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Probabil sunt treizeci și cinci de 
ani, dacă nu mai mult, de când 
am avut pentru prima oară visul 
de care vă voi vorbi în cele ce 
urmează. Unul dintre acele vise 
care au menirea să-și hipnotizeze 
autorul, adoptându-l ca pe un 
animal de companie.  - continuare 
în pagina 7

Arhitectul cultului

La stâlp, la zid 

Dumitru Popescu bănuiește că aș dori să exonerez cumva perioada 
cominternistă prin formularea ideii că a doua etapă, de după 1965, 
„a fost la fel de rea, dacă nu și mai și decât cea dirijată milimetric 
de hegemonul de la răsărit și agentura lui oploșită în România”. Îl 
include dl Popescu în această agentură pe un Emil Bodnăraș, fost 
spion sovietic, unul dintre membrii grupului lui Dej direct responsabil 
pentru de-sovietizare prin menținerea stalinismului național? -  
continuare în pagina 10

Prăbuşirea avionului Antonov 
An-148 în apropiere de Moscova a fost 
cauzată de îngheţarea unui senzor care 
a determinat defectarea vitezometrului, 
au anunţat anchetatorii ruşi.iPoliţia 
israeliană a recomandat autorităţilor 
judiciare, după mai mult de un an de 
investigaţii, inculparea pentru acte 
de corupţie a premierului Benjamin 
Netanyahu.iMinistrul olandez de 
Externe, Halbe Zijlstra a demisionat după 
ce a fost nevoit să admită că minţise privind 
o presupusă întrevedere pe care susţinea 
că a avut-o cu preşedintele rus, Vladimir 
Putin, în care acesta ar fi  evocat planuri 
privind “Marea Rusie”.iAdministraţia 
Bashar al-Assad a avertizat Israelul că 
va avea “noi surprize” dacă va efectua 
alte raiduri aeriene în Siria, după ce un 
avion militar israelian a fost doborât 
de artileria siriană.iForţele egiptene 
de securitate au omorât zece militanţi 
terorişti şi au arestat alţi 400 de suspecţi, 
inclusiv persoane de altă naţionalitate, 
în urma unui schimb de focuri izbucnit 
ca parte din operaţiunea desfăşurată în 
regiunea Sinai.iPreşedintele palestinian 
Mahmoud Abbas i-a spus omologului 
său rus, Vladimir Putin, că nu mai 
este acceptabil rolul Statelor Unite ca 
mediator al discuţiilor de pace în Orientul 
Mijlociu din cauza comportamentului 
Washingtonului, informează Reuters 
online.iPreşedintele rus Vladimir Putin, 
care l-a primit pe liderul palestinian 
Mahmoud Abbas, a declarat că a discutat 
telefonic cu omologul său american, 
Donald Trump, despre procesul de pace 
din Orientul Mijlociu dintre israelieni şi 
palestinieni.iAbu Bakr al-Baghdadi este 
rănit şi a cedat câteva luni conducerea 
reţelei teroriste Stat Islamic, liderul 
terorist fi ind tratat într-un spital din nord-
estul Siriei, afi rmă ofi ciali din cadrul 
serviciilor secrete irakiene.iFostul 
preşedinte georgian Mihail Saakaşvili, 
unul din liderii opoziţiei ucrainene, a 
fost deportat în Polonia de autorităţile 
din Ucraina.iPreşedinţii Croaţiei şi 
Serbiei au promis să intensifi ce eforturile 
pentru îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale, 
după mai bine de un deceniu în care 
relaţiile dintre Belgrad şi Zagreb au 
fost tensionate.iPreşedintele francez 
Emmanuel Macron a declarat că Parisul 
va efectua atacuri în Siria dacă se 
dovedeşte că regimul de la Damasc a 
folosit arme chimice împotriva populaţiei 
civile.iAhmad Khan Rahimi, cetăţean 
american de origine afgană, a fost 
condamnat la închisoare pe viaţă pentru 
atentatele cu bombe comise în anul 2016, 
în cartierul Chelsea din New York, soldate 
cu rănirea a 30 de persoane. CHICAGO AUTO SHOW 2018 - pagina 14

Congresul  Academiei 
Româno-Americane 

va avea loc între 
23-26  mai la Cluj Napoca 

-  pagina 15

Defăimarea credinței creștine 
și a unor afi rmații ce țin de ea, 
nu este nimic nou. Abundența 
unor astfel de ridiculizări în 
media și-n “piața publică” are 
cumva efectul de a-i timora pe 
cei credincioși, de a-i împinge 
să stea numai în lăcașurile lor 
de cult. - continuare în pagina 6

A crede cu crez

Stins din Privire în Privire

Am scris cândva despre singurătate ca o dramă, ca 
o tragedie personală... Deși fi nalitatea subiectului 
discutat, la nivel personal, este devastatoare nu numai 
pentru persoana dar are efecte nespus de malefi ce în 
context social, originea acesteia nu este una lăuntrică 
și strict personală.  Singurătatea este locul gândului 
ascuns... -  continuare în pagina 6

O cuvântare triumfal~ a pre[edintelui 
American Donald J. Trump

Pe data de 31 ianuarie, a avut loc prima cuvântare ofi cială a 
Președintelui Trump adresată Statelor Unite, în fața celor două 
corpuri legislative ale SUA, Camera Reprezenților și Senatul, a 
fost un succes zdrobitor din toate punctele de vedere.  -  continuare în 
pagina 13

100 de ani de la inaugurarea primei misiuni diplomatice ofi ciale românești în SUA -  pagina 4

Primul discurs al pre[edintelui Trump despre 
Starea Na]iunii [i rena[terea visului american -  pagina 2
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Primul discurs al preşedintelui Trump despre Starea Naţiunii şi renaşterea visului american

În seara zilei de 30 ianuarie 2018 preşedintele Trump a 
transmis un discurs despre Starea Naţiunii, care a pus o 
faţă umană pe planul său de a reforma guvernul și de a 
revigora visul american, ce părea să fi  dispărut în timpul 
administraţiei Obama. Vezi aici. https://www.youtube.
com/watch?v=Npz2zEJt2pc

Președintele ar fi  putut alege să livreze obişnuita 
listă punctuală cu promisiuni, care ar fi  fost pe placul 
Washingtonului pentru o scurtă perioadă de timp. În 
schimb, el a optat pentru un discurs pasionat și foarte 
uman, ţesut pe o tapiserie de povești autentice despre 
americanii de rând, ai căror câțiva reprezentanți fuseseră 
invitați să se alăture asistenţei.
Astfel, ni s-a reamintit de micii proprietari de ambarcaţiuni 
private, voluntari în acţiunile de salvare a oamenilor 
în urma unui uragan devastator, de necunoscuţii care 
protejau alţi necunoscuţi de ploaia de gloanţe de la hotelul 
din Las Vegas. Am auzit întâmplări cu soldaţi care salvau 
vieţi în timpul uraganului Harvey din Texas şi cu pompieri 
care evacuau copii dintr-o tabără californiană de vară 
amenințată de incendii. Ni s-a adus aminte de deputatul 
republican Steve Scalise, supravieţuitor al unui malefi c 
atac armat declanşat de un suporter democrat, precum 
şi de eforturile eroice ale poliţiştilor şi ale personalului 
medical care i-au salvat viața.

Micii afacerişti din Ohio au reprezentat ilustrarea 
succesului reformei fi scale a președintelui. Un băiat de 12 
ani din California, care a iniţiat o mișcare de răspândire 
a 40.000 de steaguri la mormintele eroilor americani, a 
devenit cel mai recent exemplu de veneraţie pentru cei 
care au slujit patria și pentru cei care onorează drapelul 
american cu mâna pe inimă și se ridică atunci când se 
intonează imnul național.

Victimele bandelor de imigranți ilegali au fost reprezentate 
de părinții lor supraviețuitori din Long Island.
Ni s-a reamintit de lupta constantă a Departamentului de 
Siguranţă Naţională împotriva infractorilor periculoşi şi a 
bandelor de răufăcători prin prezența unuia dintre agenții 
speciali de anchetă ai departamentului, a cărui echipă a arestat 
circa 400 de infractori. Familia unui poliţist din statul New 
Mexico, care a adoptat un bebeluş de la o mamă heroinomană 
necăsătorită, a devenit un simbol al angajamentului actualei 
administrații de a lupta împotriva epidemiei de droguri și de 
a asigura tratament adecvat pentru toxicomani.
Lupta și victoria armatei americane contra grupării ISIS din 
Siria au fost descrise printr-o evocare emoţionantă despre 
un brav militar care i-a salvat viața camaradului său dintr-o 
clădire minată, prin respiraţie artifi cială pe drumul la spital 
şi în timpul operaţiei. Brutala dictatură nord-coreeană a fost 
ilustrată prin două cazuri de cetăţeni americani şi coreeni 
acuzați de “crime împotriva regimului”, motiv pentru 
aceştia fuseseră torturaţi până în pragul morții.
Un sondaj CNN apărut la scurt timp după discursul 
preşedintelui a relevat “reacții foarte pozitive” în proporţie 
de 48% şi altele “relativ pozitive” în proporţie de 22% 
(împreună totalizând 70%), similare celor de care au 
benefi ciat președinții Bush şi Obama în anii 2006 şi 2010. 
Vezi aici. https://www.cnn.com/2018/01/30/politics/trump-
state-of-the-union-latest/index.html
Într-o contraargumentaţie mai scurtă, dar şi mult mai 
ştearsă, tânărul deputat democrat din statul Massachusetts, 
Joe Kennedy III, a susținut că democrații pot elimina 
“falsele opțiuni” ale republicanilor, că partidul său are un 
“program mai bun” și că e capabil “să lupte pentru ambele 
categorii de americani”, adică cei de pe coastele de est şi 
de vest şi cei din interiorul ţării. Vezi aici. https://www.

youtube.com/watch?v=hwnDMahSwNI
Adevărul este însă că democrații au ignorat constant 
interesele celor din interiorul ţării, motiv pentru care ei 
au pierdut în doar șase ani şi Congresul, și președinția. 
Încercările lor tardive de a recâștiga această parte 
înstrăinată a electoratului vor fi  cu siguranţă testate în 
timpul alegerilor parţiale din 2018.

Până una-alta, imaginea Partidului Democrat continuă să 
rămână aceea a unui grup interesat în special de protejarea 
intereselor așa-numiţilor “visători” (“Dreamers”), adică acei 
imigranţi ilegali minori benefi ciari ai decretului prezidenţial 
al lui Obama de Deportare Amânată a Copiilor din America 
(Deferred Action for Childhood Arrivals, pe scurt DACA). 
Aceştia sunt văzuţi de liderii democraţi ca “o sursă de 
inspiraţie” și care fac “mai luminos” viitorul Americii.

Spre sfârşit, preşedintele Trump a reamintit tuturor că “şi 
americanii sunt visători”. Prin urmare, democrații mai au 
un drum lung de parcurs în tentativa lor de a-și îndepărta 
eticheta de partid DACA (altfel spus, “Democrații 
Acţionează Contra Americanilor”) și de a recâştiga 
încrederea poporului american.

NOTĂ: Dreptul de reproducere aparține autorului. Articolul, 
în traducerea autorului, a fost publicat de revista AMERICAN 
THINKER.

Tiberiu Dianu, autor al câtorva cărţi şi al unor numeroase 
articole de drept, politică şi societăţi postcomuniste, locuieşte 
şi îşi desfăşoară activitatea în oraşul Washington, DC şi poate 
fi  urmărit pe MEDIUM. https://medium.com/@tdianu

de Tiberiu DIANU

Poeta Ana Munteanu 
Drăghici recitând versuri

Centenarul României: o manifestare culturală la Chicago 

Apropierea sărbătoririi centenarului României a dus la 
inițiativa unui grup de români din Chicago să organizeze 
o manifestare dedicată culturii românești. A fost o 
încercare de a preda pe viitor o ștafetă generației mai 
tinere care - în școlile americane - nu are ocazia să-i 
cunoască realizările cele mai de seamă și să înțeleagă 
condițiile social-istorice în care aceasta a fost creată. La 
manifestare, care a fost organizată în locuința familiei 
prof. dr. Rodica Bărănescu / prof. dr. Radu Mihalcea au 
participat 24 de persoane, printre care și Consulul General 
Adjunct al României la Chicago, doamna Mihaela 
Deaconu, soțul dânsei, criticul de artă dl. Cosmin Popa, 
și doamna Maria Theodorescu, organizatoarea unei serii 
de Seri Culturale Românești, afl ată deja la cea de-a treia 
ediție.

 

Poeta dr. med. Ligia Grindeanu 
recitând din creațiile sale

Aspect de la manifestare: în mijlocul grupului Consulul 
General Adjunct al României la Chicago, doamna 

Mihaela Deaconu împreună cu soțul dânsei, criticul 
de artă Cosmin Popa.

(continuare  in pagina 10)
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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 
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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
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„Ura stârneşte ..., dar dragostea acopere toate ....”
  (Proverbele 10:12)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) Atitudine îngăduitoare. 2) ?  — Uvertură la operă! 3) Umblă cu 
învârteli (pl). 4) Nu poate fi  organizat pe categorii (adj. masc.). 5) Perioadă de 
instrucţie — A fi  neglijent. 6) A se deplasa — Un con cu vârful retezat! 7) Primele 
locatare ... din bloc! — Bun de gură ... şi de viaţă. 8) E o măgăriţă — Unicul! 9) 
Sport de apă. 10) Dispoziţii lăsate la o plecare defi nitivă.

Vertical: 1) Adversar al cultului icoanelor. 2) Fluşturatic. 3) Conducător al unui 
vehicul la un ultim transport — E cineva la masă. 4) Om de treabă — Apare la 
fereastră. 5) Luna! — Lăudată în mod exagerat.
 6) ? (neart. pl.) — Nu duc lipsă. 7) Două din trei! — Acoperite cu un strat de metal 
lucitor. 8) Ţesătură groasă de lână — Un grec de viţă veche. 9) E în toane ... la 
început de toamnă! — Acompaniament muzical monoton — Intră în preţ! 10) Cere 
o nouă judecată (fem.).
Dicţionar: ABA.

PROVERBE (31) 

 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

        
Dezlegarea careului din numărul precedent:

FEMEI CELEBRE DIN BIBLIE (1)

Orizontal: 1) EVA – IOCHEBED. 2) LIDIA – LOT – LA. 3) IZABELA - EXIL. 4) SE – OLEURI – SI   5) ATPR – ADI – BEL.6) VAR – C – IOSEBA. 7) 
E – IULIA – ARA. 8) TESTOS – SRE – M. 9) ACC – EMITANTA.  10) RID – ALO – IOR. 11) SALOME – PACAT. 12) ANA – ELI – FERA.
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Centenarul Marii Uniri este marcat, începând cu luna ianuarie, de un eveniment de o 
deosebită semnifi cație istorică în făurirea României reîntregite între granițele ei fi rești: 
deschiderea primei reprezentanțe diplomatice a țării noastre la Washington.

Într-adevăr, la data de 15 ianuarie 1918, Doctorul Constantin  Angelescu (1869 – 1948) i-a 
prezentat Președintelui SUA, Woodrow Wilson, scrisorile de acreditare ca „Trimis 
extraordinar și Ministru plenipotențiar al Majestății sale Regele Ferdinand pe lângă 
Guvernul Republicii Statelor Unite ale Americii în misiune specială”. Cu alte cuvinte, 
Constantin Angelescu devine primul Ambasador al României în SUA și conducătorul 
celei dintâi misiuni diplomatice ofi ciale românești pe pământ american. Dupa 57 de ani de 
la stabilirea primelor contacte diplomatice, a putut fi  înfi ințată prima legație românească 
la Washington și deschisă astfel cale liberă relatiilor diplomatice bilaterale dintre cele 
două țări.

Momentul hotărâtor care l-a determinat pe primul ministru de atunci, Ionel Brătianu, să 
trimită în sfârșit prima misiune diplomatică românească dincolo de Atlantic a fost prilejuit 
de intrarea Statelor Unite ale Americii în Primul Război Mondial la începutul lunii 
aprilie1917. Deși România era ultimul stat din Balcani care încă nu avea reprezentanță 
diplomatică la Washington, desemnarea  ministrului plenipotențiar a mai întârziat câteva 
luni, deoarece abia pe data de 7 octombrie 2017 a fost emis Decretul regal cu nr.1107 
prin care postul de la Washington îi era încredințat lui Constantin Angelescu. Alegerea 
sa nu a fost dintre cele mai ușoare,tocmai din pricina condițiilor impuse de Brătianu: 
viitorul ministru plenipotențiar la Washington trebuia să fi e un bun patriot, susținător 
credincios al principiilor și înțelegerilor României cu Antanta, o personalitate de renume 

100 de ani de la inaugurarea primei misiuni diplomatice ofi ciale românești în SUA

internațional și, nu în ultimul rând, sufi cient de bogat pentru a putea suporta din propria lui 
avere toate cheltuielile cu transportul și organizarea reprezentantei diplomatice. Meritul 
Dr Constantin Angelescu a fost acela de a fi  înțeles că realizarea idealului național nu 
putea fi  posibilă atunci fără sacrifi cii personale.

Imediat după ce au fost eliberate scrisorile de acreditare, el a plecat spre Paris pe un drum 
destul de lung, cu ocolirea teatrului de război și escale la Petrograd si Londra. Rămâne la 
Paris aproape o lună, timp în care rezolvă chestiunile fi nanciare și de organizare ale staff-
ului viitoarei Legații .

În mod aproape simbolic, din staff făceau parte N.H.Lahovari, ca secretar de legație, 
din familia care a dat țării cei mai străluciți diplomați din întreaga ei istorie, un evreu, 
Al.Rubin, fotograf și operator cinematografi c, pe post de atașat cu probleme speciale și 
un erou de război, invalid, maiorul L. Teisanu, ca atașat militar. Cu această echipă, Dr. 
Constantin Angelescu se îmbarcă la 20 decembrie 1917, din Bordeaux,  pe transatlanticul 
„l’Espagne „, cu direcția New York. Printre bagaje, laolaltă cu documente, broșuri și cărți, 
se afl au câteva zeci de role cu peste 4.000 de metri de peliculă cinematografi că menite 
să le înfățișeze americanilor realitățile românești, luptele, sacrifi ciile și greutățile fără de 
seamăn întâmpinate de armata noastră de-a lungul războiului.

La începutul lunii ianuarie 1918, membrii Legației ajung la Washington unde sunt cazați la 
Hotelul Shoreham de pe Connecticut Avenue, hotel care există și astăzi. Pe lângă încăperile 
închiriate pentru personal este închiriat pe „termen lung” și un apartament care avea să 
servească drept sediu al Legației până prin anul 1924, când statul român cumpără actuala 
clădire a Ambasadei României. De la Hotelul Shoreham au plecat spre Departamentul de 
Stat American, aproape în fi ecare zi din iarna anului 1918, mesajele guvernului român și 
informatii despre lupta românilor din Transilvania, Basarabia și Bucovina pentru libertate 
și unitate națională.

După o săptămână de la sosirea Dr. Constantin Angelescu în capitala Statelor Unite, 
președintele Woodrow Wilson rostește celebrul „Discurs în 14 puncte”, primit cu mare 
încredere și entuziasm de sutele de mii de emigranți transilvăneni, sărbi, muntenegreni și 
unguri. Atenția acestora era atrasă în special de punctul 10, în care se spunea: „Popoarelor 
din Austro-Ungaria, al căror loc între națiuni dorim să-l pregătim și să-l asigurăm, trebuie 
să li se dea cea mai liberă posibilitate de dezvoltare independentă”.

Prima intrevedere a membrilor misiunii diplomatice românești  cu ofi cialitățile americane 
are loc la 15 ianuarie 1918, dată la care Doctorul Constantin Angelescu este primit în 
Salonul Diplomaților de la Casa Albă, unde îi prezintă Președintelui Woodrow Wilson 
scrisorile sale de acreditare. Într-o atmosferă caracterizată ca fi ind „cordială”, ministrul 
s-a referit în intervenția sa la scopul pentru care România a intrat în război, respective 

(continuare  în pagina 9)
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Semne ale vremurilor din urmă

 Escatologic, din cercetările mele făcute pe parcursul 
a peste 15 ani, și prezentate în ediția tipărită și online, 
Semnele vremurilor din urmă, cuprinse în acrostihul 
SEMNE, s-au împlinit.  Aveți aici un rezumat al 
semnelor vremurilor din urmă, ale indicatoarelor de 
direcţionare spre vremurile şi soroacele sfârşitului, 
spre ziua şi ceasul pe care-L ştie numai Tatăl folosind 
acrostihul SEMNE: Seminţiile lui Israel + Erezii + 
Muntele Templului + Nenorociri + Esticii (Împăraţii 
Răsăritului).

Seminţiile lui Israel
 Bătrânul Ioan în cartea Apocalipsa 7:1-8 declară că, în vremurile din urmă vor 
fi  pecetluiți 144 mii israeliți din cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Era nevoie ca 
Evreii să se întoarcă acasă pentru a fi  pregătiți pentru pecetluirea, în vremurile din urmă, 
a slujitorilor speciali ai Dumnezeului celui viu. Revin cu câteva amănunte: dintre cele 
12 seminții ale fi ilor lui Israel lipsește seminția Dan; între cele 12 seminții pecetluite 
apare seminția lui Levi; și pentru completarea numărului 12 (prin pierderea lui Dan) apar 
seminția lui Manase și Efraim (cei doi fi i ai lui Iosif). 

Istoria arată că daniţii, așezați în partea de nord a Canaanului, în timpul captivităţii 
asiriene, s-au mutat în zona Caucazului, de unde au migrat pe fl uviul Dunării înspre nord 
vestul Europei. Ca şi pe vremea judecătorilor, obiceiul daniţilor era ca să schimbe nume 
la locuri geografi ce cu un nume care conţine cuvântul Dan. Astfel a apărut Macedania 
(Macedonia), Danube (Dunărea), Don, ScanDANevia, Danemarca. Danemarca 
înseamnă efectiv marca lui Dan. Ţări ca Danemarca, Irlanda, Olanda au multe aşezări 
care conţin cuvântul „dan”. 

Seminţia lui Dan, care a dus pe Israel în idolatrie, care a fost o pricină de păcătuire 
pentru Israel, a continuat o viaţă departe de legea lui Dumnezeu , au fost eliminați dintre 
cei 144 mii. 

Daniţii au generat ofi cierea păcatului sodomit, astfel că prima căsătorie de 
sodomiţi a fost ofi ciată în Danemarca în anul 1989. Danemarca este prima ţară care a 
permis dreptul sodomiţilor de a adopta copii. Sodomismul a dus la ştergerea omului 
de pe faţa pământului prin potopul de pe vremea lui Noe, și ştergerea oraşelor Sodoma şi 
Gomora de pe faţa pământului. 

Miercuri, 22 mai 2015 cetățenii irlandezi, prima națiune din lume, au decis prin 
referendum, cu o largă majoritate, să recunoască pentru persoanele LGBT dreptul de 
a se căsători. 
 Al doilea amănunt este că între cei 144 mii ce vor fi  pecetluiți apare seminția lui 
Levi, ca una din seminții și nu ca preoție. Levi nu mai are PREOŢIA DOMNULUI ca 
moştenire, pentru că a fost dată Bisericii.
 Al treilea amănunt este că Iosif va avea două părți, ca să se împlinească profeția 
din Ezechiel 47:13.
 Îngerul trimis special va pecetlui câte 12 mii din fi ecare cele 12 seminții. 
Tehnologia pe bază de ADN, va putea confi rma alegerea corectă a celor 144 mii.

Erezii
 
 Erezia este o Doctrină, învățătură care ia naştere prin îndepărtarea de la paternul 
original al ideii respective.
 Erezii ale vremurilor din urmă sunt devieri care au luat naștere prin îndepărtarea 
de Scriptură. Am prezentat diferite erezii, dar în ultimul timp ne confruntăm cu erezii, care 
conform istoriei ar putea aduce pedeapsa Domnului Dumnezeu peste cei ce le acceptă. 
 Planul Creatorului cu genul fi ecărei persoane este de a fi  bărbat sau femeie, 
și este ofi cializat la naștere. Erezia schimbării genului este un afront adus Creatorului și 
nu poate să nu fi e pedepsit.  

Pagina realizată de Nelu Ciorba 
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 Căsătoria, conform Celui ce a inițiat-o, este legământul liber consfi nțit între 
un bărbat și o femeie. A redefi ni căsătoria este o erezie care a fost pedepsită ca Sodoma și 
Gomora. De aici vine și expresia sodomit, pentru viața intimă a persoanelor de același sex.
 Avortul este un proces de ucidere a fi inței umane. Ca și cele de mai sus și 
avortul ajungându-se la nivelul de legiferare este o erezie cu consecințe grave pentru 
individ și națiune. 
 Ierusalimul a fost, este și va fi  capitala lui Israel. Organizația Națiunilor Unite 
a fost și este într-o luptă continuă să ignore acest adevăr, propagând puternic erezia că 
Ierusalimul nu are nimic de-a face cu Israelul.   
 

Muntele Templului
 
 Muntele Templului, centrul scoarței terestre, este un loc central mondial, din 
punct de vedere politic, religios şi militar. Ierusalimul numit şi cetatea lui David, a fost 
mărul de ceartă de-a lungul istoriei. 
 Muntele Templului, Muntele Moria sau Muntele Sionului are semnifi caţii 
istorice pentru evrei de la Avram şi până în vremurile din urmă. 
 Muntele Templului, așa cum e numit, găzduiește locul special de închinare, 
Templul. De la Avraam acest loc este locul destinat special, de închinare. Așa cum am 
scris în ediția din ianuarie Avram, Evreul, pleacă din Berşeba cale de trei zile la Muntele 
Moria la porunca lui Dumnezeu să se închine lui Dumnezeu. (Genesa 22:5, Evrei 11:8-
19). David pe Muntele Moria a chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc, care 
s-a coborât din cer pe altarul arderii de tot.   (1 Cron 21:25, 26). Primul Templu a fost 
Templul închinării și aducerii jertfelor.
 Al doilea Templu, nu mai era un loc de jertfă, ci a devenit un loc de închinare. 
Așa a fost și la venirea pe pământ a Domnului Isus. Domnul a intrat în cel de-al doilea 
Templu și nu l-a restaurat din punct de vedere spiritual, ca un Templu al jertfelor. 
 Templu existent, Biserica, este locul rugăciunii, al închinării. Curând, foarte 
curând, Templul viu al lui Christos Domnul va fi  răpit. Templul existent, Biserica, 
formată din Templele Duhului Sfânt va fi  ridicată să întâlnească pe Domnul în văzduh. 
 Sinagoga nou construită sub Muntele Templului, și inaugurată în Decembrie 
2017, este un loc al rugăciunii, al închinării. Sinagoga de pe Muntele Templului poate 
îndeplini funcția celui de-al treilea Templu, care nu va exista pentru mult timp, pentru 
că imediat, în Apocalipsa 11 se arată apariția Templului din cer. S-ar putea să nu mai fi e 
necesar construirea unui alt Templu pentru că în nu se vorbește de cei ce aduc jertfe ci, de 
cei ce se închină.
 Sinagoga, fi nanțată prin donații de la Fundația Delek și proprietarul grupului 
Delek, Yitzhak Tshuva, este în interiorul Muntelui Templului și este adiacentă zonei de 
deasupra templelor vechi evreiești de pe Templul Muntelui, iar sanctuarul interior 
al Sfântului locaș  are altar și amenajat ca un loc de închinare. Cartea Apocalipsa 
(cap 11) arată că îngerul va măsura pe interior Templul, unde e altarul, și cei ce se 
închină. Cei ce se închină, nu pe cei ce aduc jertfe. Câtă exactitate. Jertfele nu vor fi  
importante pentru al treilea Templu. Jertfa Domnului Christos este sufi cientă. 

Nenorociri
 
 Când facem referire la Nenorociri, atenția se îndreaptă spre catastrofe ale naturii, 
dezastre. 
 Anul 2017 se caracterizează prin înregistrarea dezastrelor naturii și a dezastrelor  
climatice severe pe fi ecare continent al lumii, cele mai grave rămân cutremurele. Cu toate 
descoperirile științei, până la ora actuală, deși se știu unde pot fi  potențiale de erupere a 
cutremurelor NU SE POATE ESTIMA când vor avea loc.

Dacă vă duceți pe romaniantimes.com, stânga sus, 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”, veți realiza câte nenorociri se 
întâmplă, pe tot globul, în secunda respectivă. Se constată că pământul se mișcă într-o 
măsură fără precedent.

Esticii (Împărații Răsăritului)
 
 Se spune că secolul XIX a fost secolul Marii Britanii, secolul XX a fost 
secolul Americii şi că secolul XXI este secolul Răsăritului. Oare de ce nu s-au făcut 
extrapolări mai departe de secolul XXI? Pentru că nu e cazul.

http://scriptura.am/
http://romaniantimes.com/
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php


CULTUR}6

ROMANIANTIMES

A CREDE CU CREZ

(continuare in pagina 7)

Slavomir Alm]jan

Am scris cândva despre singurătate ca o dramă, ca o tragedie 
personală... Deși fi nalitatea subiectului discutat, la nivel 
personal, este devastatoare nu numai pentru persoană dar are 
efecte nespus de malefi ce în context social, originea acesteia 
nu este una lăuntrică și strict personală.  Singurătatea este locul 
gândului ascuns... Singurătatea este cuibul unde nu numai 
fapta dar și cauza ei sunt concepute și aduse la o maturitate 
devastatoare. În context social degenerarea caracterului nu 
se produce întotdeauna vizibil ci doar efectele acesteia pot fi  
cuantifi cate printr-o observare atentă și responsabilă. Asta nu 
știam atunci...
Pe când revizitam, nu de mult, paradoxurile mecanicii cuantice, 
lucrurile legate de meditațiile mele privind singurătatea au 

început să evolueze într-o altă direcție. Ceea ce a stârnit aceste gânduri este paradoxul 
observației. Ideea generală este că observația alterează realitatea (?!).  De fapt apariția 
conceptului de paradox în domeniul cuanticii este cauzată de neputința paradigmelor 
algebrice și ale fi zicii de a explica existența. Una din paradigmele acestea este observarea... 
Obiectul nu există decât atunci când e studiat sau „văzut”conform acestui paradox... De fapt 
nu mi-am pus în gând să explic paradoxurile fi zice și nici măcar nu pretind că aș fi  putut 
face asta dar am descoperit  o metaforă/mister care poate fi  aplicată la tema pe care încerc 
s-o abordez acum:  singurătatea.
O dramă a sufl etului, când vorbim de singurătate, pare a fi  ea însăși un paradox. Cine o poate 
pătrunde? Cine o poate măsura. Vedeți, există efectele ei și uneori pot fi  prevăzute chiar. 
Imaginează-ți că te trezești dintr-odată în mijlocul unei mulțimi care nu te vede. Încerci să 
le atragi atenția in toate felurile dar continui să nu fi  văzut. Spargi o vitrină, răstorni coșurile 
de gunoi... Mulțimea va vedea toate acestea dar tu vei fi  în countinuare nevăzut. Universul 
pe care tu îl vezi nu există.  Clar, nu? 
Îți amintești de prietenii de cândva, persoanele în jurul cărora erai și te bucurai de propria 
ta existență? Desigur!  Tu ai devenit tu, o persoană unică datorită interacțiilor cu ei atât la 

Stins din Privire în Privire (1)

Drama singurătății

suprafață cât, mai ales, în profunzime. În mijlocul lor tu ai devenit o poveste nu doar un 
cuvânt fără context. 
Îmi amintesc un vis din care m-am trezit profund tulburat. Se părea că eram într-un loc 
public cu mulți oameni în jurul meu. Eram îngrozit că nu știam cine sunt, care-mi este 
numele, unde sunt și de unde vin. Ciudat, exista într-un fel ciudat conștiența că exist.  
Alergam în mulțimea aceea de la om la om, de la clădire la cladire, căutând ceva din 
mine acolo.  Conștiința de sine nu mi-a folosit la nimic. La întrebările mele, cei la care 
alergam cu întrebările nici măcar nu păreau că se uită la mine ci într-un gol dincolo 
de mine.  Deși viața din mine ardea, lumânarea vieții din mine era stinsă din ochii 
lor.  Probabil că în mințile semenilor cunoscuți mie exista o inegalitate în ecuație, un 
paradox or ceva deranjant pentru confortul lor intelectual.  Poate că în ecuația perfectă 
prezența mea și a ta a fost doar o iritare, o iritare necesară pe altarul echilibrului sau un 
cuvânt în context care dădea înțeles întregimii textului. Este de neînțeles cum așa zisa 
„evoluție” a fi inței umane este rareori văzută în contextul societății și societatea este 
rareori văzută prin prisma relației dintre om și om.  Vorbim, și deseori aiurea, despre 
„clase sociale” și rareori despre individ. Este posibil că starea actuală corespunde unor 
anume interese ale unor anume puternici și puțini. Despre singurătate și depresii or 
alte dezechilibruri mintale se vorbește iarăși fără context unde omul ca individ este 
doar o entitate matematică într-o statistică. Am meditat îndelung la una dintre cele 
mai dezastruoase stări de fapt în viața multora dintre noi; singurătatea. Voi face însă o 
referință la un articol curajos apărut în New York Times  intitulat Social Interaction Is 
Critical for Mental and Physical Health. Autorul citează pe Emma Sepala: „ cercetarea 
sociologică a arătat că mai mult de 25% dintre americani nu aveau pe nimeni în care să 
se încreadă. Ei nu aveau un prieten apropiat cu care să se simtă confortabil să împartă 
o problemă personală.” Articolul se încheie cu un alt citat al Emmei: „Pentru cei care 
caută un stil de viață care promovează sănătatea, nu este sufi cient să te concentrezi pe 
consumul de legume și disciplina exercițiilor regulate.” Dr. Seppala sfătuiește: “Nu 
uitați să vă conectați”. https://www.nytimes.com/2017/06/12/well/live/having-friends-
is-good-for-you.html
Deși util, articolul se limitează doar la aspectul unilateral al omului și nu la o reciprocitate 
dintre individ si grup. Vedeți, de multe ori nu dorința de conectare este problema ci grupul 
care refuză conecția și refuzul este scuzat prin „compatibilitate”. Și asta, cititorule, poate 
să-mi fi e scuză pentru o largă doză de cinism.  Vedeți, este atât de ușor, în contextul de 
mai sus să confunzi compatibilitatea socială cu interesul mai mult sau mai puțin meschin 
al grupului. Acelaș „principiu” se aplică nu numai la acceptare ci și la epurare. Părerile 
diferite sau contrare paradigmelor prin care „gândește” grupul sunt elementele care te 
descalifi că de atenția care pe drept ți se cuvine.  ”Grouptink” este, după părerea mea, 
o anomalie socială prin gândirea individului trebuie să fi e expresia „gândirii” grupului. 
Într-un fel profetic aproape, Benjamin Franklin spunea “If everyone is thinking alike, 
then no one is thinking.” 

Defaimarea credintei crestine si a unor afi rmatii 
ce tin de ea, nu este nimic nou. Abundenta unor astfel 
de ridiculizari in media si-n “piata publica” are cumva 
efectul de a-i timora pe cei credinciosi, de a-i impinge 
sa stea numai in lacasurile lor de cult. In ultimele luni 
am avut ocazia de a interactiona prin intrebari, scurte 
meditatii si texte cu ceea ce este cunsocut drept Crezul 
Apostolic – un sumar al credintei crestine ce a fost 
enuntat inca din primele secole crestine. In forma si 
fond este cunoscut si intonat in multe comunitati 
crestine in timp ce altele decid sa-l ignore in totalitate 
pentru ca nu este parte a inspiratiei divine, a Bibliei. Un 
credeu nu se poate compara cu Biblia in importanta, 

nu doreste a submina autoritata Scripturii in viata bisericii si nu trebuie ignorant 
din aceste premize. In contextul unor atitudini potrivinice credintei crestine, aceste 
afi rmatii/declaratii/marturisiri  pot ajuta si defi ni mesajul crestin. 

Crezul este un sumar al unor adevaruri pe care Biblia le exprima. Etimologic 
cuvantul vine din Latina  - credo – si se doreste a fi  o scurta/concluziva declaratie de 
credinta (personala si/sau colectiva).  Plecand de la Crezul Apostolic am rasfoit istoria 
si am gasit si alte enunturi de aceiasi forma ce au aparut in crestinatate si care au 
accentuat, defi nit luari de pozitie favorabile dezvoltarii normale ale credintei crestine, 
de-a lungul vremurilor. 

In lumea (neo)protestanta exista varii opinii ce nu incurajeaza sau evidentiaza 
imporanta crezului crestin (ca si formulare / afi rmatie publica) in relatia lor cu 
Dumnezeu, dorind a promova doar Cuvnatul lui Dumnezeu. Frumos, insa paradoxal 
aceste pozitii predispun mai mult la erori doctrinare.

Alti oameni percept insiruirea de concepte doctrinare drept declaratii reci, 
simple, seci formule teologice.  Dar nici una din aceste marturisiri de credinta nu 
a aparut pentru a fi  rostite mecanic sau a inlocui citirea sau interactiunea cu Sfanta 
Scriptura. Chiar in ambalaj liturgic credeul este un suport ce accentueaza si nu 
inlocuieste.

Apostolul Iuda in cadrul concisei sale scrieri ii incurajeaza pe crestini 
sa se instruiasca pe ei insisi si familia lor in credinta ce a fost data sfi ntilor.  Una 
din tendintele ce devalizeaza crezurile crestine (Crezul de la Niceea sau Crezul 
Apostolic, de exemplu) este compararea lor cu Biblia. Surprinzator Biblia contine 
situatii in care formularea unor credeuri este permisa si chair incurajata. In Vechiul 
Testament natiunea Israel isi marturisea public credinta in Dumnezeu prin ceea ce 
a fost defi nit ca Shema: Asculta, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul 
Domn. Sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau cu toata inima ta, cu tot sufl etul tau si 

cu toata puterea ta. (Deuteronom 6:4-5 si mai departe). Aceasta afi rmatie era parte a 
inchinarii personale si colective pentru evreul credincios si evidentia porunca de a-L 
cinsti, onora, respecta pe Dumnezeu - si doar pe El -, ce a facut El pentru a aduce 
eliberarea din robie si traseaza cateva idei ale raspunderii umane – prin dragoste, 
ascultare si credinta - in fata Bunatatii divine.

In vremea bisericii primare cateva din aceste credeuri s-au imbinat in 
practica liturgica si prezinta refl exii ale unor texte nou-testamentale - 1 Tesaloniceni 
4:14, 2 Corinteni. 5:15, Romani 4:25, Apocalipsa 2:8. Aceste marturisiri de credinta 
au circulat in primele secole ale bisericii fi ind rostite in context eclesial si public 
avand menirea de a aminti unei audiente ce nu avea acces usor la texte sacre despre 
cine este Dumnezeu, cum a fost Isus Christos Dumnezeu si Om si mai ales cum 
oamenii pot celebra dragostea lui Dumnezeu in inchinarea comuna si personala.

Reafi rm ca aceste credeuri nu au avut intentia de a submina autoritatea 
Bibliei. Apostolul Pavel a facut cateva din aceste declaratii de credinta in scrierile 
sale (1 Corinteni 15:3-5, 11:23-26; 2 Tesaloniceni 2:15). Isus insusi in cartea 
Apocalipsa spune bisericii sa pastreze si sa creada tot ce a fost spus, auzit prin cei 
care au fost partasii evenimentelor din jurul Invierii (Apocalipsa 3:3).

In mod ultim, Biserica priveste la Scritura ca ultima sursa de autoritate 
doctrinara si marturiseste, afi rma ceea ce Dumnezeu a infaptuit prin Isus Christos. 
A neglija aceste lucruri ne-ar aduce in pozitia de a reinventa roata si de a pierde ceea 
ce crestinii au experimentat de secole. Parcurgerea oricarui credeu trebuie facuta cu 
Biblia in mana, in deplina cunsotinta de ceea ce Biblia invata si proclama pentru ca 
aceste afi rmatii ale credintei crestinte sumarizeaza rascumpararea sufl etului uman si 
ne ajuta sa ne inchinam inaintea lui Dumenzeu.

Credeul rostit si memorat avea menirea de a il ajuta pe crestin sa inteleaga 
mai mult despre Dumnezeu. Cu cat stim si exprimentam mai mult din/despre 
Dumnezeu cu atat inchinarea si dragostea noastra sunt curate prin clauzirea Duhului 
Sfant. 

Astazi benefi ciind de avantajele tehnologice intelegem mai putin din 
tensiunea acelor vremuri si nu este o prea mare problema se citim, cautam si 
studiem Biblia. In vremea de inceput, scrisorile pauline – de exemplu - ce aveau 
sa fi e incorporate in canonul Scripturii erau greu accesibile si de aceea afi rmatii 
precum  “Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut 
de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut  în lume, a fost înălţat în 
slavă.” (1 Timotei 3.16) trebuiau raspandite si confi rmate la scara larga.

Fara mijlocirea si prezenta Domnului Isus noi nu am cunoaste nici astazi 
cum sa ne inchinam lui Dumnezeu in Duh si Adevar (Ioan 4:24). Christos Domnul 

(continuare in pagina 7)
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Probabil sunt treizeci și cinci de ani, dacă 
nu mai mult, de când am avut pentru 
prima oară visul de care vă voi vorbi în 
cele ce urmează. Unul dintre acele vise 
care au menirea să-și hipnotizeze autorul, 
adoptându-l ca pe un animal de companie. 
Dar nu cu scopul de a-l alina, ci de a-l 
pedepsi. Prin memoria care nu iartă și nu 
repară.

Mai întâi, totul se petrecea pe vremea lui 
Ceaușescu. Poate că eram încă studentă 
în București, poate că deja lucram, tot în 
București, adică la locul de muncă unde mă 
trimisese țara, obligatoriu, după absolvirea 
facultății din Universitatea bucureșteană, 
conform repartiției guvernamentale și 
legislației muncii din epocă. 

Trăind în Capitală, eram adesea mobilizați, 
fi e ca studenți, fi e ca angajați, să mergem 
“la stâlp”. Dacă nu răspundeai chemării 
atunci când erai convocat “la stâlp”, riscai 
sancțiuni: denunțuri la dosarul personal, 
luarea în evidență de către partid și 
organe, tot felul de complicații care să nu-
ți ușureze deloc viața mai departe. Pentru 
că invitația și convocarea de a te afl a  
“la stâlp”, în data de, la ora de,  trebuia 
să fi e un gest de onoare și de stimă pe 
care Sistemul îl făcea față de tine, bietul 
muritor. Puteai lipsi de la „stâlp” numai 
dacă, Doamne ferește, aveai certifi cat 

Angela FURTUNĂ

medical. Însă cine se eschiva sistematic 
să participe cu entuziasm la acțiunile de 
la  “stâlp” sigur nu-și iubea patria, sigur 
era un ins dușmănos, sigur trebuia pus sub 
urmărire. Acesta era raționamentul Epocii 
de Aur. Iar mașinăria de supraveghere 
întru fi delizarea şi fanatizarea oamenilor 
funcționa fără reproș. Orice individ 
pus la index începea să fi e supus unor 
simultane şi interminabile presiuni sociale, 
profesionale, personale, care treptat îl 
izolau, îl expuneau oprobriului public şi 
fi nalmente îl răpuneau. (Metodele s-au 
transmis în regimul de azi, devenit vădit 
mafi ot-oligarhic în ultimul deceniu, şi 
susţinut tot de oamenii regimului ceauşist şi 
de metodele lor infailibile, de propagandă 
şi de poliţie politică).

Ce era, însă, cu acest “la stâlp”? Și de 
ce a devenit el subiect de coșmar pentru 
atâţia, dar şi pentru mine, ca bucureștean 
de adopție, alături de toți ceilalți 
bucureșteni? Ei bine, Bucureștiul era 
adesea străbătut de coloanele ofi ciale, fi e 
pe traseele centrale incluse în itinerarul 
cotidian al familiei prezidențiale, fi e 
pe trasee mai periferice, de cartier, în 
timpul vizitelor Tovarășului şi Tovarăşei 
pe la diverse fabrici și uzine, platforme 
sau șantiere, terenuri de sistematizare 
urbană sau locuri cu importanță istorică 
sau culturală, majoritatea fi ind periodic 
ridicate la rang de fetişuri totalitare. Totul, 
evident, era supus intereselor Propagandei 
ofi ciale și efi cientului său aparat. Atunci 
când Tovarășului i se organiza o baie de 
mulțime în cartierul unde locuiai tu sau în 
care se găsea locul tău de muncă, aveau 
loc pregătiri minuțioase, efectuate cu 
săptămâni bune înainte de ora H. Se făcea 
o curățenie strictă, maniacală, adesea 
se efectuau rapid reparații ce fuseseră 
îndelung amânate de decenii; aveau loc 
spectaculoase mutații în peisaj, fi e în cel 
uman, fi e chiar în cel natural, culminând 
adesea cu vopsirea unor copaci, dar şi cu 
alte “efecte scenice” devenite anecdotice, 
între timp. 

Ceea ce conta, fi nalmente, cel mai mult 
pentru regia schemei de propagandă 
era comasarea unui număr important de 
cetăţeni în zonele desemnate a sluji drept 
scene de delir și de cult al personalității, 
în care Dictatorii dădeau mâna cu 
poporul afl at în maximă iubire ideologică. 
Totul se petrecea în prezenţa presei şi a 
televiziunii, importante arme de lucru, care 
cosmetizau şi hiperbolizau totul şi care, 
încă de a doua zi, redactau ştiri şi articole 
ditirambice, deversate apoi în tot spaţiul 
public mediatic, extrem de bine cenzurat 
și manipulat, de îndoctrinare. Nu exista 
alternativă. A fi  prezent, cu entuziasm, şi 
fl uturând “cu elan” o fl oare şi un steguleţ, 
a fi  parte într-un astfel de grup uman 
amplasat pe marginea şoselei, pe trotuare, 
lângă copaci şi stâlpii de tensiune, lângă 
poarta de intrare a uzinei sau a instituţiei, 
însemna să fi i „la stâlp”. Dacă făceai din 
prezenţele tale „la stâlp” o regulă, şi, 
dacă, în plus, emiteai public urale şi laude 
“convingătoare” (comparabile azi numai 
cu stilul nord-coreean) şi lacrimogene, 
sigur puteai fi  că te vei remarca şi că 
vei fi  recompensat ulterior, la avansări, 
la deplasări sau premii. Erai, astfel, un 
“model” de care regimul avea nevoie: 
erai mielul obedient şi bucuros, care, prin 
prezenţa sa încolonată în fericirea turmei 
demonstra cât de mare e ataşamentul 
poporului faţă de Partidul unic şi de Şeful 
lui absolut. 

Nu de puţine ori am fost şi noi convocaţi 
„la stâlp”. Uneori am mers, pentru că 
eram intimidaţi. Apoi am mai rărit-o, după 
ce am început să inventăm tot felul de 
motive, care mai de care mai patologice 
și absurde, dar tocmai de aceea crezute. 
Prin anii 1986, cred, mi-a apărut pentru 
prima oară visul. Care se tot repeta, la 
intervale din ce în ce mai mici. Și încă 
revine, după un sfert de secol.

Visul era așa: se făcea că eram “la stâlp”, 
printre alte sute de oameni. Urmau să 
sosească, din clipă în clipă, în vizită 

La stâlp, la zid 

VA URMA

de lucru, Ceauşescu & Ceauşeasca, iar 
tovarăşii din facultate sau din instituţie 
ne convocaseră să fi m acolo, să fl uturăm 
steaguri de pânză şi steguleţe de hârtie, să 
strigăm lozinci prestabilite, de adeziune şi 
adorare, chiar și cei care nu eram membri 
de partid. Pe măsură ce ne adunam tot mai 
mulţi, creştea presiunea din grupuri, eram 
din ce în ce mai înghesuiţi și nervoși. Atât 
de înghesuiţi, încât ne sufocam unii pe alţii, 
încercând să ne cocoţăm mai sus, şi mai 
sus, în căutarea unei guri de aer în plus. 
Aerul fi erbinte și viermuiala trupurilor 
noastre generau un fl uid care ne ștergea 
amprentele vocale, vizuale, olfactive, 
tactile. Eram o masă fl uid-vâscoasă. La 
un moment dat, am observat ceva ciudat: 
nici unul dintre noi, din cei convocaţi la 
„stâlp”, nu mai avea chip. Eram un puzzle 
de entități, simultan, mumii și viermi, în 
uniforme şi fără chip. Totul învăluit într-
un soi de amnios, umezeala ce pudrează 
o  cultură de ciuperci într-un beci, în 
întuneric. Singurele persoane din acel 
tablou, care mai aveau identitate și care 
mai posedau chip, și încă unul luminos, 
fosforescent, erau soții Ceauşescu, aşa 
cum glisau, triumfali și dând din mâini, 
chiar în acea clipă, la doi metri de noi şi 
la doi metri deasupra noastră, în maşina 
lor prezidenţială, decapotabilă. Dictatorii 
și mitralierele lor: opt ochi sfredelitori ne 
fi xau intens. 

Groaza de a nu avea chip și nici identitate, 
în fața unui Tiran și a unei mitraliere îmi 
exploda în minte.

Și mă trezeam din vis: cu o rafală în inimă 
și în artere, în loc de puls. Într-o libertate 
cățărătoare. Libertatea fi rișorului de sânge 
împroșcat pe un zid.

Angela FURTUNĂ
Februarie 2018

(continuare  din pagina 6)

Stins din Privire în Privire 

„Dacă toți gândesc la fel nimeni nu gândește.” AMIN! Da, acolo unde unitatea este 
confundată cu uniformitatea se naște tragedia spiritului uman.  Înțelegem din ce în ce mai 
mult că normele fără de norme ale „eliberării” cugetului uman sunt premisele idioțeniei 
de masă care prind rădăcini acolo unde libertatea și originalitatea de expresie era cândva 
la ea acasă.  Stânga, elita liberală, au răspuns cu violență la Berkley University înaintea, 
în timpul și după o cuvântare a cuiva din aripa dreaptă a spectrului politic. S-a produs o 
animozitate aproape permanentă între două curente de gândire.
De obicei singuraticii sunt cei care înnoată împotriva curentului lărgind limitele cunoașterii 
dincolo de „norme”.  Conformitatea socială reduce limitele la nivelul celui mai mic 
numitor comun.  Conformitatea este un pat Procustian. Iată cum este văzut singuraticul 
liber cugetător de un mare și glorios liber cugetător al românimii:

...„Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate, 
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate

Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi, 
Îşi înfundă gâtu-n guler şi bumbacul în urechi;

Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic, 
Universul fără margini e în degetul lui mic, 

Căci sub fruntea-i viitorul şi trecutul se încheagă, 
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;”(Mihai Eminescu - Scrisoarea 1)

Dincolo de „bătrânul dascăl” este vecinul de la capătul străzii care așteaptă un „ce mai 
faci” de la mine sau de la tine, este boschetarul care așteaptă să-l vezi dincolo de hainele 
slinoase, este un eu și un tu sub degetul altor cicumstanțe.  Este timpul, cred, să ne dăm 
seamă că suntem cine suntem prin rodul interacțiilor pe orizontală.  Grupul restrâns, unde 
individul este cunoscut prin numele lui mic, este vibrant și spiritual, este prosper prin 
diversitatea și unicitatea idividului.

(continuare  din pagina 6)

ne-a format si dat contur cuvintelor pe care sa le spunem in cadrul inchinarii noastre. 
Crezurile crestine, citite, cantata, memorate  ne poarta spre inchinare, oferind suport in 
meditatile noastre. 

Pe linie istorica majoritatea crezurilor au aparut in momente de confuzie 
doctrinara, in perioade in care false invataturi atacau adevarul si oamenii aveau 
nevoie de o resursa simpla pe care sa isi bazeze inchinarea lor. Intelegand nevoia 
unor clarifi cari, parintii bisericii au inceput sa scrie si sa sumarizeze aceste afi rmatii 
despre manturie, cum trebuie inteleasa Sfanta Treime, despre umanitatea si divintatea 
Domnului Isus Christos. Astfel credeurile au devenit vitale in biserici pentru 
continuarea unei inchinari ce promova adevarul si nu minciuna.

Cand aceste credeuri au fost scrise si validate de parintii bisericii au oferit 
protectie in fata erorilor doctrinare si in fata manipularilor, ale abuzurilor spirituale 
de care biserica – din nefericire - nu a fost straina. 

Scripta Manent - ceea ce este scris, ramane. Cunsocutul proverb latin 
a aparut in conditii similar nevoii de a avea un text de referinta pentru a compara 
validitatea unor decizii si afi rmatii. Ceea ce nu este scris devine o sursa de infl uenta si 
predispune spre amagire deschizand usa spre aparitia unor traditii orale ce sunt straine 
de substanta Cuvantului divin.

In practica si enunt sunt traditii pe care bisericile le-au asimilat si chiar le-au 
pozitionat ca adevar suprem. Aceste traditii verbale pot fi  usor alterate, modifi cate 
dupa bunul plac al unor lideri pentru ca ele nu pot fi  verifi cate cu ceea ce este scris. 
Astfel un credeu scris era un instrument de validare a credintei.

In toate aceste credeuri avem ecoul credintei sfi ntilor de la inceput, al 
martirilor, al celor ce au acceptat si trait manturiea lui Dumenzeu. Crezurile ne ajuta 
sa invatam din calatoria lor de credinta si sa fi m directionati spre invataturi vitale 
pentru trairea crestina in context bisericesc si in spatiul public, promovand adevarul 
inteles prin Harul Domnului Isus Christos. 

Emanuel C. Pavel, Vancouver B.C.
www.bloc.punctul.com

A crede cu crez

http://www.bloc.punctul.com/
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Marea Unire de la 1918 - CRONOLOGIE

ROMANIANTIMES

Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne 
pagina cea mai sublimă a istoriei românești. 
Cronologie (pe scurt), despre cum s-a făcut Marea 
Unire de la Alba Iulia din 1918 

România întregită s-a realizat într-un context istoric 
deosebit, prin trei momente succesive, pe cale 
democratică, prin adunări cu caracter reprezentativ: 
unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara-
mamă.

4/17 ianuarie 1918 — Apare, la Paris, primul număr 
din publicația săptămânală „La Roumanie” care avea 
drept scop sprijinirea, în emigrație, în plan publicistic și 
diplomatic a revendicărilor românești.

23 ianuarie/5 februarie 1918 — Ultimatum adresat 
României de Puterile Centrale, prin care era somată, ca, 
în termen de patru zile, să-și facă cunoscute intențiile în 
vederea încheierii păcii.

24 ianuarie/6 februarie 1918 — Chișinău. Sfatul Țării, 
întrunit în ședință solemnă, votează, în unanimitate, 
independența Republicii Democratice Moldovenești. 
Consiliul Director se dizolvă, puterea executivă fiind 
încredințată unui Consiliu de Miniștri, sub președinția 
lui Daniel Ciugureanu. „(…) Ne proclamăm, în unire cu 
voința poporului, Republică Democratică Moldovenească 
slobodă, de sine stătătoare și neatârnată, având ea 
singură dreptul de a-și hotărî soarta în viitor” — se spune 
în proclamația Sfatului Țării.

26 ianuarie/8 februarie 1918 — Guvernul I.I.C. 
Brătianu — Take Ionescu demisionează, deoarece 
consideră inacceptabilă încheierea unei păci separate. 
Aliații sfătuiesc România să tărăgăneze tratativele.

28 ianuarie/10 februarie 1918 — România acceptă 
începerea tratativelor de pace cu Puterile Centrale.

29 ianuarie/11 februarie 1918 — Se formează un nou 
guvern, în frunte cu generalul Alexandru Averescu, 
având ca principal obiectiv tergiversarea, pe cât posibil, 
a încheierii păcii cu Puterile Centrale și crearea unor 
premise favorabile obținerii unei păci onorabile.

11/24 februarie 1918 — Plenipotențiarii Puterilor 
Centrale impun primului ministru, generalul Alexandru 
Averescu, trei condiții principale ale încheierii păcii: 

cedarea întregului teritoriu al Dobrogei, până la Dunăre, 
importante rectificări de frontieră în zona Porților de 
Fier, în Valea Jiului și între Vatra Dornei și Câmpulung 
Moldovenesc, precum și grele concesiuni economice.

8 februarie/3 martie 1918 — Inaugurarea, la Chișinău, 
a Universității Populare Moldovenești, sub președinția 
lui Pan Halippa, care s-a ocupat de organizarea de 
conferințe, de întâlniri cu oameni de cultură, de ținerea 
de prelegeri, consacrate în special studierii istoriei 
românilor din Basarabia.

20 februarie/5 martie 1918 — Se semnează, la 
Buftea, Tratatul preliminar de pace între România și 
Puterile Centrale, pe baza căruia încep la București, la 
9/22 martie, tratativele în vederea încheierii păcii, pe 
următoarele baze: cedarea Dobrogei până la Dunăre, 
Puterile Centrale urmând să amenajeze un drum 
comercial între România și Constanța; rectificări de 
frontieră în favoarea Austro-Ungariei; impunerea unor 
grele condiții economice etc.

27 februarie/12 martie 1918 — Plecarea misiunii 
franceze din România.

3/ 16 martie 1918 —Bălți. Adunarea generală a zemstvei 
din districtul Bălți adoptă, în unanimitate, o moțiune 
în care se spune „Proclamăm astăzi în mod solemn 
(…) în fața lui Dumnezeu și a întregii lumi, că cerem 
unirea Basarabiei cu Regatul României sub al cărei 
regim constituțional și sub ocrotire legilor ei (…) vedem 
siguranța existenței noastre naționale și a propășirii 
economice”.

5/18 martie 1918 — Demisia guvernului condus de 
generalul Alexandru Averescu. Regele Ferdinand îl 
însărcinează pe Alexandru Marghiloman cu formarea 
unui nou guvern, cu speranța că șeful conservatorilor, 
grație încrederii ce inspira Puterilor Centrale, va putea 
încheia o pace în condiții mai ușoare.9/22 martie 
1918 — Încep tratativele de pace de la Cotroceni între 
România și Puterile Centrale.

27 martie/9 aprilie 1918 — La Chișinău, Sfatul 
Țării întrunit în ședință solemnă votează unirea 
Basarabiei cu Țara — Mamă, România (86 voturi 
pentru, 3 împotrivă, 36 abțineri și 13 absenți). 
După anunțarea rezultatului votului de către 
Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, primul — 

ministru Alexandru Marghiloman, aflat la Chișinău, 
împreună cu alți reprezentanți ai guvernului român, 
este invitat la tribuna de la care declară: În numele 
poporului român și al Regelui Ferdinand I, iau act 
de unirea Basarabiei cu România de aici înainte și 
în veci! Trăiască România Mare!

9/22 aprilie 1918 — Decret regal de ratificare a Hotărârii 
de unire a Basarabiei cu România, semnat de Ferdinand 
I, regele României, și contrasemnat de Alexandru 
Marghiloman, președintele Consiliului de Miniștri.

17/30 aprilie 1918 — Înființarea, la Paris, a „Comitetului 
național al românilor din Transilvania și Bucovina”, 
sub președinția lui Traian Vuia, iar mai apoi a dr. Ion 
Cantacuzino; a militat pentru dobândirea independenței 
Transilvaniei și unirea acesteia cu România.

24 aprilie/7 mai 1918 —Semnarea Tratatului de pace 
de la București și a anexelor sale dintre România, pe 
de o parte, și Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria, 
Turcia, pe de altă parte. România era nevoită să cedeze 
Dobrogea, care urma să fie anexată de Bulgaria, să 
accepte rectificări de frontieră în Carpați, în favoarea 
Austro-Ungariei (prin care se cedau teritorii însumând 
5.600 kmp, cu o populație de 724.957 locuitori), să 
demobilizeze armata, menținându-se numai patru 
divizii cu efective complete și 8 divizii cu efective de pace 
(20.000 de infanteriști, 3.200 de cavaleriști și 9.000 de 
artileriști) și să încheie convenții economice (agricolă, a 
petrolului, a pădurilor etc.), prin care, în fapt, se instituia 
monopolul Germaniei asupra principalelor bogății ale 
țării. Regele Ferdinand I refuză, în ciuda presiunilor 
Puterilor Centrale, să sancționeze Tratatul.

22 iunie/5 iulie 1918 — Se înființează, la Washington, 
din inițiativa lui Vasile Stoica, Liga națională română, 
cu scopul de a face propagandă în jurul problemei 
românești; la 13 septembrie, fuzionează cu Comitetul 
național român.

6/19 iulie 1918 — Se constituie în Italia, la Cittaducale, 
„Comitetul de acțiune al românilor din Transilvania, 
Banat și Bucovina”, sub conducerea profesorului Simion 
Mândrescu, cu scopul de a organiza pe prizonierii români 
din armata austro-ungară în legiuni care să participe la 
luptă alături de armata italiană.

            Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor al vieții tale, ai primit o 
nouă identitate. Domnul Isus a venit în lumea noastră și a trăit o viață fără păcat. Totuși 
El a devenit păcat pentru noi plătind astfel pedeapsa pe care noi o meritam – murind pe 
cruce în locul nostru. Când decidem să Îl urmăm pe Domnul Isus, noi primim natura 
Lui, identitatea Lui și neprihănirea Lui. Dragostea Lui este turnată în inimile noastre 
prin Duhului Lui cel Sfânt care acum locuiește în noi. Ca fi i și fi ice a lui Dumnezeu 
noi ne modelăm gândirea și comportamentul după gândirea Lui Hristos, pe care o 
găsim în Sfânta Scriptură, Biblia. Noi avem victoria în Isus atâta timp cât trăim după 
principiile stabilite de Dumnezeu în Scriptură, atât asupra Diavolului cât și asupra naturii 
noastre pământești.  Cunoscând aceste principii noi ne cunoaștem noua identitate și trăim 
viața pentru care am fost creți de Dumnezeu să o trăim, o viață din belșug. Acest articol 
este continuarea din numărul precedent și adresează subiectul căsătoriei. 

 Vedem cum în zilele de azi căsătoria este  un lucru demodat și chiar aș spune 
este sub atac. Societatea în care trăim a schimbat defi niția căsătorie, ceea ce ne obligă 
pe noi creștinii să fi m și mai vigilenți în răspândirea învățăturii biblice despre căsătorie. 
Noi trebuie să învățăm generația tânără adevărul Biblic. Acești tineri sunt bombardați cu 
mesaje false despre ce înseamnă căsătoria. Nu doar în familie sau în biserici, trebuie să 
propagăm această învățătură sănătoasă despre familie, ci și în societate. Noi putem să 
sprijinim, cu rugăciunile noastre și banii noștri, organizații locale și internaționale, care 
luptă pentru apărarea libertății religioase și sanctitatea familie. Una dintre aceste organizații 
este Liberty Counsel, unde compatriotul nostru Harry Miheț este Vicepreședinte. Alte 
organizații pe care aș dorii să le menționez sunt: Counsel of the American Center for Law 
and Justice (ACLJ) și Coaliția pentru familie. Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu 
și așa cum Neemia odată reclădea zidurile cetății, având într-o mână sabia și cu 
cealaltă lucra, tot așa trebuie și noi să împletim rugăciunile și postul nostru cu 
munca fi zică ca să reclădim principiile Biblie în inima si gândirea noii generații. 

Tradi]iile oamenilor [i principiile 
societ~]ii

Vedem lupte puternice de a distruge acest plan a Lui Dumnezeu, chiar de la 
simpla defi niție a căsătoriei. Biblia ne spune că este rușine să menționăm perversiunile 
practicate de cei din lume, așa că mă abțin să intru în detalii. Doar menționez faptul că 
Diavolul cu nerușinare încearcă să își bată joc de oameni, robindu-i prin păcate sexuale și 
mințindu-i că așa ei sunt liberi. Singurul loc unde o persoană este liberă să se bucure de 
frumosul dar al intimității fi zice dintre un bărbat și o femeie este în cadrul căsătorie, așa 
cum lemnul este bine de pus să ardă în sobă și nu în mijlocul casei. 

Am auzit de propuneri sau chiar practici de genul: certifi cate de căsătorie cu dată 
de expirare, bestialitate, relații intime cu roboți, poligamie și de căsătorii de același sex. 
Doctorul Britanic Ian Pearson și alți experți spun că se estimează că până în anul 2050 
oamenii vor avea relații intime mai mult cu roboţi decât cu o fi ință umană. Pare absurd nu 
e așa? Nu tot așa de absurdă a fost propunerea de a schimba defi niția căsătorie și multe 
alte anomalii care acum sunt legi? Aceste legi ne aduc durere, tristețe și chiar riscul de a fi  
puși în închisoare, precum i s-a întâmplat lui Kim Davis. Unde se va opri această avalanșă 
de distorsionare a Adevărului ? Aici, cu fi ecare din noi cei care L-am acceptat pe Isus ca 
Domn și Mântuitor! Doresc ca fi ecare cititor să poată să spună ca Iosua: “Cât despre 
mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului” ( Iosua 24:15).

 Creștinii trebuie să știe ce se întâmplă în jurul lor. Noi sunt chemați să luptăm 
în rugăciune pentru cei din conducerea țarii. Mă rog să ridice Domnul dintre rândurile 
noastre creștini gata să slujească în poziții de conducere. Binele nostru depinde de binele 
țării în care trăim. Iar binele țării depinde de ascultarea de Dumnezeu. “…dacă poporul 
Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa 
Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i 
voi tămădui ţara.” (Cronici 7:14). 

 Poate nu te-ai gândit niciodată la tine ca fi ind un soldat, un ambasador, un 
administrator, un agent al schimbării, dar ești, că știi, că nu știi. Fiecare din noi avem 
putere de infl uență asupra celor din jurul nostru și în mod special asupra celor din 
familia noastră. Unii vor zice „Sunt și acestea semne clare că venirea Domnului Isus este 
aproape”. Sunt de acord că venirea Domnului e aproape și chiar aceasta mă motivează 
să lupt pentru dreptate și adevăr. Fiecare copil al lui Dumnezeu, tu și eu, avem o 
chemare specială din partea Lui de a fi  lumină și sare în lumea aceasta. 

(continuare  în pagina 12)
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Singuri printre duşmani… 
de Andrei PLEȘU

Orice s-ar zice, lucrurile nu merg prea bine 
în ţara noastră. O spun reprezentanţi ai mai 
tuturor taberelor politice, o spun gazetarii, 
o spun protestele din stradă, o simt largi 
categorii de cetăţeni. Unanimitatea opiniei 
se fi surează doar atunci cînd vine vorba 
despre cauze. Dar şi în această privinţă, 
pare să existe un „consens“ neaşteptat 
între proguvernamentali obidiţi şi 
antiguvernamentali patrioţi. Răul vine de-
afară!
România e ţinta unei subversiuni planetare. 
Avem în toate punctele de pe glob, în toate 

organizaţiile internaţionale care contează 
(precum şi în „infi ltraţii“ lor din ţară), 
duşmani sîngeroşi, al căror program e 
ştergerea României de pe faţa pămîntului, 
prin dezmembrare, epuizarea resurselor, 
calomnii manipulatorii, intrigi oculte. 
Sîntem singuri, o insulă de nefericire, 
într-o mare de ostilitate. Să facem un rapid 
inventar. Care sînt instrumentele malefi ce 
ale schingiuirii noastre cotidiene?

● Multinaţionalele. Au venit pe la noi ca 
să ne jupoaie. Ne iau de proşti, fac bani pe 
pielea noastră şi spoliază bogăţiile noastre 
strămoşeşti. 

● Intelectualii sinecurişti, vînzători de ţară, 
gata să ne reclame la vreo Înaltă Poartă sau 
să batjocorească poporul care, chipurile, nu 
alege ce vor dumnealor! Bine zice Codrin 
Ştefănescu: trebuie arestaţi! Cum s-a făcut 
şi cu luptătorii din munţi care sabotau 
prietenoasa ocupaţie sovietică sau cu unii 
disidenţi estici (ruşi, cehi, români etc.) 
care, pentru un pumn de arginţi, îşi turnau 
pe la posturi de radio şi guverne străine 
politicienii naţionali. 

● Ungurii şi ruşii, care au organizat şi 
lovitura de stat din decembrie 1989, pe 
baza înţelegerii dintre Gorbaciov şi Bush. 
Mai nou, pînă şi bulgarii, care ne privesc 
de sus… 

● „Aşa-zisa“ societate civilă care 
dispreţuieşte poporul suveran, cel care ne-a 
dăruit majoritatea parlamentară de astăzi. 

● Candoarea noastră strămoşească, inaptă 
să vadă răul din bine şi binele din rău. 
Am crezut că Nicolae Ceauşescu era rău, 
cînd de fapt era un mare român. Invers, 
am crezut că e de optat pentru capitalism, 
cînd de fapt capitalismul e o pregustare a 
apocalipsei. Am crezut că Securitatea e rea, 
cînd de fapt ne-a apărat de duşmani (şi de 
noi înşine…). Am crezut că Doina Cornea 
a fost eroică, deşi, în realitate, eroic a fost 
Iulian Vlad. 

● Statul paralel. Adică SRI, SIE şi, mai nou 
SPP. Binoamele, trinoamele, polinoamele. 
Dar şi Kövesi. Dar şi Opoziţia. Dar şi 
Iohannis. Dar şi unii pesedişti. (Tudose, de 
pildă. Sau, poate, Cătălin Ivan. Sau – mai 

ştii? – Ionuţ Vulpescu.) Pe scurt, toţi cei care 
nu-i lasă să lucreze pe cei 20-30 de inşi de 
la vîrful Puterii, singurii care se străduiesc 
să ţină piept complotului mondial descris 
mai sus. Am spus 20-30? Nu. Nu ne putem 
baza decît pe doi: Dragnea şi Tăriceanu. 

Sîntem singuri. Înconjuraţi de prădători 
bine organizaţi! Nici măcar Marea Neagră 
nu mai e ce-a fost! Ce ne mai poate salva? 
Lupul dacic? Vreo „oiţă laie, laie bucălaie“, 
„bîrsană“ şi, cît de cît, „năzdrăvană“? 
Doamne-ajută! Rămîne, totuşi, o întrebare: 
de ce ne urăsc toţi atît de tare? De ce sîntem 
inamicul public numărul 1? Cum e posibil 
ca tot mapamondul să ne privească chiorîş? 
Şi ce-ar fi  de făcut ca să arătăm lumii un 
chip ceva mai drăgălaş? 

P.S. O urmă de onestitate mă îndeamnă să-l 
previn pe cititor că n-ar fi  exclus ca şi textul 
de faţă să fi e o manevră perversă, menită să 
adoarmă vigilenţa naţiei. A se citi cu mîna 
pe sabie!

8.02.2018 /dilemveche.ro

100 de ani de la inaugurarea primei misiuni diplomatice 
ofi ciale românești în SUA

„eliberarea fraților supuși unui jug greu de răbdat” și pentru a face să „triumfe domnia 
dreptului și a libertății”, subliniind  în încheiere, încă o dată, că : „Noi am intrat, deci, în 
război, alături de marile națiuni care au înscris sub drapelul lor dreptul naționalităților de 
a dispune de ele însele”.

Răspunsul Președintelui Wilson a început cu o apreciere a contribuției României la cauza 
Antantei, a continuat cu exprimarea încrederii că, deși relațiile bilaterale de până acum 
nu au fost prea efi ciente, ele se vor întări prin „lupta și suferința comună”, încheindu-se 
cu asigurarea că „Statele Unite sunt fericite să-și fi  eliberat brațul pentru protecția țării 
dumneavoastră și a aliaților”.

Românii de pe continentul american au fost cei dintâi care i-au salutat pe reprezentanții 
Guvernului de la Iași cu bucurie, speranță și, uneori, cu un entuziasm de nedescris. 
Unii dintre ei au venit chiar la Washington pentru a le ura bun venit și a le  transmite 
sentimentul solidarității naționale și frăției cu cei de acasă. În toate orașele americane 
cu importante comunități românești au fost organizate întâlniri, mitinguri și manifestări 
festive la care, alături de Dr. C. Angelescu, au participat înalte personalități politice 
americane și reprezentanți ai presei. La New York, Chicago, Trenton, Detroit, Indiana 
Harbor, Cleveland, Pittsburg,Youngstown-Ohio au fost organizate astfel de adunări 
cu un puternic răsunet atât în rândurile emigrației românești, cât și în cele ale nativilor 
americani. Manifestatiile de la Chicago, începute la 17 februarie 1918 printr-o adunare la 
care au participat 6.000 de persoane, au continuat încă alte patru zile cu defi lări pe străzile 
orașului, defi lări la care participanții fl uturau tricolorul românesc  având în fruntea lor 
fanfara care cânta „Deșteaptă-te Române”.

Adunarea cea mai importantă prin semnifi cația și consecințele ei a fost Congresul 
parohiilor românești din SUA, convocat la Youngstown în zilele de 9 și 10 martie 
1918. La acest Sinod , desfășurat în prezența ministrului plenipotențiar la Washington, 
Dr. Constantin Angelescu, a avut loc depunerea jurământului de credință și subscrierea 
actului de credință față de Mitropolia de la Iași și București a bisericilor ortodoxe. Mai 
exact, parohiile românești din SUA au făcut primul pas spre Marea Unire hotărând să se 
rupă de Mitropolia de la Sibiu, „robită, lipsită de drepturi și umilită” și, în mod fi resc, să se 
supună bisericii din Regatul liber al României. Cu acest prilej a fost citit, în cadru solemn, 
„Hrisovul de închinare și supunere a românilor ortodocși din Statele Unite ale Americii 
de Nord către Sfânta Mitropolie a Ungro-Vlahiei”, document care precede Proclamația 
de la Alba Iulia ,actul în sine fi ind totodată și o anticipare cu nouă luni a Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918.

Un alt aliat care ar fi  trebuit câștigat pentru apărarea cauzei românești era comunitatea 
evreiască din Statele Unite. Cu toate că nu avea un mandat ferm în această privință din 
partea guvernului român, Dr. Angelescu a încercat în întâlniri private cu reprezentanții 
organizațiilor evreiești să-i asigure că, după război, evreilor din România aveau să li se 
acorde drepturi cetățenești egale cu cele ale majoritarilor, obținând, la rândul său, promisiuni 
de încurajare și susținere a luptei poporului roman „din care facem și noi parte”.

Încă de la începutul misiunii sale diplomatice pe pământ american, Dr Constantinl 
Angelescu a avut grijă să aibă o relație bună cu presa, iar ziariștii sa fi e bine și corect 
informati atunci când scriau despre țara noastră. Aproape imediat după sosirea la 
Washington, a fost invitat de Agenția „Associated Press” la o mare conferință de presă 
cu participarea a peste 150 de reprezentanți ai publicațiilor din America și a peste 100 
de membri ai Congresului. Acestora le-a vorbit despre „tot ce a făcut România pentru 

cauza Aliaților și drepturile noastre seculare asupra ținuturilor locuite de români”. Pentru 
ilustrarea conferinței sale au fost proiectate fi lmele cinematografi ce aduse din țară. 
La sfârșitul conferinței de presă, în cuvântul său de mulțumire, președintele Agenției 
„Associated Press” i-a asigurat pe reprezentanții Regatului României de întregul sprijin 
al presei americane. Din acea memorabila zi, aproape că nu a existat manifestație sau 
eveniment românesc care să nu afl e un ecou favorabil în presă, de la ziarele de prestigiu, 
New York Times sau Washington Post, până la cele mai modeste publicații din ungherele 
cele mai îndepărtate ale teritoriului american.

Tot acum sunt create și primele consulate românești de pe continentul nord- american, 
începând cu cele de la New York, Chicago, Cleveland, Pittsburgh și continuând cu cele 
din Canada, în Hamilton și Montreal. Crearea acestor consulate a fost o acțiune binevenită 
pentru intensifi carea relațiilor dintre diversele organizații, comitete, societăți ale românilor 
americani, inclusiv  în privința strângerii de fonduri de întrajutorare. Dupa război, 
consulatele au avut un rol important în procesul de repatriere a românilor americani care 
doreau să revină „acasă”, adică într-o țară liberă, unită și puternică. De altfel, dupa 1919, 
emigrația românilor spre SUA a scăzut la zero.

Ofi cial, misiunea diplomatică a Doctorului Constantin Angelescu a încetat odată cu 
retragerea guvernului Alexandru Averescu și venirea la putere a guvernului condus de 
Al. Marghiloman însărcinat cu semnarea păcii separate cu Puterile Centrale. Pe 16 aprilie 
1918, Marghiloman dispune ” încetarea tuturor misiunilor de propagandă în străinătate 
și altele”. Dar, ca să-și  protejeze diplomații de această nouă umilință, Regele Ferdinand 
semnase deja decretele de rechemare din posturi. ”Decretul de încetare a misiunii 
speciale a Domnului Constantin Angelescu pe lângă Guvernul Republicii Statelor Unite 
ale Americii” poartă numărul 685, din data de 7 Aprilie 1918. În locul lui va rămâne la 
Washington însărcinatul cu afaceri străine, N.H.Lahovari. Abia în 1922, după patru ani de 
absență, România va trimite un nou ministru plenipotențiar la Washington.
Ioana Angelescu, președinte Fundația Grigore Monteoru

(continuare  din pagina 4)
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Arhitectul cultului

europalibera.org/ 7.02.2018

Dumitru Popescu bănuiește că aș dori să 
exonerez cumva perioada cominternistă prin 
formularea ideii că a doua etapă, de după 
1965, „a fost la fel de rea, dacă nu și mai și 
decât cea dirijată milimetric de hegemonul 
de la răsărit și agentura lui oploșită în 
România”. Îl include dl Popescu în această 
agentură pe un Emil Bodnăraș, fost spion 
sovietic, unul dintre membrii grupului lui 
Dej direct responsabil pentru de-sovietizare 
prin menținerea stalinismului național? 
N-aș zice, citind frumoasele cuvinte pe care 
le are de rostit despre cel care a sovietizat 
armata română. Dl Popescu se dovedește 
îngrijorat de faptul că m-aș fi  lăsat manipulat 
și îmi reamintește în ce valori au crezut 
cândva părinții mei: „Îmi pun întrebarea: în 
numele cărui tiranic (și efemer) considerent 
a făcut acest compromis principial radical 

descendentul adversarilor lumii guvernate 
de crâncena putere a banilor (cu toate 
gravele lor erori, aceia se revendicau, 
totuși, de la un țel uman etern imperios”. 
Pe pagina următoare, autorul îl numește pe 
C.V. Tudor „un tipic intelectual de stânga”. 
Suntem în plină anarhie conceptuală: 
după Dumitru Popescu, tatăl meu, om al 
stângii radicale, fost voluntar în Brigăzile 
Internaționale din Spania, oameni ca el, de 
la Valter Roman și George Macovescu, la 
Mihail Florescu și Tudor Bugnariu, ar fi  
făcut parte din aceeași familie a stângii cu 
autorul poemelor antisemite din volumul 
Saturnalii și al pamfl etelor rasiste din 
România Mare. Socotește dl Popescu 
populismul fascistoid drept o expresie a 
stângii politice? În ce mă privește, am rupt 
cu paradigma marxistă cu foarte mulți ani 
în urmă, am explicat în repetate rânduri 
motivele intelectuale și morale care au 
determinat această despărțire.
Teroarea este deplânsă în aceste memorii 
numai în măsura în care ea afecta aparatul. 
Eliticidul, spre a relua formularea 
profesorului Virgil Nemoianu, l-a lăsat 
rece pe acest ideolog îndrăgostit de scheme 
abstracte. Persecuția intelectualilor în anii 
lui Dej, mai ales în 1958—1959, i-a lăsat 
un gust amar lui Dumitru Popescu, însă 
ideologul a acceptat-o fără să miște în front. 
A asistat îngrețoșat la înscenarea împotriva 

Miliței Petrașcu, a lui Mihail Andricu și a 
grupului lor, dar n-a schițat nici cel mai 
mic gest de dezaprobare. Nu pare să știe 
mare lucru despre Mircea Vulcănescu, 
Petre Pandrea, N. Steinhardt, Nicolae 
Mărgineanu, Alice Voinescu, Dinu Pillat 
ori N. Carandino. O fi  citit oare memoriile 
doamnei Annie Bentoiu?
După 1965, când avea să fi e unul 
dintre succesorii lui Răutu, Popescu a 
contribuit decisiv la articularea noului 
cult al personalității. Presupusa aversiune 
pentru cultul lui Stalin nu l-a vindecat de 
voluptatea ditirambilor (să recitim discursul 
său la Congresul al XI-lea). Eseurile lui 
Popescu din Scînteia (pe care a condus-o 
după 1965) erau scrise alert și propuneau 
o oarecare deschidere. Ele dădeau măsura 
limitatei liberalizări a perioadei 1965—
1968. În anii următori, ideologul avea să-și 
descopere vocație de romancier. În fapt, ar 
fi  el însuși un subiect pentru un roman. În 
eseul său despre Soljenițîn, Georg Lukács 
chiar sugera ideea unui posibil mare roman 
despre un ideolog al stalinismului, cultivat, 
iluminat și fără îndoieli, gen József Révai. 
Membru al Comitetului Politic Executiv, 
Dumitru Popescu a rămas până la sfârșit 
în anturajul lui Ceaușescu și a continuat 
să plăsmuiască fi cțiuni utopice cu grave 
consecințe sociale. Discipol al lui Răutu, 
nu a avut nicicum vocație de eretic. Omul 

care se jura că detestă poncifele irespirabile, 
cel care a făcut în repetate rânduri elogiul 
subiectivității creatoare, a rămas până la 
capăt ostatecul unor năluciri ideologice. 
Când alții mișcau în front, el continua să 
defi leze cu turma.
Memoriile sale abundă în aceleași extenuate 
și extenuante clișee despre exploatare, 
lupta de clasă, complotul gorbaciovist și 
câte altele. Pe de altă parte, pentru cei care 
studiază câmpul intelectual din acei ani, 
distribuția raporturilor de forțe în aparatul 
ideologic, rolul școlilor de partid și al secției 
de propagandă și presă, intervenția directă a 
liderului partidului în cristalizarea retoricii 
puterii, articularea discursului totalitar 
în diversele etape ale regimului, aceste 
memorii oferă importante informații care, 
fi rește, trebuie tratate cum grano salis. Seria 
de volume semnate de Dumitru Popescu, 
peste o mie de pagini, reprezintă un mesaj 
din alte timpuri, prolix, încețoșat și auto-
compătimitor, dar util pentru cei care vor 
să înțeleagă geneza și tehnicile cultului 
personalității, mecanismele înregimentării 
mentale, structurile heteronomiei, meta- 
bolismul auto-înjosirii, miturile esențiale 
ale sistemului simbolic pe care îl putem 
numi religia politică a socialismului lui 
Ceaușescu.

Necesitatea depunerii Chestionarului derivă din faptul că persoanele fi zice 
rezidente care pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă sunt 
supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu 
care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, au dreptul 
la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în 
străinătate. Respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri 
creditul fi scal. 

Persoana fi zică rezidentă română, cu domiciliul în România, care dovedeşte 
schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare 
a dublei impuneri completează Chestionarul şi este obligată în continuare la plata 
impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara 
României, pentru anul calendaristic în care are loc schimbarea rezidenţei, precum şi în 
următorii 3 ani calendaristici.

În conformitate cu prevederile art. 336, alineatul 3^1 din Codul de procedură 
fi scală constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 lei, nedepunerea 
în termen a Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fi scale, de către persoanele fi zice 
obligate potrivit Codului fi scal. Această sancţiune se va aplica pentru faptele săvârşite 
după data de 1 ianuarie 2018.

În vederea informării contribuabililor cu privire la obligaţia de depunere a 
chestionarelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de internet 
“Ghidul pentru stabilirea rezidenţei fi scale”. Pentru mai multe informaţii se poate accesa 
următorul link:
https:/ /static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_
StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf 

 Menţionăm că România şi SUA au încheiat o Convenţie privind evitarea 
dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fi scale asupra veniturilor, al cărei text 
poate fi  consultat accesând următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/SUA.htm 

Precizări privind rezidenţa fi scală 
a persoanelor fi zice

Vă comunicăm că, prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1099/2016 
pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fi zice, 
s-a instituit obligaţia ca persoanele fi zice, cetăţeni români, care pleacă din ţară pentru o 
perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de 
zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, să completeze şi să depună 
la organul fi scal central competent „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fi scale a 
persoanei fi zice la plecarea din România”.

Chestionarele au ca scop respectarea prevederilor legale privind îndeplinirea 
obligaţiilor fi scale de către persoanele fi zice care pleacă din România şi se vor depune la 
organul fi scal central competent, cu 30 de zile înaintea plecării din România.

Chestionarele pot fi  descărcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, secţiunea: 
asistenţă contribuabili, rubrica: Formulare fi scale şi Ghid de completare, se completează 
în două exemplare şi se transmit în una din următoarele modalităţi:

la organul fi scal de la adresa de domiciliu din România, prin poştă cu - 
confi rmare de primire;
se depun personal sau prin împuternicit la registratura organului fi scal de la - 
adresa de domiciliu din România;
electronic, de către contribuabili care deţin certifi cat de semnătură electronică - 
sau sunt înregistraţi în serviciul Spaţiul Privat Virtual.

Prezentarea a avut două părți distincte, dar intercalate: în prima parte două poete 
contemporane, Ana Munteanu Drăghici, Președinta Cenaclului “N.D. Cocea Anotimpuri” 
din Sighișoara și fi ica dânsei, dr. med. Ligia Grindeanu din Chicago au prezentat poezii 
din creațiile proprii cuprinse în volumele Dincolo de liniște respectiv Anotimpuri de dor 
făcând dovada că și în zilele noastre “românul este născut poet” și că talentul literar se 
moștenește de-a lungul generațiilor. Creațiile ambelor poete au fost primite cu multă 
căldură și aplaudate îndelungat de către auditori.

Prof. Mihalcea și-a propus un tur de forță: pe de o parte să ilustreze convingător interferența 
dintre artă și viața de toate zilele - așa cum a trăit-o dânsul - pe de altă parte să prezinte 
foarte pe scurt atât creația a 25 de artiști care au marcat poezia, sculptura, muzica, pictura 
și baletul românesc în ultimele două secole cât și condițiile social-politice în care aceștia 
au creeat opere nemuritoare. Prezentarea a avut ca moto versurile – atât de actuale – ale 
lui George Coșbuc: O luptă-i viața, deci te luptă / Cu dragoste de ea, cu dor! și a fost 
încheiată cu un citat al dramaturgului Eugen Ionescu: Poeții sunt inima umanității!

Au fost citate versuri din operele lui Eminescu, Veronica Micle, Radu Gyr, Ștefan Augustin 
Doinaș, Gheorghe Topârceanu, Teodor Neculuță, Octavian Goga și, dintre cei mai tineri 
ale lui Valeriu Cercel; au fost arătate picturi ale lui Nicolae Grigorescu, Teodor Aman, 
Apcar Baltasar, Octavian Bancilă, Alexandru Darida și Nicolae Maniu. A fost analizată 
cu atenție evoluția spre perfecțiune a sculptorului Constantin Brâncuși și a fost amintită 
cariera fenomenală - rămasă simbolică pentru perfecțiunea artei românești - a balerinei 
Irinel Liciu. Prezentarea a fost punctată de fragmente din melodiile nemuritoare ale 
Baladei de Ciprian Porumbescu, Rapsodiei Române de George Enescu, Valurile Dunării 
de Ion Ivanovici și Ciocârlia în interpretarea orchestrei Barbu Lăutaru.

După manifestare l-am întrebat pe prof. Radu Mihalcea despre motivația dânsului pentru 
promovarea artei și culturii românești. Dânsul ne-a răspuns: “În cei 45 de ani de pelerinaj 
ai mei am asimilat multe aspecte ale câtorva culturi străine dar atunci când vreau să mă 
regăsesc pe mine însumi revin întotdeuna la cultura română. Întrepătunderea gândurilor 
mele cele mai intime este atât de profundă încât în viața de toate zilele folosesc limba 

Centenarul Romaniei: o manifestare culturala la Chicago 
(continuare  din pagina 2)
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Cine a fost Doctorul Constantin Angelescu, primul Ambasador al României în SUA

Publicația Romaniantimes dedică una din pagini a fi ecărei luni ale anului 2018 aniversării 
Centenarului României, reținându-vă atenția la evenimentele cele mai semnifi cative care s-au 
petrecut în anul Marii Uniri.

Vă așteptăm cu sugestii ale materialelor de publicat conținând evenimente ale anului 1918. 
Planifi căm a sărbători împreună Ziua Marii Uniri, Sâmbătă, 1 Decembrie 2018.

Vă rugam să adesați sugestiile dumneavoastră grupului de inițiativă, 
pentru metropola PORTLAND – VANCOUVER:
Andreea Bodea (503.784.6169), George Horga (503.421.8643), Persida Stana (503.803.8085), 
Nelu Ciorba (503.708.3384)

Doctorul Constantin Angelescu s-a născut la 22 iunie 
1869, în Craiova, ca fi u al lui Dumitru Angelescu, un 
”comersant” din Cetatea Banilor și al Teodorei, care 
provenea dintr-o familie de români ardeleni. Agoniseala 
tatălui i-a permis ca, după terminarea studiilor liceale, să 
urmeze Facultatea de Medicină din Paris, la întoarcerea 
în țară fi ind numit chirurg la Spitalul Brâncovenesc, apoi 
la Filantropia, obținând apoi, în 1903, catedra de clinică 
chirurgicală la Facultatea de Medicină din București.

Între timp, în 1899, se căsătorise cu Virginia, fi ica 
marelui industriaș și proprietar, Grigore Constantinescu-
Monteoru, unul dintre primii întreprinzători români în 
domeniul extracției și expoatării petrolului, dar și cel care 
crease pe moșia lui, stațiunea Sărata-Monteoru de lângă 
Buzău, un adevărat ”Karlovy Vary” autohton, ce devenise 
faimoasă pentru benefi ciile apelor termale sărate. În 1901, 
dr. Constantin Angelescu a intrat în rândurile Partidului 
Național Liberal, devenind ulterior deputat, apoi, la 4 
ianuarie 1914, ministru al Lucrărilor Publice în guvernul 
Ionel Brătianu, având ca prioritate organizarea serviciului 
sanitar al armatei.

Declanșarea Primul Război Mondial, ieșirea României 
din neutralitate în august 1916 și evenimentele nefaste de 
pe frontul de luptă al acelui an, ce au culminat cu ocuparea 
Bucureștiului de către trupele germane și retragerea 

Familiei Regale și a guvernului român la Iași, au dus 
inclusiv la refugierea familiei dr. Constantin Angelescu 
la Odessa, în Rusia, de unde omul politic, ce ieșise din 
cabinetul liberal în decembrie 1916, a reușit să o trimită 
pe căi ocolitoare în capitala Franței, la Paris. Acestea erau 
condițiile în care, în urma propunerii lui Ionel Brătianu de 
înfi ințare a unei legații ofi ciale în Washington, numele dr. 
Constantin Angelescu a fost propus Regelui Ferdinand, 
dar și autorităților americane, pentru însărcinarea cu o 
asemenea misiune.

După retragerea din postul de la Washington, dr. Constantin 
Angelescu va ajunge la Paris unde i se va alătura lui Take 
Ionescu, ca vicepreședinte al Consiliului Național pentru 
Unitatea Românilor, în lupta pentru realizarea năzuinței 
naționale de unire a tuturor provinciilor române, de 
realizare a Marii Uniri. Dr. Constantin Angelescu va fi  
prezent, de asemenea, în calitate de delegat al României, la 
lucrările Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) ce a 
urmat încheierii războiului și care a statuat prin prevederile 
ei ceea ce, pe toată durata anului 1918 devenise deja o 
realitate concretă: unirea tuturor românilor în conturul 
granițelor României Mari.

În deceniile ce au urmat Marii Uniri, dr. Constantin 
Angelescu va întreprinde o uriașă muncă de înnoire a 
școlii românești, fi ind, cu intermitențe, vreme de peste un 

deceniu, în perioada 1918-
1938, Ministrul Cultelor și 
Instrucțiunii Publice. Din 
această postură, dincolo 
de crearea a peste 12.000 
de locașuri școlare, a 
reformat învățământul 
românesc, prin opera sa 
fi ind pus ”la dreapta” 
lui Spiru C. Haret, ca 
importanță în dezvoltarea 
și modernizarea școlii din Regatul României. De 
asemenea, la initiative sa au fost înfi ințate Academia de 
Științe și Academia de Medicină, dr. Angelescu fi ind 
președintele acestora până la desfi ințarea lor, în 1948, de 
către comuniști.

Devenind din 1934 membru de onoare al Academiei 
Române, dr. Constantin Angelescu a deținut între 1923-
1947 și funcția de Președinte al Comitetului de conducere 
a Ateneului Român. Primul Ambasador al României în 
SUA și marele reformator și ctitor de școală românească 
s-a stins din viață la 14 iunie 1948 pe patul spitalului 
francez din București, după ce fusese alungat din propria-i 
casă de autoritățile comuniste.
Sursa: www.cotidianul.ro

12 /25 august 1918 —Se constituie, la Chișinău, Partidul Țărănesc din Basarabia, 
având în program: împărțirea pământului la țărani, vot universal, îmbunătățirea situației 
muncitorilor. Președinți: Pantelimon Halippa (1918 — 1921), Ion Inculeț (1921 — 
1923).

24 august/6 septembrie 1918 — Se creează, la Paris, Consiliul Național Român 
Provizoriu, care, în 20 septembrie / 3 octombrie, a proclamat formarea Consiliului 
Național al Unității Române, organ reprezentativ, având în conducere pe Take 
Ionescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. Constantin Angelescu și Ioan Th. Florescu 
(vicepreședinți). Consiliul este recunoscut la 29 septembrie/12 octombrie de guvernul 
francez, la 23 octombrie/5 noiembrie de guvernul S.U.A., la 29 octombrie/11 noiembrie 
de guvernul englez, iar la 9/22 noiembrie de cel italian drept exponent al intereselor 
poporului român.

2/15 septembrie 1918 — Congresul de la New York al românilor, cehilor, slovacilor, 
polonilor, sârbilor, croaților și rutenilor votează o moțiune prin care se cere dezmembrarea 
Austro-Ungariei și eliberarea tuturor popoarelor asuprite.

29 septembrie/12 octombrie 1918 — Comitetul Executiv al Partidului Național Român 
din Transilvania, întrunit la Oradea, adoptă în unanimitate o declarație, redactată de 
Vasile Goldiș, privind hotărârea națiunii române din Transilvania de a se așeza „printre 
națiunile libere”, în temeiul dreptului ca fiecare națiune să dispună liber de soarta sa. 
Se revendică recunoașterea conducerii P.N.R. ca organ provizoriu de conducere a 

Transilvaniei. Se constituie un „Comitet de acțiune”, cu sediul la Arad, avându-l în 
frunte pe Vasile Goldiș.

5/18 octombrie 1918 — Declarația de independență a Transilvaniei, adoptată în 
ședința de la Oradea, este citită în Parlamentul de la Budapesta de dr. Alexandru Vaida 
— Voevod.

11/24 octombrie 1918 — Cernăuți. Apare primul număr al gazetei „Glasul Bucovinei”, 
editată de un grup de români bucovineni în frunte cu profesorul universitar Sextil 
Pușcariu.

14/27 octombrie 1918 — Deputații români bucovineni din Parlamentul vienez, foștii 
deputați din Dieta Bucovinei, primarii români din localitățile Țării de Sus a Moldovei, 
împreună cu alți reprezentanți ai provinciei istorice s-au întrunit în Sala Mare a Palatului 
Național din Cernăuți și au hotărât constituirea Adunării Constituante. Adunarea alege 
un Consiliu Național condus de Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Doru Popovici și Sextil 
Pușcariu — vicepreședinți, Vasile Bodnărescu, Radu Sbierea și Laurent Tomoioagă — 
secretari.

17/30 octombrie 1918 — Constituirea, la Budapesta, a Consiliului Național Român 
Central (din 21 octombrie, cu sediul la Arad), ca organ de conducere al românilor 
format din șase reprezentanți ai P.N.R și șase social-democrați.

18/31 octombrie 1918 —Proclamarea Către Națiunea Română, în care se aduce la 
cunoștință opiniei publice constituirea Consiliului Național Român Central ca unicul for 
de conducere al românilor transilvăneni, precum și principiile sale de acțiune.

(continuare  din pagina 8)
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Pe scurt - O cuvântare triumfală a președintelui American 
Donald J. Trump

Pe data de 31 ianuarie, a avut loc prima cuvântare ofi cială a Președintelui Trump 
adresată Statelor Unite în fața celor două corpuri legislative ale SUA, Camera Reprezenților 
și Senatul, a fost un succes zdrobitor din toate punctele de vedere. 

Imaginea covârșitotare care i-a uimit pe mulți, a fost atitudinea rece, indiferentă 
și sfi dătoare pentru tot ce este bun și frumos, a membrilor partidului democrat care au 
reacționat într-un mod imatur la tot ce Președintele Statelor Unite a avut bun de spus, 
orice realizare bună, orice promisiune împlinită, orice propunere bună pentru bunul 
mers al țării. De fi ecare dată când Donald Trump menționa ceva demn de o apreciere 
prin aplauze sau prin simpla ridicare în picioare în semn de respect pentru mențiunile 
făcute, aceștia stăteau pe băncile confortabile, “cu mâinile încrucișate” și cu fețele “de 
piatră” de parcă “li s-au scufundat corăbiile”. Fețele lor au trădat o ură covârșitoare și o 
nemulțumire covârșitoare pentru președintele ales în mod democratic de către majoritatea 
contribuabililor americani. 

Cuvântarea nu a fost în întregime roz pentru conservatori - Trump a menționat 
concediu de familie plătit de către angajatori, un proiect de lege pentru infrastructură de 1,5 
trilioane de dolari, un plan de imigrare care ar da amnistierea a aproximativ 1,8 milioane 
de imigranți ilegali și o “remediere” a planului de sănătate a predecesorului său, numită 
Obamacare, dar care nu fost anulată în întregime. Dar, în general, discursul lui Trump a 
avut două idei primordiale: în primul rând, America este un loc minunat, înfl oritor și plin 
de oportunități; în al doilea rând, că libertatea americană este un vis pentru miliarde de 
persoane din întreaga lume și un vis demn de urmat. Oponenții președintelui au stat ca 
niște stâlpi de piartă pe tot parcursul cuvântării.

Câteva momente ale primei cuvântări ofi ciale ale lui Trump:

Economia

Trump a folosit primele 20 de minute din discursul său în legătură cu creșterea 
economică a Statelor Unite. Sondajele  recente de opinie arată că americanii sunt foarte 
dezinformați cu privire la statutul economic al țării, în special, al efectelor reducerilor 
impozitelor fi scale. Trump a menționat în mod corect șomajul scăzut, crearea de noi locuri 
de muncă, creșterea salariilor și o scădere a șomajului în special în rândul persoanelor 
afro-americane și spaniole, menționare care i-a lăsat reci pe liderii democrați ai Grupului 
Congresional Afro-American (Congressional Black Caucus), Trump a făcut, de asemenea, 
o mențiune specială a două realități care au fost ignorate de majoritatea presei americane: 
economiile clasei mijlocii din cauza reducerilor de impozite (taxe) și impactul asupra 
veniturilor pentru familii din cauza reducerii impozitului pe profi t pentru corporații.

Visul american. 

În timpul campaniei electorale, Trump a menționat de nenumărate ori că 
dorește să reprezinte poporul american și să dezvolte America pentru a deveni din nou 
o țară minunată, atât pe plan intern cât și pe plan internațional. După ani de zile în care 
predecesorul său, președintele Obama, a sugerat că americanii nu sunt cu nimic mai presus 
ca alții, ci mai degrabă sunt parte a unei uniuni mondiale,  fi ind mai mult cetățeni ai lumii, 
nu neapărat ai Americii, Trump s-a concentrat pe patriotismul american. Acesta a declarat: 
“fi ecare cetățean care mă urmărește  în seara aceasta - indiferent unde te-ai afl at sau de 
unde vii, e timpul tău. Dacă muncești din greu, dacă crezi în tine, dacă crezi în America, 
atunci poți să visezi orice, poți fi  oricine vrei tu să fi i și împreună putem să obținem orice.” 
Acesta a fost un mesaj puternic de îmbărbătare din partea noului președinte.

Respect pentru steagul american

Noua adminstrație americană este cunoscută de când a venit la putere, în special 
Președintele Trump, pentru respectul pentru steagul american. Respectul începe prin a te 
rigica în picioare în semn de respect în fața steagului american sau când este intonat imnul 
național. Mai mulți sportivi ai fotbalului american, au îngenuncheat în timpul intonării 
imnului național în semn de protest pentru noua administrație, împotriva Președintelui. În 
cuvântarea sa, Președintele SUA a declarat în repetate rânduri că americanii ar trebui să 
se ridice în picioare în semn de respect atât pentru imnul național cât și în fața drapelului. 
Oponeții săi democrați, au ales să stea jos în semn de protest. Jumătatea de sală s-au 
ridicat în picioare în semn de respect, zona în care erau așezați republicanii, iar cealaltă 
parte, unde erau așezați democrații, au stat jos cu fețele încruntate, ca și când patriotismul 
pentru aceștia ar fi  fost un gest străin sau din altă lume. “Pioșenia lui Preston pentru cei 
care ne-au slujit, ne amintește de ce ne salutăm pavilionul, de ce ne punem mâinile pe 
inimile noastre pentru angajamentul de loialitate și de ce noi ne ridicăm în picioare cu 
mândrie pentru imnul național.” Preston Sharp, este un băiat de 11 ani care, din anul 2015, 
plasează stegulețe și fl ori pe mormintele soldaților americani din Nordul Californiei căzuți 
la datorie.

Tribut față de victimele imigrației ilegale. 

Președintele american s-a folosit de o tactică folosită de unul din predecesorii 
săi, președintele Regan, de a evidenția persoane prezente în audiență, pentru un efect 
deosebit asupra cuvântării sale. În acest context, acesta a evidențiat părinții a două fete 
adolescente ucise de membrii unui gang notoriu internațional numit MS-13, care își 
desfășoară activitatea și în Statele Unite, prin acte ilegale cu droguri, violuri și crime 
notorii. Membrii acestui gang, se pare că au emigrat ilegal pe tărâmul Americii. “ 
În seara asta, toată lumea din această încăpere se roagă pentru tine. Toată lumea din 
America suferă împreună cu tine. Și 320 de milioane de inimi sunt frânte pentru tine“, 
a spus Trump. Reacția oponenților democrați a fost pe măsură, rece și sfi dătoare, chiar 
și în fața acestei scene dramatice.

“Visătorii Americani”

Ideea care a prins cel mai bine la republicani și care a rezonat cel mai mult cu 
americanii, a fost sugerată de Președinte cum că, deși avea simpatie pentru imigranții 
ilegali, el și-a arătat mai mult simpatia pentru americani. “Datoria mea și datoria sacră 
a fi ecărui funcționar ales în această cameră este de a apăra americanii - de a proteja 
siguranța familiilor lor, comunităților  lor și dreptul lor la visul american. Deoarece 
americanii sunt și ei visători. “Această idee este în contrast cu ideea sugerată de Joe 
Kennedy III, unul din tinerii oponenți democrați, care avut o contra-cuvântare după 
terminarea cuvântării ofi ciale a Președintelui Trump cum că el și generația lui vor lucra 
pentru a dărâma orice zid construit de Trump.

Despre adopții

Recent, democrații au votat împotriva protecției copiilor în uter, la 20 de săptămâni. 
Trump nu a menționat avortul. Însă indirect, el a făcut un caz strălucit împotriva avortului, 
spunând povestea profundă a familiei cu numele Holets, care a adoptat copilul unei mame 
dependentă de heroină. Povestea acestei familii a fost atât de mișcătoare încât numai o 
inimă rece de piatră nu putea să fi e mișcată.  Dacă au existat astfel de inimi, acestea au fost 
ponegrite de ură și de … politică

 (continuare in pagina 20)

mailto:Mark.Jiganie@rlregroup.com


ROMANIANTIMES

CHICAGOCHICAGO

Pagină realizată de Marian Petruța
e-mail: vreausaintreb@yahoo.com

Chicago Auto Show 2018 

Salonul auto de la Chicago a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 110. 
Mașinile anului în America de Nord au fost declarate Honda Accord, pentru al treilea an consecutiv, la categoria Sedan și Lincoln Navigator, la categoria SUV.
Prezenți la expoziție am surprins pentru dumneavoastră cele mai spectaculoase modele  de mașini prezentate la eveniment.
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La invitaţia doamnei Prof.univ.dr. Ruxandra Vidu, 
preşedinta Academiei Româno-Americane de Arte şi 
Ştiinţe şi a profesoarei sale Prof.univ.dr. Stela Drăgulin 
(Director ARA pentru România), talentatul pianist Botond 
Szöcs, performează pentru a doua oară consecutiv la un 
congres al ARA. Anul acesta recitalul de pian va avea 
loc în sala „Auditorium Maximum” din strada Mihail 
Kogălniceanu Nr. 3, Cluj-Napoca în data de 26 mai 
a.c. ora 16:30. Regalul muzical oferit de Botond Szöcs 
va fi  unul dintre evenimentele de anvergură care se vor 
desfăşura între 23-26 mai 2018, la cel de al XLII-lea 
Congres organizat de Academia Româno-Americană şi 
universitatea clujeană „Babeş-Bolyai”. 

Pianistul Botond Szöcs, născut la Sfântu Gheorghe 
la 4 iunie 1995, s-a făcut remarcat în lumea muzicală 
graţie temperamentului energic inconfundabil, potenţat 
de intensitatea trăirilor artistice şi manifestat prin forţa 
persuasivă a interpretării. Student la Facultatea de 
Muzică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, 
la clasa Prof.univ.dr. Stela Drăgulin (decan al facultăţii şi 
„unul dintre marii profesori de pian ai Europei”, după 
cum a caracterizat-o dirijorul rus Misha Katz), Botond 
a participat la concursuri naţionale şi internaţionale. 
După câştigarea a peste 12 premii întâi, cea mai recentă 
recunoaștere,  obţinută în 2017, este Premiul de Excelenţă 
în Muzică al Academiei Americano-Române pentru 
Ştiinţe şi Arte pentru cel mai bun interpret  în calitate de 
solist, membru al unui ansamblu de muzică de cameră 
sau acompaniator. (American Romanian Academy for 
Arts and Sciences  Music Award for Excellence –The 
Best Concert Performer as a Soloist, Member of a 
Chamber Music Ensemble and Accompanist.). 

*
Debutul solistic, la doar 17 ani, în compania orchestrei 
Filarmonicii de Stat din Sibiu, a fost urmat de noi apariţii 
concertante alături de orchestrele simfonice din ţară. În 
repertoriul solistului au pătruns rapid piese de rezistenţă 
ale genului, lucrări concertistice de W.A.Mozart, L.van 
Beethoven, E. Grieg, F. Liszt, R. Schumann, F. Chopin, 

S. Rachmaninov şi W. Lutosławski. Preocupat deopotrivǎ 
de muzica de cameră, Botond a susţinut, în perioada 2015-
2016, integrala Sonatelor pentru pian și vioară de Mozart şi 
Beethoven. Impresionat de prestaţia artistică a pianistului, 
partenerul său din cadrul integralei beethoveniene, 
violonistul Peter Rosemberg (prim concert-maestru al 
Bamberger Symphoniker, Germania), a afi rmat elogios: 
„tânărul pianist Botond Szöcs continuă pleiada de mari 
talente din clasa celebrului pedagog al pianului, Stela 
Drăgulin. Are un temperament eruptiv și pasionat, însă 
sesizează și realizează aspectele poetice ale muzicii. Are 
o tehnică foarte dezvoltată și sigură, dar întotdeauna 
subordonată conținutului muzical.” lncepând cu  anul 
2017 a început  seria recitalurilor axate pe repertoriul 
pentru două piane şi al cvintetelor cu pian.
*
„Minunat cântă tânărul pianist Szöcs Botond... Un al 
doilea Richter… Nici nu aș ști cu ce să încep… cu grija 
lui de a reda corect fi ecare frază muzicală, cu sunetul lui 
plin, rotund, cu versatilitatea incredibilă de care a dat 
dovadă! [...]. Dar, peste toate, aș remarca o sensibilitate 
ieșită din comun și un elan pe măsură,” spunea în cronica 
recitalului de pian de la Ateneul Român, criticul Petra 
Gherasim. Şi elogiile tânărului pianist pot continua. 
*
Momente notabile în ascensiunea pianistică a lui Botond 
sunt și apariţiile sale cu programe de recital în ţară și peste 
hotare, între care amintim turneele din Marea Britanie, 
Italia, Ungaria, Germania şi Vietnam. In toate acestea, 
prestaţia sa artistică a fost considerată un succes, captivând 

audienţa cu o „performanță electrizanta, zguduitor de 
profundă.” (Comunicat de presă) şi lăudat  fi ind de critica 
de specialitate. „Grație calităților muzicale incontestabile 
și îndrumării de excepție de care benefi ciază, pianistul a 
realizat versiuni remarcabile ale lucrărilor interpretate, 
care au evidențiat plenar calitățile artei sale instrumentale 
/…/ precum și capacitatea de a reliefa bogăția semantică 
a muzicii. Am apreciat arsenalul de mijloace pianistice 
(cuprinzând tehnica de degete și de bravură, dar și 
tușeul plin de sensibilitate și noblețe), care a contribuit 
la evocarea evenimentelor, printr-o impresionantă 
acumulare de dramatism și forță expresivă.” (Carmen 
Manea – Cronică de concert)

*
Interesat de dublarea interpretării printr-o activitate 
ştiinţifi că susţinută, Botond Szöcs a participat la diverse 
manifestări de sesiuni studenţeşti unde s-a remarcat atât 
prin prezentarea de postere cât şi prin lucrări de analiză 
a muzicii. Lucrările sale publicate în 2017 în Buletinul 
Universităţii Transilvania din Braşov i-au adus două 
premii I, precum şi „Premiul pentru cea mai bună lucrare 
studenţească a Facultăţii de Muzică”. 

Cu siguranţǎ despre tânǎrul pianist Botond Szocs vom 
mai auzi. Cariera lui deja trasată este abia la început şi 
îşi va continua accensiunea. Bazându-se pe o tehnică 
excepţională şi pe o intuiţie exactă a muzicii, el reuşeşte să 
valorifi ce adecvat stilistic lucrările muzicale interpretate 
oferindu-ne versiuni unice, de la concepţie la  execuţie.

http://www.americanromanianacademy.org/
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„Am fost prieteni o viaţă, dar n-am ştiut că e ţigan!” (3)

„Eu sunt fericit, Ioane, fără să ştiu de 
ce!” 
Întrerupsesem citirea scrisorii lui Mike, 
cu intervenţia lui nea Mitică despre istoria 
bohemienilor, obţinusem multe informaţii 
interesante despre ţigani şi parcă tot 
mai aşteptam să descopăr şi alte lucruri 
captivante despre ei.
Crede-mă, sunt fericit că îţi scriu – am uitat 
şi de cancer,  îl tratez cu indiferenţă, mă 
simt ţigan, cum nu m-am simţit niciodată. 
Să pleci fară să ştii ce te aşteaptă şi tot ce ai 
cu tine ca bagaj, să fi e inimă de lup! Glorie 
ţie, soare! Tu ai creat viaţa! Dă, Doamne, 
două veri şi-o vară! Îi bine şi vara şi vara! 
Când ai plecat te joci cu destinu’, dacă cauţi 
care-i misteru’, el se ascunde, iar dacă-l 
eviţi, el vine la tine. Navighează fără să te 
întrebi care-i sfârşitu’! -, spunea Mike în 
rândurile pe care nea Mitică le citea; nici 
el nu se mai întreba în momentul în care 
scrisese, care-i va fi  sfârşitul, ştia doar că 
este foarte aproape şi se grăbise să scrie 
cât mai multe lucruri despre etnia căreia îi 
aparţinea şi de care acum era mândru, nu-şi 
mai ascundea originile, nu mai conta nimic 
în afara faptului de a mărturisi prietenului 
său tot ce mai putea mărturisi, despre 
neamul lui.
Deşi pe fondul unei întâmplări triste, 
pentru că citeam scrisoarea unui muribund, 
momentele care au urmat parcurgerii celor 
aşezate cu migală şi cu multă dăruire şi 

sinceritate de către Mike Florian pe foile 
învechite, ne-au făcut să zâmbim: într-
adevăr, după cum bine spunea şi Florian, 
ei, ţiganii, au spirit, ţiganii ştiu să trăiască 
clipa, ştiu să se distreze, se lasă mereu 
în braţele hazardului fără să aibă griji, 
inhibiţii sau frici şi-ntotdeauna sunt plini 
de dragoste.
Ţiganii n-au nimic, dar au spirit de 
aventură: «Mă, ţigane, ’ţi arde satu’! Nu-
mi duce grija, mă mut în altu’!» Ţiganii 
– la «pomeană»! El e singur când ajunge 
la cel ce dă colaci, dar zice aşa: «Daţi-
ne şi nouă!». Nimeni nu-ţi mulţumeşte 
mai frumos la pomană, dar să te ferească 
Dumnezeu să aibă un ţigan pică pe 
dumneata, nu te mai poţi spăla nici cu apa 
din Iordan!
Când erau întrebaţi: Ce mâncaţi voi pe 
drum? – Ce găsim!- era răspunsul lor sincer 
şi dezinvolt. Au ţiganii Dumnezeul lor! – 
este expresia pe care o auzim de multe ori 
în jurul nostru, atunci când se face referire 
la ei. Ţiganii sunt mereu fericiţi, au în ei 
ceva ce nu se poate defi ni în vreun fel, 
ceva ce le creează o stare de bine interior 
permanent – Cred că e un fel de dragoste 
pentru tot ce-i în jur, spunea Mike Florian.
Eu sunt fericit, Ioane, fără să ştiu de ce! 
Câteodată ne facem castele de zăpadă… 
Tot ce aveau în jur era efemerul, tot ce-
aveau în sufl et, eternitatea! Şi câte alte 
vorbe de duh, plăsmuite de mintea ţiganilor 
n-au devenit celebre!

Ascultându-l pe nea Mitică, zâmbesc, 
amintindu-mi nişte butade ţigăneşti de pe la 
noi pe care acum le regăseam în misterioasa 
scrisoare: Fie frigu’ cât de mare, numa’ 
vântu’ să nu bată! – ţiganilor nu le place 
vântul pentru că le spulberă pofta de viaţă! 
Dă, Doamne, două veri şi-o vară! – iarna 
nu este un anotimp preferat, cred şi eu, nu 
este plăcut să-ţi petreci iarna într-o căruţă 
cu coviltir! Ţiganul spune întotdeauna: 
Am, da’ nu prea am! – lesne de înţeles că nu 
i-ar strica un pic de pomeană, şi subtil, nu? 
Şi multe alte expresii care poartă pecetea 
spiritului autentic al ţiganilor, care se mai 
aud şi azi, peste tot acolo unde poposesc!

„Ai văzut că n-a văzut?” 

Nea Mitică ajunsese la un pasaj din 
scrisoarea lui Florian, care se pare că îi 
plăcuse tare mult!
Spunea Mike un banc  cu doi  ţigani în 
tren:
«Ai văzut că n-a văzut?», a fost exclamaţia 
făcută de unul dintre cei doi ţigani ce 
tocmai urcaseră într-un tren şi conductorul 
le verifi case biletele de călătorie. Auzindu-
le afi rmaţia, conductorul se întoarce înapoi 
şi mai verifi că o dată biletele; după ce 
pleacă, ei iar exclamă: «Ei, ai văzut că 
n-a văzut?» Înfuriat, când trenul ajunge în 
prima gară, conductorul trimite un coleg să 
le verifi ce biletele din nou; la fel, ţiganul a 
ţinut-o pe-a lui: «Ai văzut că n-a văzut?»- 
«Măi, dacă nu ne spuneţi ce n-am văzut vă 
batem cum nu v-a bătut nime’!» – spusese 
conductorul supărat -, la care ţiganul 
răspunse vesel: «Domnule conductor, noi 
am schimbat biletele: Emil mi-a dat biletul 
lui iar eu i l-am dat pe-al meu».
Aveau darul de a face tot felul de şotii şi 
de glume care imprimau buna dispoziţie 
în jurul lor şi nu se dezminţeau niciodată, 
indiferent de împrejurare.
Snoavele cu ţiganii şi naşu’ sunt proverbiale, 
se regăsesc în multe ipostaze din viaţa 
acestor temerari ai aventurii permanente şi 
a vorbelor de duh. Îi scria Florian lui nea 
Mitică: Spunea un  ţigan din Cugir, Cornel 
Popescu îl chema: «Dacă ar fi  slănină, 
precum nu-i făină, apă de mămăligă ne dă 
naşu’», ştii mata nea Mitică unde se ducea 
omu’ cu o foame de lup şi cu o speranţă, ce 

numai ţiganii o au – la naşu’!
Sunt o mulţime de colinde specifi ce, ale 
ţiganilor, care au miezul lor şi care am 
înţeles că sunt cântate şi în vremurile 
noastre, în unele zone din România. Mike 
Florian redase una dintre ele în această 
scrisoare a lui către nea Mitică:
«De Crăciun cu Colindu’»
Coborât-a Dumnezeu la curtea Bogatului 
/ În mijlocul satului, la curtea Bogatului: 
/ Gata-i prânzu’ să prânzâm / Prânzu-i 
gata, nu-i de voi / Că-i de boieri ca şi noi. / 
Dumnezeu s-a supărat / Şi de-acolo a plecat 
/ La marginea satului, / Într-o căsuţă a intrat 
/ Şi din nou a întrebat: / Gata-i prânzu’ să 
prânzâm? / Ar fi  gata, da’ n-avem, / Dar 
mergem şi-mprumutăm /
Şi de prânz noi tot vă dăm! Ţiganul 
totdeauna spunea: Am, da’ nu prea am!, 
însă sufl etul lui a fost mare şi a ştiut să-şi 
trateze oaspeţii aşa cum se cuvine.
Scrisoarea mai conţinea şi altfel de glume 
şi snoave de-ale ţiganilor, de care Mike îşi 
amintise şi le lăsase să curgă fl uviu către 
prietenul său, unele dintre ele, mai mult sau 
mai puţin deocheate, dar pline de haz; şi 
nu uitase în fi nal să accentueze: Românu’ 
e mereu cu poezia pe buză! Cine a spus că 
românul e născut poet? – şi asta pentru că ei 
erau mândri că sunt ţigani-români!

Plecat cu sufl etu-mpăcat la cele 
veşnice… 
Scrisoarea  lui Florian se încheia brusc, iar 
mesajul frazei de fi nal avea parcă ecoul 
unui testament pentru eternitate: Nenea 
Mitică! Din ce ţi-am scris aş dori să găseşti 
o pagină în cartea dumitale pentru aceste trei 
popoare…, era vorba despre ţigani, evrei şi 
români. Poate că ar mai fi  avut multe de 
spus Mike Florian, numai Dumnezeu ştie 
ce, însă nu a mai apucat s-o facă pentru că 
s-a stins…
„Nea Florian a murit după ce mi-a scris… 
Telefonam… Tot vocea lui la telefon… 
Nea Florian, te rog să mă chemi! La hotel, 
acelaşi telefon. Niciun telefon…madame 
Bira, vă rog să-mi telefonaţi la hotel, sunt 
îngrijorat….” – îmi povestea nea Mitică. 
Însă telefonul primit de la madame Bira i-a 
confi rmat temerile: Mike murise şi-o rugase 
pe soţia lui să nu-i spună lui nea Mitică 

 (continuare din numărul trecut)

despre plecarea sa la cele 
veşnice. Nea Mitică, Mike 
Florian a murit după ce 
ţi-a scris… A  mai trăit 
patru zile…el a fost pentru 
mine o adevărată bijuterie, 
diamantul meu… am avut 
o viaţă fericită timp de 
12 ani. Înainte de a muri 
l-am întrebat: cui să dau 
bijuteriile pe care tu mi le-
ai făcut cadou?  Nu mă pot 
uita la ele, plâng… «Dă-
le la nişte ţigance», mi-a 
spus…
Acestea au fost cuvintele 
lui Mike, spuse femeii 
ce-i fusese aproape până 
în ultima clipă de viaţă. El 
plecase cu sufl etu-mpăcat 
pentru că se eliberase, nu 
dusese cu el în mormânt, 
taina unei vieţi.

Octavian D. Curpaş
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 Lantul                     
                                                                           

Sunt oameni care s-au nascut inzestrati cu 
anumite calitati si talente natural ori gena mostenita 
din stramosi!  Unii au talent sa picteze, sa cante, sa 
danseze, memorie uimitoare, iar altii dotati cu talentul 
de a minti, insela, escroca prin puterea cuvantului si 
inspirand incredere. Unii din acesti oameni - daca putem 
sa-i numim asa - au ajuns sa conduca tarisoara noastra. 
Tara care a trecut cu fruntea sus prin orgiile veacurilor, 
condusa de domnitori falnici si temuti de hienele ce ne 
pandeau dinafara hotarelor. 

Astazi am ajuns sa simtim si sa vedem ca 
suntem prada unor hiene din interiorul hotarelor care 
ne devoreaza incet fara putinta de a ne apara.  Ne-au 
mintit, inselat si furat pentru ca erau printre noi, avand 
chip de oameni cumsecade dar inzestrati cu “talentele” 
enumerate mai sus.  Aceste animale cu chip omenesc 
au reusit sa castige puterea prin minciuna, promisiuni si 
prefacatorie, izbutind sa ne dezbine, sa ne invrajbeasca 
intre noi si sa guverneze fara mila cu instinctul 
animalelor ce-i reprezinta.  Au reusit sa darame industria 
si economia, sa schimbe istoria, sa ponegreasca eroii 
neamului, sa vanda si sa instraineze tot ce au putut din 
zestrea tarii care era asa de frumoasa si bogata. Au supt si 
chelit muntii si dealurile, au saracit populatia dandu-i cu 
o mana si luand inapoi cu sacul.  Au determinat golirea 
demografi ca a tarii iar astazi societatea asteapta minuni 
din nimic, ne-au luat in nemernicia lor pana si speranta 
ca intr-o buna zi viata va fi  alta pentru noi, romanii.  
Oameni de calitate, barbati si femei, cetateni educati si 
cu pregatire au fost nevoiti sa plece din tara, provocand 
decimarea biologica a celor inteligenti, a celor mai buni 
dintre noi. Au ramas surogate de profesionisti si ne lovim 
de un baraj al falselor competente.  Din pacate, in locul 
oamenilor cinstiti si educati in institutiile romanesti au 
aparut hotii, sarlatanii, tradatorii si falnicii analfabeti.  
Au ramas fara frica, manipuland legile dupa bunul lor 
plac, impunandu-si dorintele relativ usor in fata celor 
ramasi neputinciosi datorita sistemului care a fost creat 
anume pentru a le inlesni guvernarea.  De la inaltimea 
noului tron, au reusit sa dea legi prin care sa fure si 

sa nu fi e afectati, sa-si aserveasca organele supreme, 
sa dea jos guvernul, care tot de catre ei a fost investit, 
si sa-l inlocuiasca dupa bunul plac, cu lingai, profi tori si 
ciofl ingari executanti.  Traiesc o viata de huzur in vile 
luxoase, au servitori si fi rme unde lucreaza o parte din 
populatia ramasa la cheremul lor.  Au dat bani mai multi 
unora care-i apara si le slujesc interesele dar ii recupereaza 
cu interes dublu prin alte taxe si impozite impuse.
 Ce s-a realizat din multimea promisiunilor 
electorale? Au golit 
bugetul tarii, au luat 
imprumuturi de la FMI si 
alte banci marind datoria 
tarii care era zero la 
revolutie, si nu se stie cate 
generatii vor duce jugul 
datoriilor si al dobanzilor 
impuse. Si-au asigurat 
viitorul, deschizandu-si 
conturi in diferite banci 
din lume iar indiferenta 
fata de cei mici si saracia 
din Romania ii lasa reci.  
Au format un lant cu zale 
legate intre ele, compus 
din hotii, mita, inselaciuni 
si minciuni, lant cu care 
au inlantuit populatia 
si care cu greu poate fi  

rupt.  Ce se mai poate face?  Este greu raspunsul…de-a 
lungul istoriei cam toate lanturile au fost rupte.  Sa-l 
rupem si pe acesta cat mai avem putina putere.  Trebuie 
sa ne adunam si sa ne unim!  Doar atunci vom reusi 
sa distrugem componenta acestui lant oribil dar nu cu 
vorbe si strigate, ci prin actiune! Romania, trezeste-te!

a consemnat Egribal T., Atlanta, SUA

http://bogata.au/
http://noi.au/
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MESAJUL NAȘTERII LUI IISUS,
NE CHEAMĂ LA CĂLĂUZIRE DE CĂTRE STEAUA NAȘTERII SALE (2)

           
Salvarea Pruncului Iisus și a Pruncului Ioan, de la Irod să nu fi e omorâți

„După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: 
Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, 
fi indcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2, 13). Astfel afl ăm că, Bunul 
Dumnezeu a înștiințat prin înger și pe Iosif în vis ca pe Magi, zicâdu-i: „Scoală-te, ia 
Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fi indcă Irod are 
să caute Pruncul ca să-L ucidă” (Matei 2, 13). Bătrânul și dreptul Iosif a ascultat mesajul 
îngerului în vis, „Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în 
Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de 
Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu” (Matei 2, 14-15).

Bătrânul Iosif, cu Fecioara Maria, Mama Pruncului Iisus, au stat în Egipt o vreme 
bună, până când Scriptura zice că: „După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a 
arătat în vis lui Iosif în Egipt, Şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi mergi în 
pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufl etul Pruncului. Iosif, sculându-
se, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în pământul lui Israel” (Matei 2, 19-21). 
Dar afl ând că în locul lui Irod în Iudeea, domnește Arheleau, fi ul lui Irod, s-au dus și s-au 
așezat în provincia Galileea în descoperirea Scripturii: „Şi venind (din Egipt) a locuit în 
oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean 
Se va chema” (Matei 2, 23). 

Așa copilăria lui Iisus a fost în orașul Nazaret, unde a lucrat la Atelierul de 
Sculptură al bătrânului și dreptului Iosif, până la treizeci de ani, când S-a botezat în Iordan, 
de către Sf. Ioan Botezătorul (Luca 3, 21-23), și apoi a plecat la chemarea Apsotolilor 
și vestirea Evangheliei cu mesajul: „…Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Marcu 1, 
15), și a adus întreaga operă de mântuire lumii, prin Nașterea Sa ca Om, Răstignirea, 
Moartea, Învierea și Înălțarea la Cer, de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7, 55). Aceasta a 
fost viața pământească în mare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, născut Om pentru 
mântuirea lumii. Fuga Fecioarei Maria, Mama Pruncului Iisus și cu Iosif în Egipt, din 
cauza antihriștilor, nu putem spune că a fost primul imigrant al erei noi, pentru că și 
Egiptul este tot țara lui Iisus Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, prin Care toate s-au făcut în 
cer și pe pământ (Ioan 1, 3).

De menționat: În Biserica Ortodoxă, nu numim „sfânta familie”, când amintim 
de Fecioara Maria, Mama lui Iisus și de dreptul și bătrânul Iosif, pentru că Iosif și Maria, 
nu au fost o familie obișnuită niciodată, cum înțelegem noi, fi indcă Fecioara Maria, Mama 
Lui Iisus, și cu Iosif, nu au trăit împreună ca soț și soție niciodată, nici înaintea de nașterea 
lui Iisus și nici după nașterea lui Iisus, dovadă este adevărul descoperit de Scriptura care 
zice: „Şi fără să fi  cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, 
Căruia I-a pus numele Iisus” (Matei 1, 25). Sfânta familie se zice în Biserica Catolică, 
când ei vorbesc de Iosif și Mama lui Iisus, Fecioara Maria, ceea ce este impropriu după 
cum am afl at în rândurile de mai sus.

Salvarea vieții pruncului Ioan, care avea să fi e Proorocul și Sfântul Ioan 
Botezătorul, fi ul preotului Zaharia și a lui Elisabeta, mai în vârstă ca Domnul Iisus cu șase 
luni numai (Luca 1, 27) a fost salvat de la uciderea regelui criminal Irod tot de purtarea 
de grijă a lui Dumnezeu. Sfânta Elisabeta, mama copilului Ioan, l-a luat în brațe când a 
afl at că Irod a început să omoare pruncii de doi ani și mai jos (Matei 2, 16), și a fugit cu el 
la Munte și când a ajuns acolo să nu fi e prinsă, Dumnezeu a deschis un Munte și Sfânta 
Elisabeta a intrat cu copilul Ioan în peștera făcută în Munte de Bunul Dumnezeu. Trei ani 
a avut Sf. Elisabeta grijă de copilul Ioan și apoi a murit, iar pe copilul Ioan l-au crescut 
îngerii lui Dumnezeu și au avut grijă de el, iar la treizeci de ani a plecat din peșteră la 
vestire proorociilor lui Dumnezeu.

La această vârstă de treizeci de ani a trecut la Iordan, înainte de Domnului Iisus 
Hristos, cu puțin timp, propovăduind Botezul Pocăinței spre iertarea păcatelor și pregătind 
calea venirii Fiului lui Dumnezeu în chip de Om, Iisus Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 
42). Sf. Ioan, Botezătorul Domnului Iisus, în fața poporului a veniri lui Iisus, a văzut pe 
Duhul Sfânt pogorându-se peste Iisus și L-a prezentat lumii că este Fiului lui Dumnezeu 
(citiți, Ioan 1, 19-36).

Steaua nașterii lui Iisus este și călăuzitoarea noastră în viața

Dacă Steaua Nașterii lui Iisus, am afl at în revelațiile Scripturilor că a fost 
călăuzitoarea Magilor de la Răsărit la Ierusalim și de acolo la Betleem, ne vorbește că 
este și călăuzitoarea fi ecărui om care se naște în viața aceasta ca să îi lumineze calea vieții 
în toate călătoriile persoanelor de la naștere și până la plecare din viața și lumea aceasta 
în viața veșnică la Dumnezeu. Despre Steaua Nașterii lui Iisus se poate scrie mult, dar 
amintesc ceea ce este mai întâi că, ea vorbește de lumina necreată care izvorăște din 
Dumnezeu, Care în revelația Scripturii afl ăm, „…că Dumnezeu este lumină şi nici un 
întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1, 5). Iar în scrierile Sf. Simeon Noul Teolog, care a 
văzut lumina Dumnezeiască, afl ăm că Unul Dumnezeu în Treime, este în Trei străluciri: 
Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, Treimea cea de o fi ință, de viață făcătoare și nedespărțită.

Steaua Nașterii lui Iisus, după descoperirea făcută Magilor de către Dumnezeu, 
și mărturisirea lor: „Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm 
Lui” (Matei 2, 1-2), înseamnă mesajul luminii dumnezeiești și necreate, pe care l-a adus 
Nașterea lui Iisus pentru luminarea și mântuirea popoarelor, care şedeau în latura şi în 
umbra morţii, întru adeverirea Scripturii: „Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină 
mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit” (Matei 4, 16), din 
„…Răsăritul cel de Sus…” (Luca 1, 78), Mesia, Hristos Iisus, Care ca Fiu al lui Dumnezeu, 
întrupat în umanitate (Ioan 1, 14), de la Duhul Sfânt și din Pururea Fecioara Maria (Matei 
1, 18; Luca 1, 34-35), este izvorul vieții și al luminii, în descoperirea Scipturii: „Că la 
Tine (Dumnezeu) este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină “ (Psalm 35, 9) 
și nu după alte fi lozofi i rătăcitoare (Col. 2, 8), care duc de la lumina divină oamenii la 
întunericul morții în necredință. 

Magii de la Răsărit veniți la Ierusalim, aveau credibilitate în fața crudului rege 
Irod, pentru că ei erau în vremurile acelea astronomii și fi losofi i timpurilor, care citeau 
bolta cerească cu luminile create de Dumnezeu: soarele, luna și stelele (Facere 1, 14-19), 
care să luminize universul fi zic, pământesc, ziua și noaptea, și astfel Irod și tot Ierusalimul 
s-a tulburat împreună cu el în întunericul păcatelor, când le-au vestit Magii că au văzut 
Steaua regelui Iudeilor. Așa se tulbură întotdeauna Irozii antihriști ca să nu le ia oamenii 
de sub întunericul fi lozofi ilor lor rătăcitoare (Col. 2, 8) și să-i ducă la lumina Învierii lui 
Hristos.

Să fi m ascultători ca Magii de vorbirile lui Dumnezeu în conștiința noastră, și 
astfel ne va trimite Steaua luminoasă a Nașterii lui Iisus să ne călăuzească în viață și să 
ajungem și la Betleemul din fi ecare sat și oraș, care este Biserica, unde afl ăm de Steaua 
luminoasă a Nașterii lui Iisus, care poate să ne călăuzească la bine. Iar după cum Magii au 
plecat pe altă cale fericiți de la Betleem în țara lor, ascultând de înștiințarea în vis (Matei 
2, 12), să mergem și noi de la Biserică pe altă cale spirituală la casele noastre, născuți de 
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GENEZA BISERICII LUI CHRISTOS
(o scurtă perspectivă)

„Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezați; și în ziua aceea, la numărul 
ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de sufl ete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în 
legătura frățească, în frângerea pâinii, și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, și prin 
apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau, erau împreună la un loc, și 
aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după 
nevoile fi ecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fi ecare zi, frângeau pâinea 
acasă, și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau 
plăcuți înaintea întregului norod. și Domnul adăuga în fi ecare zi la numărul lor pe cei ce 
erau mântuiți.” F.A.2:44-47
Organismul prețios, cunoscut în Noul Testament ca Biserica lui Isus Hristos este o entitate 
unică. Integritatea și curăția sa trebuie să fi e mereu păstrate, și frumusețea ei evaluată 
corect de către fi ecare creștin autentic al timpului în care trăim. Biserica este un trup de 
credincioși născuți din nou și botezați care au fost chemați, prin Evanghelie (2 Tesaloniceni 
2:14) într-o relație specială cu Dumnezeu.

A. ANTICIPAREA BISERICII sau Profețiile despre geneza Bisericii lui Hristos 

Înfi ințarea Bisericii - Un eveniment divin.

Mișcarea creștină nu a fost la origine un sistem religios care a apărut și evoluat treptat de 
la elementele culturale ale lumii antice. Ea este lucrarea lui Dumnezeu în Hristos și a avut 
un punct de plecare dramatic prin inițiativă divină. Înainte de primăvara anului 30 d.Hr., 
Biserica lui Isus Hristos nu a existat. Adevărat, ea a fost planifi cată cu mult timp înainte 
și pentru apariția ei s-a dus o activitate de pregătire intensă mai mult de trei ani cât a durat 
misiunea lui Ioan Botezătorul și cea a Domnului Isus. Astfel Biserica a fost vestită:

a) Prin Profeți: Biserica în profeție
Există detalii semnifi cative, specifi ce în profețiile Vechiul Testament privind stabilirea 
bisericii lui Hristos. Mai jos sunt redate câteva dintre ele:
1. A fost profetic anunțată în ideea că Împărăția lui Hristos (care este Biserica – Mat.16:18-
19) va fi  stabilită în timpul zilelor Imperiului Roman (Dan.2:44), desemnate ca „zilele din 
urmă” (Isa.2:2-4; Ioel 2:28).
2. A fost prevestită de profeți ca fi ind Casa lui Dumnezeu (1 Tim.3:15) pornind din 
Ierusalim (Isaia 2:2-4).
3. De asemenea, Scripturile Vechiului Testament au declarat că Biserica va fi  extinsă la 
nivel internațional, în cele din urmă, „toate națiunile” vor veni grămadă la el – muntele 
Domnului (Isaia 2:2).
4. Profetul Isaia a făcut aluzie la fundația bisericii. El a descris o piatră de temelie prețioasă 
care va fi  stabilită în Sion (Isaia 28:16). Sionul este Ierusalimul. Mai târziu, Apostolul 
Pavel extinde acest simbolism, arătând că edifi ciul Casei lui Dumnezeu a fost ridicat pe 
învățătura apostolilor și profeților, și că Isus Hristos este „piatra din capul unghiului” 
(Efeseni 2:19-20) – o evidentă aluzie la profeția lui Isaia. Aceste profeții s-au împlinit cu 
precizie.
După potopul din zilele lui Noe, oamenii au devenit corupți din nou. În Geneza 12:1-4, 
afl ăm că Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și i-a promis că prin sămânța sa toate 
națiunile vor avea parte de bunăvoința Domnului: „...și toate familiile pământului vor fi  
binecuvântate în tine.”
În Noul Testament, în Galateni 3:8, apostolul Pavel reia același verset și- l întărește: 
„Scriptura, de asemenea, fi indcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe 
Neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: «Toate 
neamurile vor fi  binecuvântate în tine».”
În versetul șaisprezece al aceluiași capitol, el a spus: „Acum, făgăduințele au fost făcute 
«lui Avraam și seminței lui». Nu zice: «și semințelor» (ca și cum ar fi  vorba de mai multe), 
ci ca și cum ar fi  vorba numai de una: «și seminței tale», adică Hristos.” În acest pasaj 
găsim promisiunea binecuvântării națiunilor ca fi ind îndeplinită în Hristos. În Efeseni 3:5, 
apostolul Pavel vorbește despre taina lui Hristos, „care n-a fost făcută cunoscut fi ilor 
oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfi nților apostoli și 
proroci ai lui Hristos, prin Duhul...” Citim deci că taina lui Hristos nu era cunoscută altor 
generații.

Dar nu numai venirea și lucrarea Domnului Isus Hristos 
au fost profețite, ci în profeții au fost cuprinse date despre 
formarea Bisericii, Organismul viu, Trupul lui Hristos. 
În versetul 11, după planul veșnic, pe care l-a făcut în 
Hristos Isus, Domnul nostru, el afi rmă că intenția eternă 
a lui Dumnezeu a fost ca prin biserică să fi e cunoscută 
înțelepciunea variată a lui Dumnezeu.

În Vechiul Testament s-au făcut multe predicții cu 
privire la Biserică sau Împărăție, printre altele că nu va 
fi  distrusă niciodată. În Isaia 2:2-4, se arată că, atunci 
când cuvântul lui Iehova va ieși din Ierusalim, Casa lui 
Iehova urma să fi e stabilită și toate națiunile vor curge 
în ea. În Zaharia 1:16, Dumnezeu, vorbind prin profeți a 
spus: „Casa mea se va zidi în Ierusalim”.

VA URMA

În Marcu 9:1, Isus le-a spus apostolilor: „Unii dintre voi, care stați aici, nu vor gusta 
moartea până nu vor vedea că Împărăția va veni”. În Luca 24:44-53, avem înregistrarea 
scenei lui Isus Hristos întâlnindu-se cu apostolii după învierea Sa din morți și citim; „Și El 
le-a spus: «Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am vorbit în timp ce eram încă cu voi, că 
toate lucrurile trebuie să fi e împlinite care au fost scrise în Legea lui Moise și în Profeți și 
în Psalmi despre mine».” În versetul 47, Isus afi rmă: „și ca pocăința și iertarea păcatelor 
să fi e propovăduite în Numele Lui, printre toate națiunile, începând de la Ierusalim”. Din 
nou vedem Ierusalimul ca loc de plecare al Bisericii.
De aceea, promisiunea față de toți patriarhii și profeții credincioși ai tuturor veacurilor 
trebuia să se împlinească în Biserică, trupul lui Hristos (Efeseni 5: 23-25). De asemenea, 
Ioan Botezătorul a profețit despre biserică, numind-o Împărăția lui Dumnezeu: „El zicea: 
«Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape».” Matei 3:2.

b) De Isus Hristos Însuși
„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, și să zică:
«Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape».” (Matei 4:17) În Matei 10:7 citim: 
„și pe drum, propovăduiți, și ziceți: «Împărăția cerurilor este aproape!»” Cu aproximativ 
șase luni înainte de moartea Lui, Hristos a spus:
„Pe această stâncă voi zidi Biserica mea” (Matei 16:16-18). Cuvintele lui Isus, „Îmi voi 
zidi Biserica”, au fost o prevestire, o anticipație a ceea ce urma să se întâmple când a trimis 
Duhul Sfânt să locuiască în credincioși (Ioan 15:26-27; 16:13). Domnul Isus a trebuit să 
se supună crucii ca apoi să experimenteze învierea. Deși atunci ucenicii nu au înțeles 
tot planul lucrării lui Dumnezeu, ei urmau să-l înțeleagă doar după înviere, înălțare și 
coborârea Duhului Sfânt. Doar după venirea Duhului Sfânt urmașii săi au început lucrarea 
pe care le-a dat-o, să o facă printre toate neamurile (Matei 28: 19-20, Faptele Ap.1:4-5).
În Faptele Apostolilor 1:1-12, avem înregistrate informații legate de perioada celor 40 de zile 
de după înviere, când Hristos a petrecut mult timp cu ucenicii Lui. El le-a spus apostolilor 
(versetul 4): „Să nu plecați de la Ierusalim, ci să așteptați făgăduința Tatălui”. Apoi în 
versetul 8 e înregistrată promisiunea: El a spus: „Veți primi putere, după ce Duhul Sfânt va 
veni peste voi și veți fi  martori ai mei atât în Ierusalim, cât și în Iuda și în Samaria și până la 
marginile pământului.” În versetul 12, citim: „Atunci s- au întors la Ierusalim”.
Apostolii au primit măsura botezului Duhului Sfânt așa cum li se făgăduise. Au fost 
prezenți oameni din fi ecare națiune, fi ecare auzind apostolii vorbind în limba sa, astfel 
încât fi ecare să înțeleagă. Apostolul Petru a predicat despre moartea, înmormântarea și 
învierea lui Isus Hristos. În Faptele Apostolilor 2:37, Luca spune: „Ei au fost străpunși în 
inimile lor și au spus: «ce trebuie să facem?»”. În versetul următor, răspunsul este dat.
„Pocăiți-vă și fi ți botezați, fi ecare din voi în Numele lui Isus Hristos pentru iertarea 
păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința este pentru voi și pentru 
copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema 
Domnul Dumnezeul nostru.” În versetul 41 se afi rmă: „Atunci cei care au primit cu 
bucurie cuvântul Lui au fost botezați și în aceeași zi li s-au adăugat aproximativ trei mii de 
sufl ete.” În versetul 47 citim: „Ei lăudau pe Dumnezeu, și erau plăcuți înaintea întregului 
norod. și Domnul adăuga în fi ecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.”

 La această rubrică am scris și scriu ori de câte ori apare o noutate legată de 
Împăraţii Răsăritului, încă de vremea când erau neglijaţi în circuitul economic mondial. 
Urmăresc evoluţia ţărilor din partea de Răsărit, China, India, Iran, Rusia (prin fostele țări 
sovietice din est), pentru că aşa cum am afi rmat de multe ori, la această rubrică, împăraţii 
Răsăritului trebuie să se ridice la nivel de supremaţie, pentru a putea uşor convoca 
împăraţii lumii pentru lupta de la Armaghedon, amintită de apostolul Ioan în 
Apocalipsa. Apostolul Ioan prezintă începând din capitolul 15 cele din urmă şapte urgii 
ce vor fi  vărsate pe pământ, în timpul Necazului Unic din istoria lumii, continuând în 
capitolul 16, după urgia a şasea, cu un amănunt: Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul 
cel mare, Eufrat. Și apa lui a secat, ca să fi e pregătită calea împăraților, care au să vină 
din Răsărit. (Apocalipsa 16:12), să atace Israelul.
 Armata Israelului a devenit foarte agresivă, răspunzând cu forța oricărui atac. 
Sâmbătă 10 februarie 2018 aviaţia israeliană a lansat raiduri spre obiective militarea 
siriene și iraniene. „Am dat lovituri severe forţelor iraniene şi siriene” a spus duminică 
premierul israelian. Beniamin Netaniahu și a declarat că “vom continua să-i lovim pe toţi 
cei care vor încerca să ne atace”. 
 ”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)
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Destinele  Bisericii din Rontau (fost Saracceni), activitatea sa ca lacas de rugaciune a fost 
preluata dupa parintele Trandafi r de mai multi preoti sapte la numar dupa care la cirma 
bisericii din Rontau a venit preotul BOCSAN EMANUIL - despre care voi vorbi mai 
mult in cele ce urmeaza. 
Dinsul s-a nascut in anul 1945 ziua 18 in Chiraleu iar sotia dinsului s-a nascut in satul 
Barba a absolvit Scoala Pedagogica. Meritul Parintelui Bocsan este ca are trei baieti pe 
care i-a facut preoti.
Cu bune, cu rele, preotul BOCSAN EMANUIL, in prezent pensionar, conduce destinele 
bisericii din Rontau, de peste treizeci de ani isi ajuta fi ul VIRGILIU despre care voi scie 
un alt articol. Parintele EMANUIL BOCSAN si-a inceput activitatea de preot in satul 
Chislaz, apoi 11 ani a slujit ca preot in satul Tria. Aici la Rontau si-a construit o casa 
mare de toata frumusetea, a marit casa parohiala. Exemplul parintelui Emanuil Bocsan 
a fost luat de multi din Rontau care si-au construit case frumoase si mari in jurul carora 
domneste ordinea si curatenia iar fl orile pe timpul verii dau un ton de frumusete aparte. Voi 
aminti doar pe citiva dintre harnicii gospodari ai satului. As incepe cu preotul VIRGILIU 
BOCSAN, apoi Sarmasan Ioan, de la Nr.. 90-j, Ardelean Iionel, de la Nr. 90-B, Dorel 
Iancus, de la Nr. 90, Gheorghe Bolos, de la Nr. 88 –B.

Toti acestia sunt locuitori de pe str. Sicator. La Rontau Biserica Otodoxa ce dateaza 
de peste 300 de ani a devenit neincapatoare, numarul enoriasilor creste pe zi ce trece, 
devenind imperios necesara construirea unei noi biserici. Sfi ntirea locului noii biserici 
s-a facut in anul 2008 de catre P.S. Episcop Sofronie in prezenta unui sobor de preoti si 
a unui numeros numar de credinciosi. In prezent Biserica din satul nostru s-a inaltat cu 
cele 3 turnuri ale sale unde glasul (dangatul) celor 3 clopote se aude peste zari. Crucea de 
pe turnul mare al bisericii este vizibila de la mari departari mai cu seama noaptea fi ind 
puternic luminata de acele becuri cu senzori. Biserica noua are montate geamurile, usile si 
este tencuita in interior si exterior. La lucrarile de constructie a noii biserici din Rontau si-
au adus contributia de seama membrii consiliului parohial sub indrumarea si conducerea 
preotului Virgiliu Bocsan - vioara intâi - in activitatea consiliului parohial. Binecuvinteaza 
pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(continuare  din pagina 12)

Marea Unire de la 1918 - CRONOLOGIE 

BISERICA DIN SATUL MEU 

VA URMA

(continuare  din pagina 8)

Tradițiile oamenilor ...

Domnul Isus vrea să scoată cât mai mulți oameni din Împărăția întunericului 
în Împărăția Luminii și dragostei lui Dumnezeu. Acesta este planul Domnului Isus, de a 
readuce omenirea din nou la El, prin noi, copiii Lui. Învățătura pe care o dai celor din 
jurul tău, în fi ecare zi cu vorbe sau cu fapte, presărată cu lacrimi și rugăciune, poate 
să aducă un sufl et la Creatorul lui să primească mântuirea și viața veșnică. 

Planul celui rău este foarte șiret. El adaugă un pic de otravă la frumosul plan al lui 
Dumnezeu. El nu vine cu ceva total diferit, pentru că el nu poate să creeze, ci doar poate 
să pervertească. Ceea ce spune Diavolul este: “De ce să ținem noi lemnele să ardă doar 
în sobă? Hai să le punem și în mijlocul casei și o să vezi că o să fi e fain!”. Pentru o scurtă 
perioadă de timp, se va părea că nu se întâmplă mare lucru, dar mai apoi când toată casa va 
arde, Diavolul va râde de cei pe care i-a înșelat. Cu multă groază mă uit cum, chiar biserici 
întregi, înghit amestecătura unei noi învățături care, deși se ascunde sub lozinci frumoase, 
va aduce distrugere. Ați auzit expresia “Nu ne trebuie o foaie de hârtie să arătăm ca suntem 
căsătoriți”, sau „Singura lege pe care o avem este legea dragostei” și multe altele? Acest 
amestec de adevăr și minciună este otravă curată care duce la moarte și despărțire 
de Creatorul nostru care ne iubește. El este singurul care ne vrea binele, atât aici pe 
acest pământ cât și în viața veșnică. Biblia este foarte clară și fi ecare dintre noi trebuie 
să o citim. Duhul Sfânt, care locuiește în noi, ne va ajuta să înțelegem Biblia și ne 
va aduce lumină în toate aspectele vieții, pentru ca cel rău să nu aibă nici un câștig 
de cauză în viața noastră.  Noi trebuie să fi m vigilenți ca să nu ne trezim că urmăm 
învățături care gâdilă urechile dar care în realitate sunt presărate cu otravă. „Fiţi 
treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte 
şi caută pe cine să înghită.”

1 Petru 5:8
 
Marinela BUZAS  /  marybuzas@yahoo.comn

Sus, din apă și din Duhul Sfânt (Ioan 3, 5) în Taina Botezului, în Taina Sfi ntei Împărtășanii 
la Sfânta Liturghie, prin credință în nașterea lui Iisus și în inimile noastre ca să ne renască 
la o viață nouă întru El.

Să îmbrățișăm, dar, cu credință și iubire de Dumnezeu și de aproapele (Matei 
22, 37-39), Steaua luminoasă a Nașterii lui Iisus ca să putem și noi fi  fericiți ca Magii să 
călătorim în viață călăuziți de ea, de Steaua luminoasă a Nașterii Domnului Iisus Hristos 
„…Lumina Lumii…” (Ioan 8, 12), care nu este orice fel de lumină, ci este „…lumina 
vieții” (Ioan 8, 12) și așa vom avea viață și vom deveni „…fi i ai luminii” (Efes. 5, 8) 
Dumnezeiești, iar la sfârșitul vieții pământești să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu, 
care este Împărăția Luminii.

 Să nu uităm să cântăm din tezaurul Colinzilor culturii noastre românești în 
fi ecare an de Crăciun, spre slava Stelei Nașterii lui Iisus, Colindul Sfânt și Bun: „Steaua 
sus răsare, Ca o taină mare, Steaua strălucește, Și lumii vestește. Magii cum zăriră, Steaua 
și porniră, Mergând după rază, Pe Hristos sa-L vază. Cu daruri gătite, Lui Hristos menite, 
Ducând fi ecare, Bucurie mare. Care bucurie, Și aici sa fi e, De la tinerețe, Pan-la bătrânețe”, 
spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufl etească în Hristos Mântuitorul lumii (Ioan 4, 42) 
și al nostru al fi ecăruia. Amin.

(continuare  din pagina 18)

Întoarcerea celor trei Magi…

VA URMA

de Ionel CADAR

de Marcel URS

(continuare  din pagina 13)

Un cetățean american, victima regimului din Nord Corea

Un cetățean american, victima regimului din Nord Corea

Otto Warmbier, a fost un student care a călătorit cu tatăl său în China. Acolo, i s-a 
oferit o călătorie cu ghid în Coreea de Nord. Aici, acesta a fost acuzat că ar fi  vrut să fure un 
tablou cu propaganda comunistă. A fost condamnat la 15 de închisoare. A petrecut 17 luni 
în detenția nord coreenilor. În închisoare, a suferit o traumă psihologică urmată de comă. 
A fost repatriat în Statele Unite, unde a decedat după doar o săptămână. La autopsie nu i 
s-au găsit urme de traume fi zice, iar guvernul corean nu a divulgat nimic din ceea ce s-ar 
fi  întâmplat cu acesta. Trump a menționat cum regimul nord-coreean a torturat și a ucis 
acest cetățean american. Și a amintit că există oameni răi și stări rele în lume. Ideea a fost o 
aluzie oportună și necesară, având în vedere că democrații l-au asemănat în mod prostesc pe 
Trump cu însuși cu Kim Jung Un. “În seara asta, ne angajăm să cinstim memoria lui Otto 
cu hotărârea americană”, a spus Trump. Oponenții săi au stat pe scaunele lor confortabile, 
nemișcați și sobrii, în timp ce republicanii s-au ridicat în picioare și au aplaudat.

Refugiatul nord-coreean
Poate că povestea cea mai emoționantă a serii a venit grație Coreei de Sud. Un 

refugiat nord-coreean care a călătorit “mii de kilometri în cârje pentru a evada din Corea 
de Nord în China și Asia de Sud-Est spre libertate” și care a adus aceste cârje în Statele 
Unite, ar fi  trebuit să fi e o reminiscență a americanilor de ce aceștia luptă pentru libertate 
și de ce sunt deosebiți și buni cu alte națiuni.

Discursul lui Trump s-ar putea să nu aibă un impact de lungă durată. Puține din 
aceste cuvântări ale președinților americani au un astfel de efect. Însă această cuvântare 
a ajutat la schimbarea percepțiilor despre Președintele Trump. Ultimele sondajele arată 
că americanii l-au aprobat în mod covârșitor - CBS News a indicat acest număr la 75%, 
inclusiv 43% dintre democrați. Un lucru s-a observat covârșitor: diferența drastică dintre 
principiile ideologice ale celor două partide politice americane, republicani și democrați, 
dintre conservatroi și liberali. O diferență ideologică cu care noul președinte trebuie 
să lupte pentru a putea să își ducă la îndeplinire agenda pe care a promis-o poporului 
american în timpul campaniei prezidențiale. 

25 octombrie/7 noiembrie 1918 — Consiliul Național Român Central hotărăște 
înființarea de gărzi naționale și de gărzi civile sătești pe întreg teritoriul locuit de români 
în Transilvania și Ungaria, pentru „păstrarea liniștii și averii fiecăruia”.

31 octombrie/13 noiembrie 1918 —Consiliul Național din Basarabia adoptă o „lege 
fundamentală asupra puterilor Țării Bucovinei”, prin care își asumă întreaga putere de 
stat.

5/18 noiembrie 1918 — Manifest către popoarele lumii, prin care Consiliul Național 
Român Central afirmă în fața opiniei publice mondiale dorința românilor transilvăneni 
de a se uni cu România.

7/20 noiembrie 1918 — Manifest al Marelui Sfat Național din Transilvania privind 
convocarea la 18 noiembrie/1 decembrie a Marii Adunări Naționale la Alba Iulia.

9/22 noiembrie 1918 — Consiliul Național Român Central din Transilvania cere, 
ultimativ, guvernului maghiar să-i recunoască puterea deplină asupra teritoriului 
Transilvaniei.

15/28 noiembrie 1918 — Congresul Bucovinei hotărăște în unanimitate „Unirea 
necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechiile ei hotare până la Ceremuș, 
Colacin și Nistru, cu Regatul României”. 

1 decembrie 1918 – Are loc, în sala Casinei din Alba Iulia, Adunarea Națională, cu 
participarea a 1.228 de delegați (deputați) aleși. Gheorghe Pop de Băsești, președintele 
Partidului Național Român, declară Adunarea Națională de la Alba Iulia „constituită și 
deschisă”. Vasile Goldiș rostește cuvântarea solemnă, încheiată cu un proiect de rezoluție, 
care începe cu cuvintele: „Adunarea Națională a tuturor românilor din Transilvania, 
Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia 
în ziua de 1 decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor 
locuite de dânșii cu România”. Proiectul de rezoluție este adoptat cu ovații prelungite. 
Pentru cârmuirea Transilvaniei, Adunarea Națională procedează la alegerea unei adunări 
legislative numită Marele Sfat Național, compus din 250 de membrii; acesta, la rându-i, 
va numi un guvern provizoriu — Consiliul Dirigent. După adoptarea actului istoric al Unirii, 
cei peste 100.000 de participanți la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, adunați pe 
Câmpul lui Horea, aprobă cu aclamații entuziaste hotărârea de unire necondiționată și 
pentru totdeauna a Transilvaniei cu România. Unirea Transilvaniei cu România încheie 
procesul de făurire a statului național unitar român, proces început în 1859, prin unirea 
Moldovei cu Țara Românească, continuat prin unirea Dobrogei în 1878, a Basarabiei în 
martie 1918 și a Bucovinei în noiembrie 1918. Suprafața României Mari: 295.049 km 
pătrați, cu o populație de 16.500.000 de locuitori. 

2 decembrie 1918 — Întrunirea Marelui Sfat Național în sala Tribunalului din Alba 
Iulia care hotărăște constituirea unui Consiliu Dirigent format din 15 membrii și având 
președinte pe Iuliu Maniu pentru administrarea Transilvaniei. Marele Sfat Național și 
Consiliul Dirigent își stabilesc sediul la Sibiu.

***

(continuare  din numarul trecut)
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OREGON

AGAPE BIBLE CHURCH
Pastor Rev. Avram Berghiano
5231 SE Stark St.
Portland, OR 97215
Tel: 503.233.8066
 Regular Weekly Services:
Tue.    Bible Study:    7:00 PM 
Thu.- A:Live Youth:    7:30 PM
Sun.           9:30AM -12:00PM 
Sun.           6:00 PM - 8:00 PM 

BISERICA ADVENTIST} 
DE ZIUA  A  |APTEA  
Pastor Daniel Ciobanu
16070 Halsey St, 
Portland, OR 97230
cell 971- 998-2604
Servicii divine: 
Miercuri              7:00 pm
Vineri:                 8:00 pm
Sqmb]ta:             9:30 am
                            6:00 pm

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETANIA”
Pastor Rev. |tefan Varga
17608 SE Foster Rd., 
Portland, OR 97236
Tel. 503-637-5299
Servicii divine: 
Duminic]:          6:00 pm
Vineri:                7:00 pm

BISERICA APOSTOLIC} 
ROMQN} “BETEL”
Sr.Pastor Viorel Foghis
18427 NE Glisan St., 
Portland, OR 97230
tel 503-658-6714
Servicii divine:  
Duminic]    9:00 am \i 6:00 pm
Mar[i           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.:10am – 12:30pm, 
              6pm - 7:30pm, 
Vineri 7 pm (Tineret)

BISERICA BAPTIST} ROMQN}
Pastor Rev. Ioan Brisc
Tel. acas]: 360-833-2724
10115 SE Stanley Ave., 
Portland, OR 97222
Servicii divine:  
Duminic]:          9 am \i 6 pm
Vineri:                7 pm

BISERICA CRE|TIN} 
ROMQN} 
“HARUL”
din Beaverton (GRACE)
11100 NW Thompson Rd,
Portland, OR 97229
tel. 503 644 -6886
Servicii divine:  
Duminic]: 10 am; 
Mirecuri: Rugaciune in familii 8 pm 

Programe de televiziune =n limba romqn] =n 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”
Duminic]:  9 am \i 6 pm
Joi:  7.00-9.00
Sr. Pastor Rev. Teodor  Magda 
4710 SE Oak St., 
Portland, OR 97215
tel. 503-253-6058

BISERICA ORTODOX} 
“POGORQREA
 DUHULUI SFQNT”
Servicii Divine
Duminic]:   10.30 am
Sqmb]t]:     7pm Vecernie 
Mar[i:          6pm repeti[ii cor  
Rev.Fr. Bogdan M. Nichitean
20607 Hwy 213,
Oregon City, OR 97045 
tel. 303-638-9644 

BISERICA ORTODOX} 
“SFQNTA MARIA”
Preot Florentin Gabriel Agoston
13503 SE Stark, 
Portland, OR 97233
tel. 503-258-8492
www.sfantamaria.org
Servicii divine:   
Duminic]               .10.00 am
Miercuri                   7.00 pm
Vineri                       7.00 pm
Sqmb]t]                   7.00 pm

BISERICA PENTICOSTAL} ROMQN} 
“PHILADELPHIA”
Sr.Pastor Rev. Vasile Cinpean
5544 SE 128th Ave, 
Portland, OR 97236
tel. 503-761-5067
Servicii divine: 
Duminic]: 9:00 am, \i  6:00 pm
Luni:                             7:00 pm
Mar[i:                            7:00 pm
Miercuri                        7:00 pm
Joi:                                7:00 pm

Biserica Română Baptistă
CUVÂNTUL VIEȚII
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220
Vineri : 7:00pm-8:30pm - Rugaciune si 
studierea Bibliei
Duminica : 10:30am-12:00pm - Rugaciune 
si citirearea Bibliei
Duminica : 6:00pm-8:00pm - laudă, 
închinare și predicarea Bibliei
www.WordOfLifeRBC.com

BISERICA CRESTINA ROMANA BETEL
9800 SE 92nd Ave.
Happy Valley, OR. 97086
Servicii divine:
Joi:  7pm-8:30pm
Duminica: 5 pm - 7 pm
Pastors: Rev. Oliver Ghitea
            Rev. Joseph Ton 
Tel: 503-704-4239

ELIM  PENTECOSTAL  CHURCH 
Pastor : Daniel Costea; tel. 503 560 6337
16323 SE Stark St. Portland OR 97233-3963
Servicii divine: 
Vineri 7-9 PM 
Duminica 10-12 AM,  Seara 6-8 PM

EMANUEL ROMANIAN CHURCH
Pastor Dorel Singeorzan
Email: pastordorel@gmail.com
Sunday Services
10:00AM-12:00PM
6:00PM-8:00PM
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 

WASHINGTON

BISERICA BAPTISTA ROMANA 
VANCOUVER, WA
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
Duminic]: 9 AM \i 4 PM
Mar[i: 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 PENTICOSTAL}  ROMQN} 
( First)
Pastor Rev. Vasilie Antemie
8315 NE 155th Ave., 
Kenmore, WA 98028
tel. 425-488-7783
Servicii divine:  
Duminic]: 9 am \i  6.00 pm
Mar[i:  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 - 6:00pm
Mar[i - Inchinare - 6:00 pm
Mar[i - Studii biblice - 7:00 pm
Sqmb]ta - Tinerii -  5:00pm
Tel (425)643-3685

GOOD NEWS” ROMANIAN BAPTIST 
CHURCH 
Pastor  Cornel  Turcu
8704  3RD AVE SE
EVERETT, WA 98208
425-747-4808, 
Cell: 206-819-0909
Vineri 7-8 pm;  Duminica  10am -12pm 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 10am-12am & 6pm-8pm
Joi 7:15pm-9pm (serviciu pt. tineri & serviciu 
de rugăciune)
Secretariat:425-208-6861 (Cristi Mocan)
www.bisericasperanta.org
Email: hoperomanianchurch@gmail.com

PHILADELPHIA ROMANIAN CHURCH 
VANCOUVER
Duminic]:  9.30 am \i 6 pm
Mar[i: 7 pm
Joi:     7 pm
Sr.Pastor Rev. Cornel Danciu
3301 E 29th St., 
Vancouver, WA 98661
Tel:  503-287-4759
Office: 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: Duminică: 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 dimineaţa: 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
BISERICA ISUS SALVATORUL
Pastor: Dumitru Toderic
Phone: (610) 488-0565 
33 E Lancaster Ave. Paoli, PA 19301

UN 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@theoasisoflight.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/
mailto:diasporamissionchurch@gmail.com
http://diasporamissionchurch.com/
http://www.elimchristian.org/
http://www.bisericasperanta.org/
mailto:hoperomanianchurch@gmail.com
http://www.katellachurch.com/
http://www.agapearizona.com/
mailto:pserban@christbible.church
http://www.elimarizona.com/
http://theoasisoflight.org/
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Prest]ri 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.  
(338-6618)

ROMANIANTIMES

Oferte serviciu

R]spunderea pentru con[inutul 
reclamelor \i pozelor apar[ine  =n totalitate 

autorilor  
\i nu reflect]  =n niciun fel vreo pozi[ie a 

revistei Romanian Times

Dau libere si vacante in AFH incepand 
din luna august. Am experienta si 
referinte. Pentru mai multe informatii 
sunati la (503)869-6531. (322)

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 offering 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)

C]ut]ri serviciu Oferte serviciu

Caut Live-in Caregiver/Resident 
Manager, cu posibilitatea de a 
cumpara businessul in viitor. Tel: 
(503)-620-8694. 

 

Are you looking for a Rezident Manager 
for your adult family home with all classes 
necessary for WA state and 7 years off 
experience? You can call now at 360 
314-7260. (330)

Dau libere in AFH - am toate clasele si 
experienta. Tel: 360-513-8157. (338)

My name is Rebecca and I’m looking for 
a caregiver position. I have a few years of 
work experience with elderly people and I’m 
available any time  - I’m responsible and on 
time, I have done  house keeping, prepare 
meals, assist elderly to the restroom, I helped 
with daily activities and with personal needs. 
I’m a fast learner and I’m willing to learn 
more and gain more skills - I’m available to 
work full time or part time and able for on 
call also. My hourly rate is 14$ an hour, I 
have my CPR & fi rst aid and I also have 3 
work references - I’m a certifi ed caregiver. 
I can start asap. Thank you very much my 
number is 971-413-2620. (339)

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)

Caut resident manager pentru 
AFH  level 3, in SE Portland, cu 
posibilitatea de a cumpara casa. 
Income foarte bun. Zona buna pentru 
business. Telefon (503)816-7582 sau 
(503)761-7648 (339)

 

Am experienta – caut de lucru la 
batrani, live-in sau schimb de noapte, 
full-time sau part-time, zona Vancouver 
– Portland. Telefon (503)869-4645. (339)

In zona Portland - caut de lucru (ca pe 
langa casa) - reparatii usoare, construirea 
unui gard, curatarea acoperisului, 
burlanelor, vopsit, ingrijirea gradinii, 
curatarea viei, pomilor fructiferi si altele. 
Pentru detalii va rog sa ma contactati la 
503-888-5280.  (302)

Looking for experienced person to 
work with the elderly 3 or 4 days a 
week. For fast processing we need a 
background ck, CPR,  fi rst aid  and 
references. We require seriosity. 
Please contact us at 503 453 4297.  
(342)

 

 Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population 
living with memory loss / dementia.
Pay starts at $15/hour.
We currently have a position available 
for a weekend caregiver. Scheduling 
for this position is currently fl exible. 
We can offer part-time positions for 
just Saturday, just Sunday or for both 
Saturday and Sunday. Or we can 
offer full-time positions for Friday-
Monday (four days), Friday-Sunday 
(three days) Saturday-Monday (three 
days), etc. We are very fl exible and 
are more concerned with fi nding the 
right person for this role than with an 
exact schedule.
If you are interested in applying for this 
position, please call 360.521.1300. 
(339)

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER (503) 706-4709

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

Income producing Vancouver AFCH, 4000 sq ft, 
10 bedrooms, 6 baths, 2 kitchens, separate living on 
two levels home. Excellent location, great income, 
large fenced lot, views. Business included $719,900              

CUSTOM BUILT TOP OF THE LINE AFCH in 
Beaverton, 5,000 sq ft. Exceptional location, minutes 
from Washington Square! Lots of natural light, granite 
fl oors & counters, BI-vac, Hi-ceilings, large hallways. 
Exceptional business setting with 6 bedr 6 baths on Main. 
Separate owners quarters Upper level 3 bedrooms 2 full 
baths w/huge Bonus Room. Great Income producing. 
$999,900    

Tigard AFCH great location, daylight basement 
3,500 sq ft, dual living: 5 bedr 5 baths on the main 
level and 3 bedr 2 full baths on the lower level. Newer 
furnace/AC, solar panels. Great income producing, 
business included $629,900  

Inchirieri

Vanzari

1. Immaculate home previously 
used for the Adult Family Care 
Home business in Vancouver WA. 
$649,000
This home has 2 separate entrances 
with 9 bedrooms total: 6 bedrooms for 
the business side, 1.6 baths, kitchen, 
living room, and dining room, then 3 
more bedrooms with 2 full bathrooms 
in the owner’s side, kitchen, living 
room, dining room and an offi ce 
space. 

2. Good location for this Care Home 
business home in SE Portland. 
$575,000 
Totally remodeled in 2001 with new 
windows, roof, kitchen cabinets, 
hardwood fl oors. 
Two separate living quarters: with 5 
bedrooms, 2.3 baths, kitchen, living, 
dining and laundry for the business 
and 3 bedrooms, 2 full baths, kitchen, 
living and laundry for the owner.

3. Beautiful Care Home in Vancouver 
WA with 6 bedrooms, 4.1 baths, 
remodeled throughout the years 
with granite counters, tiles. Amazing 
garden with fruit trees. Good  income 
producing and there is still room for 
expansion $630,000.  

Please call Melanie Holbura – Real 
Estate Broker with Premiere Property 
Group, licensed in OR and WA – at 
503-550-8003   (339)

 

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

 NOW HIRING LOCAL CDL DRIVERS 
Concrete mixer training with be 
provided. Must be  great driver with 
attention to detail and exceptional 
customer service. Capable of fl exible 
hours and fast paced environment. 
English a must for driver position. 
$21-$26 Doe. Yearly raises. Jacob 
Bec - 503-255-5253.

 NOW HIRING MECHANIC FOR 
TRUCK MAINTENANCE/YARD 
MANAGER
Truck fl eet safety inspections and 
maintenance; oil changes, chassis 
lube, tire changes-general upkeep. 
Loading trucks, loading yard 
Managment $18-23 Doe. Jacob Bec 
- 503-255-5253.

Windsor Gardens is a small (12-
bed) assisted living facility in East 
Vancouver, Washington looking 
for experienced, compassionate 
caregivers to serve a population living 
with memory loss / dementia.
We are currently looking for a married 
couple to work 48-hour shifts over 
the weekends. Schedule would be 
Friday evenings from 7 PM to Sunday 
evenings to 7 PM. 
Pay is $900/weekend ($450 each).
If you are interested in applying for 
this position, please call Dori Hategan 
at 360.521.1300. (340)

 

Hiring resident manager and 
caregiver for APD adult foster home 
in Multnomah county, SW Portland. 
Motivating salary for motivated 
candidates with a heart for seniors 
and a positive attitude. Please call 
503-481-8161.  (339)

 

Adult Family Home in Vancouver 
looking for compassionate, caring 
caregiver (CNA or HCA). Need 
reliable and responsible person, 
quality oriented person and willing 
to commit for long term. If interested 
please call (360)607-4457. (339)

 

AFH in SE Portland looking for a full-
time caregiver, 4-5 days, from 7am-
7pm. Must be able to speak English 
and pass a background test. Please 
call or text at 971-409-3108.   (340)

 

Camera de inchiriat in NE 
Portland. Telefon (503)704-6443 

sau (503)453-0059. (1802)

 

Matrimoniale
Doamna serioasa doresc sa cunosc 
barbat crestin, de varsta apropiata (intre 
60 si 65 ani) cu intentii serioase pentru 
viitor. Telefon (909)312-9851.  (1802)

Caut caregiver pentru AFH in Vancouver, 
WA pentru weekends in mod deosebit 
dar e  posibil o zi sau doua si in timpul 
saptamanii. Pentru mai multe informatii 
va rog sa sunati la (360) 694-5480. 
(1803)

Angajez doamna seriosa, caregiver, 
live in sau live out pentru maxim 
5-6 rezidenti in Olympia WA. Salariu 
atractiv, ambianta placuta, rezidenti 
usori. Pentru orice intrebari sunati la 
(360)742-0717, email: dyanna0080@
yahoo.com  (1803)

 

ACH in Happy Valley is hiring 
caregiver for two days a week, 
Wednesday and Friday 7AM-
7PM.Must speak English, pass a 
background check and have CPR 
and 1st Aid. For more info please 
call or text 503-753-8856. (1802)

 Caut caregiver pentru zile libere in 
Clackamas, Sunnyside area. Va 
rugam sa sunati la tel 503-427-2423.  
(1802)

 

MICA PUBLICITATE 
este

actualizata permanent 
pe portalul RomanianTimes:
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 RN offering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

http://yahoo.com/
http://ladomiciliulmeu.am/
mailto:Oregon_Realtor@yahoo.com
http://yahoo.com/
http://romaniantimes.com/
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Pentru a va abona la publicatia RomanianTimes va rugam sa completati 
acest cupon si sa il trimiteti prin posta la adresa P.O. Box 90393, Portland, 
OR 97290. Plata se poate efectua cu cec sau credit card. Platile cu credit 
card se pot procesa prin telefon la numarul  503-895-5171.

18 Lot Subdivision ready for development. $720,000. 
For more information contact Cornell at 503-939-7146 

BEAUTIFUL CONTEMPORARY STYLE HOME has 
4,200 Sq. Ft, 8 bedrooms, 3 full & 5 half baths, impressive 
living room with tall ceilings, 2 family rooms, offi ce, deck, 
and a large lot with manicured landscaping with included 
water feature. A fully set up operation with great income 
history. $989,000. Contact Cornell 503-939-7146

Close in SE Portland with extra lot. $799,900. 
For more information 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

PRIVATE ONE LEVEL HOME with 1,632 Sq. Ft, 4 
bdrms, and 2 full baths. There is a 32’x40’ barn and 
40’x48’ shop! Great location for a vineyard with a few 
acres of grapevines already planted. 32 VIEW ACRES 
including timber land, garden and fruit trees. $799,000. 
For more information contact Cornell at 503-939-7146

GREAT FLOOR PLAN! This home has an excellent 
location and is used for Adult Care Home business with 
2,800 Sq. Ft, 8 bedrooms, 2 full & 5 half bathrooms. This 
is a running Move-In ready business! ACH license is not 
transferrable. $494,950. Cornell 503-939-7146 

GREAT PRICE. This 3,249 SF home has 9 bedrooms, 6 full & 
2 half baths, and large common area. Also has a 12x12 wine 
cellar and a large wraparound deck with access to all rooms. 
This is a corner lot with extra parking. Income producing from 
either room rentals or ready for new ACH License. For more 
information contact Cornell at 503-939-7146

GREAT RCF. This building provides 4,829 Sq.Ft, 13 bedrooms, 
4 full & 5 half baths. This property is presently used for a Residential 
Care facility with 11 licensed beds. Providing great potential to 
develop with its existing 2.7 acres of land. Zoning allows duplex & 
Triplex opportunities. $1,550,000. Cris 503-816-9493

WELL BUILT HOME W/ EUROPEAN DESIGN 
provides 3,040 Sq. Ft, 4 bdrms, and 2 1/2 baths. Located 
in the beautiful countryside, only 30 minutes outside of 
Downtown Portland. Features 9’ ceilings, hardwood 
fl oors, crown moldings, gourmet kitchen, jetted tub in 
master bath, Quartz counters, and attached oversized 
garage. $999,000. Contact Cornell at 503-939-7146

OVER 24 ACRES

SUCCESSFUL BUSINESS & REAL ESTATE! This 
ACH facility has 3,593 Sq. Ft, 7 Bedrooms, 3.5 
Bathrooms, 2 living rooms, 2 kitchens, a cozy den with 
fi replace, & a landscaped backyard. $475,000. Cornell 
(503)939-7146.

UMATILLA COUNTY!

OVER 32 ACRESNE PORTLAND ALL ONE LEVEL GRESHAM, OR

COMING SOON 3.33 ACRES SOUTHWEST PORTLAND

NEWER ONE LEVEL HOME with a great fl oor 
plan. This home comfortably offers 1,300 Sq. Ft, 3 
bdrms, and 2 baths. Features a large kitchen, utility 
room, hardwood fl oors, crown moldings, porch, 
patio, double car garage, and a lovely garden area. 
$449,000. For more information contact Cornell at 
503-939-7146

BEAUTIFUL SPACIOUS HOME has 4,200 Sq. Ft. with 
8 bdrms, and 4 full & 6 half baths. The front of the home 
includes a beautiful water feature and manicured yard 
with several patio areas & walkways in the back. The 
inside features high ceilings and natural & recessed light. 
$939,000. Contact Cornell 503-939-7146

WEST HAVEN-SYLVAN

1.4 ACRES

503-661-8990

www.ComfortHospice.org

“The only local Hospice service that SPECIALIZES in 
offering services to Adult Foster Care Homes”

Comfort Always,  Cure Sometimes,  Treat Often

Ana Campean-Petras
Community Relations Director

Referral Hotline: 503-723-1444

Wrap yourself in
 the comfort o

f h
os

pic
e.

SE PORTLAND LOT 18,000 Sq. Ft. Lot zoned R2. All 
utilities available in street. $235,000. For more information 
contact Cornell at 503-939-7146 

 E-mail: info@romaniantimes.com

Miercuri, Joi , Vineri - =ntre 9 am - 12 pm la telefon (503)895-5171
sau la telefon 503-708-3384 

TARIFE pentru MICA PUBLICITATE

PO BOX 90393

COMING SOON

engleză, când lucrez concentrat la vreun proiect folosesc limba germană, iar când vreau 
să am acea liniște creativă care mă duce la soluții originale și-mi aduce o bucurie de 
viață infi nită, folosesc limba română și revin la Eminescu și la colegii lui de artă.”

Prof. Mihalcea a mai adăugat: “Dorința de a ține prezentarea din seara aceasta a pornit 
și de la temerea că generația mai tânără este în pericol să piardă legătura cu ceea ce 
este sufl etul culturii românești. Deoarece în școlile americane nu se învață nici limba și 
nici literatura română, copiii familiilor de români nu au ocazia să afl e ceva despre arta 
și cultura țării natale a părinților lor. Cei care au făcut școala în România au numai 
rareori posibilitatea să se reîntâlnească în Chicago cu manifestări ale culturii românești. 
De aceea am încercat să recreez acea atmosferă de vis pe care eu am trăit-o în România 
și care constituie fermecul inimitabil – pentru mine de neuitat - al culturii românești.

Manifestarea a a avut parte de succes, aprecierile participanților variind între “Am învățat 
foarte multe în această seară!” (dr. med. Olezia Comsulea), “…A fost un moment 
copleșitor nu numai prin conținutul de excepție al prezentării făcute de dl. Mihalcea, 
dar și prin calitatea participanților si numărul lor.” (Codruța Theodorescu)  și “…vă 
mulțumesc și vă felicit pentru…calitatea de exceptie pe care ati imprimat-o Serii Culturale 
Românești” (Consulul General Adjunct al României, Mihaela Deaconu).

A consemnat George Zidaru

Centenarul Romaniei: o manifestare culturala la 
Chicago 
(continuare  din pagina 10)

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://829sq.ft/
http://040sq.ft/
http://www.comforthospice.org/
mailto:info@romaniantimes.com


 

 Universal American Mortgage Company, LLC dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, Mortgage Lending License #ML-5079-1,  
Branch NMLS #803023, 10151 SE Sunnyside Road, Suite 360, Clackamas, OR 97015. Certain restrictions apply. This is not a commitment to lend. Applicants must qualify.  

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

C dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, 
Cl k OR 97015 C t i t i ti l Thi i t

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

Ligia Bec 
Sr. Loan Officer 
NMLS #134019 OR/WA MLO #134019 

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

Jakes mobile mix llc. CONCRETE  deliveryJakes mobile mix llc. CONCRETE  delivery  
Serving the Portland metro area: SE-NE-N Portland, Milwaukie, Clackamas, Gresham, Serving the Portland metro area: SE-NE-N Portland, Milwaukie, Clackamas, Gresham, 
Fairview, Troutdale.Fairview, Troutdale.
We currently do not service Westside or Washington-VancouverWe currently do not service Westside or Washington-Vancouver

1 cubic yard minimum - no max.1 cubic yard minimum - no max.
$220 fi rst yard, then $110 each additional yard (3000 psi mix design)$220 fi rst yard, then $110 each additional yard (3000 psi mix design)
$230 fi rst yard, then $120 each additional yard$230 fi rst yard, then $120 each additional yard
(4000 psi mix design) (4000 psi mix design) 
Call for current pricing and unload times allotted. Call for current pricing and unload times allotted. 

NOW HIRING LOCAL CDL DRIVERSNOW HIRING LOCAL CDL DRIVERS
Concrete mixer training with be provided. Must be  great driver with attention to detail and exceptional customer service. Capable of Concrete mixer training with be provided. Must be  great driver with attention to detail and exceptional customer service. Capable of 
fl exible hours and fast paced environment. English a must for driver position. $21-$26 Doe. Yearly raises.fl exible hours and fast paced environment. English a must for driver position. $21-$26 Doe. Yearly raises.  
NOW HIRING MECHANIC FOR TRUCK MAINTENANCE/YARD MANAGERNOW HIRING MECHANIC FOR TRUCK MAINTENANCE/YARD MANAGER
Truck fl eet safety inspections and maintenance; oil changes, chassis lube, tire changes-general upkeep. Loading trucks, loading yard Truck fl eet safety inspections and maintenance; oil changes, chassis lube, tire changes-general upkeep. Loading trucks, loading yard 
Managment $18-23 Doe.Managment $18-23 Doe.
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Expoziția de fotografi e “România: Evoluție – 100 ani”, la sediul ONU 
din New York
Misiunea Permanentă a României la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Națională de Presă Agerpres, 
organizează în perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotografi e România: 
Evoluție – 100 ani, realizată în seria evenimentelor de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri. 

Expoziția cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției Agerpres, cele mai bune imagini realizate în ultimii ani 
de către fotoreporterii Agerpres, dar și imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează 
personalități precum Nadia Comăneci, Eugen Ionesco, George Enescu, Regele Mihai I, Regele Ferdinand I și 
Regina Maria. Fotografi ile din arhiva Agerpres refl ectă viața cultural-artistică, economică, politică și sportivă a 
țării, dar și marile transformări și evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului. Fotografi i agenției au surprins 
Bucureștiul interbelic, artiști precum Maria Tănase și Constantin Tănase susținând spectacole pentru soldații 
români, Revoluția din decembrie 1989, precum și evenimente recente. 
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