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 Lecturi esen]iale ale secolului XX

Zarzavagiul [i gustul libert~]ii 

Nu este niciodată târziu pentru ca discuțiile în jurul dictaturilor 
totalitare ale veacului al XX-lea să iasă din amatorism, să intre cu 
adevărat în zona expertizei. Este însă nevoie de racordarea faptelor 
la lumea ideilor din care s-au inspirat militanții noilor credințe. - 
continuare în pagina 10

Sunt, iată, 40 de ani, de când Havel a introdus nuanța 
post-totalitarism vs. totalitarism, și tot atâția de când 
autorul publica meditațiile asupra Zarzavagiului. 
Dispariţia, de pe scena politică a lumii democrate, 
a lui Václav Havel, a reamintit lumii civilizate 
(o Europa post-criminală, ce a furnizat în secolul 
trecut Holocaustul şi Gulagul, adică cei doi „gemeni 
heterozigoţi” apocaliptici ) că gustul libertăţii trebuie 
reinventat sau măcar re-evaluat.  -  continuare în pagina 7

Conducerea mişcării şiite 
libaneze Hezbollah a refuzat cererea 
Rusiei de retragere a combatanţilor din 
sudul Siriei.iPreşedintele american 
Donald Trump a declarat că nu a făcut 
nicio înţelegere cu liderul suprem nord-
coreean Kim Jong-un privind retragerea 
trupelor americane de pe teritoriul Coreei 
de Sud.iReprezentanţi ai Statelor Unite, 
Coreei de Sud şi Japoniei au afi rmat că 
vor lucra împreună pentru a se asigura 
că Phenianul va renunţa la programul 
său nuclear, în urma summitului între 
preşedintele american Donald Trump 
şi liderul nord-coreean Kim Jong-
un.iPreşedintele american Donald 
Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-
un au semnat un document prin care îşi iau 
angajamentul de a denucleariza Peninsula 
Coreeană şi de a îşi oferi garanţii de 
securitate.iGermania şi Franţa au criticat 
decizia preşedintelui american Donald 
Trump de a îşi retrage sprijinul pentru 
declaraţia comună a membrilor Grupului 
ţărilor puternic industrializate (G7), 
acuzându-l că deteriorează încrederea 
reciprocă între state.iDepartamentul 
american al Apărării a iniţiat eforturi 
pentru dezvoltarea unui sistem online 
destinat angajaţilor care să fi e izolat de 
Internet, astfel încât hackerii din state 
precum Rusia şi China să nu mai obţină 
acces la reţeaua proprie, informează 
CNN.iComisia Europeană a transmis 
României avize motivate deoarece acestea 
nu au comunicat transparenţa noilor 
măsuri privind schimbul obligatoriu 
de informaţii în domeniul fi scal în ceea 
ce priveşte accesul autorităţilor fi scale 
ale statelor membre la date privind 
combaterea spălării banilor.iBoard-ul 
Fondului Monetar Internaţional (FMI) a 
analizat ultimul raport privind evoluţiile 
din România şi avertizează, într-un 
comunicat că infl aţia şi defi citele cresc, 
absorbţia fondurilor europene este slabă, 
investiţiile au rămas în urmă, iar economia 
se supraîncălzeşte. iConsiliul Uniunii 
Europene a aprobat în unanimitate 
măsurile de retorsiune propuse de Comisia 
Europeană împotriva Statelor Unite 
după ce Administraţia Donald Trump a 
impus taxe vamale la importurile de oţel 
şi aluminiu.i Guvernul de la Beijing, 
denunţând “războiul comercial” lansat 
de Washington a anunțat că va introduce 
măsuri de retorsiune simetrice împotriva 
importurilor din Statele Unite ca reacţie 
la taxele vamale impuse. iEurogrupul 
a aprobat deblocarea unei noi tranşe de 
un miliard de euro pentru Guvernul de la 
Atena, o măsură care este o precondiţie 
pentru iniţierea negocierilor în scopul 
restructurării datoriei suverane a Greciei.

ARA la Centenarul Marii Uniri

 

Cel de-al 42-lea Congres al Academiei Romano-Americane de Arte 
și Științe s-a ținut anul acesta la Universitatea Babes-Bolyai din 
Cluj Napoca în perioada 23-26 mai 2018.-  pagina 15

25-27 Mai, la Loma Linda, CA, a 34-a Convenție a Românilor Adventiști 
Interviu cu Pastorul Daniel Ciobanu, Președintele Romanian Advisory Ministry - pagina 4

Simona Halep a câștigat marele trofeu la turneul 
de Grand Slam de la Roland Garros, după ce s-a 

impus în fața americancei Sloane Stephens.

iProclamaţia statului Texas dedicată 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 
- pagina 10

iANUL MARII UNIRI: Tratatul de la Bucureşti din 24 
aprilie / 7mai 1918 – cunoscut  și ca Pacea de la Buftea 
- pagina. 12

iProiect - Povestea ta de imigrare  - pagina. 14

iObiectiv MRP - Înfi inţarea “Muzeului Românilor de 
Pretutindeni” - pagina. 24

Victorie istoric~ pentru tenisul 
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 Întâlnire cu David Ferriero, Arhivistul Statelor Unite

Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, efectuează o vizită în Statele Unite ale Americii, în 
perioada 1 – 5 iunie 2018. În cadrul vizitei, domnul Ioan Aurel Pop a avut o serie de întâlniri la nivelul conducerii 
Arhivelor Naţionale ale SUA, Bibliotecii Congresului, Centrului Internaţional Woodrow Wilson şi Asociaţiei 
Istoricilor Americani. În contextul discuţiilor cu David Ferriero, Arhivistul Statelor Unite (Archivist of the United 
States), şi Grant Harris, directorul Secţiei Europene a Bibliotecii Congresului, au fost abordate perspectivele 
dezvoltării cooperării instituţionale bilaterale, în scopul valorifi cării fondului impresionant de volume şi documente 
de patrimoniu relevante pentru istoria României şi a relaţiilor România-SUA. Întâlnirile cu vicepreşedintele 
Centrului Woodrow Wilson, Robert Littwak, şi cu directorul executiv al Asociaţiei Istoricilor Americani, James 
Grossman, au vizat în principal stimularea cooperării româno-americane în domeniul academic şi al cercetării 
ştiinţifi ce. Totodată, preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a avut o întâlnire cu Edward Luttwak, 
renumit politolog și expert internațional în strategie, fost consultant al guvernului SUA și armatei americane. În 
cadrul tuturor întrevederilor a fost pus un accent deosebit pe valoarea simbolică a Centenarului Marii Uniri şi 
pe importanţa relevării şi analizării adecvate a rolului esenţial jucat de SUA în momentul istoric 1918. La toate 
momentele vizitei a participat și ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior.

De asemenea, preşedintele Academiei Române a participat la conferinţa internațională „Renașterea Europei. 
Celebrarea a 100 de ani de la Conferința de pace de la Paris și crearea noilor state în Europa Centrală și de Est”, la 
care au participat istorici, cercetători, reprezentanţi ai mediilor academic și diplomatic din Statele Unite ale Americii, 
România, Polonia, Slovacia, Cehia, Ucraina. În cadrul evenimentului, organizat pe parcursul a două zile, profesorul 
Ioan Aurel Pop a prezentat reperele principale ale creării statalităţii româneşti, anterioare anului 1918, accentuând 
asupra voinţei liber exprimate de populaţiile din teritoriile care s-au unit cu România în favoarea actului unirii.  

În cadrul aceleaşi conferinţe, reputatul istoric Dennis Deletant, profesor asociat în cadrul Georgetown 
University, a prezentat detaliile participării României la Primul Război Mondial, arătând principalele acțiuni 
politice, diplomatice și militare pe care țara noastră le-a întreprins în aceea perioadă. 

În cuvântul de încheiere a lucrărilor conferinţei, ambasadorul României, George Cristian Maior, vorbit 
despre impactul major al viziunii preşedintelui american Woodrow Wilson cu privire la autodeterminarea 
popoarelor din Europa Centrală şi de Sud Est, în contextul istoric post război mondial,  care a dus la 
eliberarea multor naţiuni de sub dominaţia marilor imperii, crearea de noi state, realizarea Marii Uniri a 
românilor într-un singur stat şi răspândirea democraţiei şi a economiei de piaţă în regiune. De asemenea, 
ambasadorul României a subliniat că acelaşi valori morale şi principii wilsoniene ale libertăţii și democrației 
au stat la baza eliberării din 1989 a popoarelor est-europene de sub dominaţia sovietică şi reprezintă astăzi 
piloni ai legăturii transatlantice. 

Conferința a fost organizată de “Wilsonian Club”, una dintre cele mai prestigioase organizații ne- 
guvernamentale din capitala SUA, care ține în atenția publicului moștenirea politică a președintelui Woodrow 
Wilson și administrează „Woodrow Wilson House Museum”. 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii

Vizita preşedintelui Academiei Române, Ioan Aurel Pop, în Statele Unite ale Americii, 
a prilejuit dezvoltarea cooperării instituţionale cu o serie de instituţii de referinţă ale SUA 

şi prezentarea Centenarului Marii Uniri a românilor de la 1918

ROMANIANTIMES

 Întâlnire cu Grant Harris, directorul Secţiei Europene a 
Bibliotecii Congresului

 Întâlnire cu Robert Littwak, vicepreşedintele Centrului 
Woodrow Wilson

Întâlnire cu Edward Luttwak

 Participare la conferinţa internațională „Renașterea 
Europei. Celebrarea a 100 de ani de la Conferința 

de pace de la Paris și crearea noilor state în Europa 
Centrală și de Est”

mailto:crina@interbankloans.com
http://www.interbankloans.com/
mailto:crystal@interbankloans.com


ROMANIANTIMES

ECHIPA REDACȚIONALĂ

Director Coordonator: Nelu Ciorba
Redactor Șef: Ema Sosnovschi
Distribuție: Lucia McNeff

COLABORATORII 
PREZENTEI EDIȚII:

Statele Unite ale Americii:
Marinela Buzaș
Daniel Ciobanu
Nelu Ciorba
Mariana Cîrciu
Marina Constantinoiu
Octavian Curpaș
Istvan Deak
Tiberiu Dianu
Lucia McNeff
Marian Petruța
Rev. Preot Aurel Sas
Ioan Sinitean
Prof. Dr. Vladimir Tismăneanu
Marcel Urs
Prof dr. ing Ruxandra Vidu

Canada:
Slavomir Almăjan 
Emanuel Pavel

România:
Angela Furtună
Victor Martin 
Andrei Pleșu

SPONSORII PREZENTEI 
EDIȚII:
Companiile mari și mici, persoane care 
au cerut postarea reclamelor plătite 
pentru ediția tipărită și pe internet.

7M}RUL DE CEART}CUPRINS 3

Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

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

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

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

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

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

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

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

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

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

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

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

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

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

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

Cristian Ioanide
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Interviu cu Pastorul Daniel Ciobanu, Președintele Romanian Advisory Ministry

N.C. Vă mulțumesc că ați acceptat 
invitația acestui interviu prilejuit de 
Convenția Anuală a Romanian Advisory 
Ministries. Vă  rugăm să vă prezentați și 
să ne spuneți și implicația la Convenție 
D.C. In urmă cu cinci ani, am acceptat 
invitația Diviziunii Nord Americane 
a Bisericilor Adventiștilor de Ziua a 
Șaptea, al cărei teritoriu se afl ă atât în  
Statele Unite ale Americii  cât și Canada, 
de a coordona în calitate de președinte,  
Asociația Bisericilor Române Adventiste 
din această zonă. Ei bine, această asociație 
de biserici are denumirea de Romanian 
Advisory Ministries.  În cadrul Diviziunii 
mai sus amintite există 14 asemenea 
“advisories” sau minorități etnice, funcție 
de limba sau etnia din care fac parte, între 
care românii adventiști au un loc special.  
Ca să fi u mai explicit,  aș dori să arăt faptul 
că Biserica  Adventiștilor de Ziua a Șaptea 
este o biserică mondială al cărei număr 
de membri, depășește mult peste 22 de 
milioane la ora actuală, având un număr 
de creștere  în medie, de peste 1400 de 
botezuri  pe zi., adică peste 523 de mii pe 
an, cu o arie de răspândire în peste 100 de 
țări ale Lumii. Această Biserică, la nivel 
mondial, este condusă de o administrație 
reprezentativă, ce se numește Conferința 
Generală  a Adventiștilor cu sediul în Silver 
Springs,  Maryland, (lângă Washington 
DC)  și este  formată din cele13 Diviziuni 
zonale, răspândite in13 zone ale Planetei, 
una dintre ele fi ind Diviziunea Nord 
Americană.
 Revenind la întrebarea de la 
început, Diaspora Românilor Adventiști 
sau Romanian Advisory Ministries, 
cuprinde 18 centre adventiste sau biserici,  
pe care le descoperiți în marile metropole 
ale lumii americane, acolo unde avem și 
cele mai mari comunități cu populație de 
origine română.   
    Anul acesta, a avut loc între 
25-27 Mai, la Loma Linda, CA, a 34 
Convenție a Românilor Adventiști . 
Această manifestare spirituală, a avut loc 
în trecut, o dată pe an, însă, în prezent, din 
motive pur obiective, această manifestare 
spiritual-culturală a adventiștilor se  
desfășoară o data la doi ani.  
 Convenția s-a bucurat de un 
real succes având o largă participare a 
adventiștilor din zonă, la care s-a adăugat 
delegații din cele 18 biserici românești, 
 Dintre ofi cialități am remarcat 
prezența Domnului Cosmin Dumitrescu, 
Consulul General al Consulatului 
Român din Los Angeles, Domnul Tony 
Anobil, Vicepreședintele Diviziunii 
Nord Americane, care are în subordine 
Departamentul Multi Etnic din cadrul 
acestei Diviziuni, Doamna Sandra Roberts, 
Președintele Conferinței SouthEastern 
California, Domnul Sorin Alex Balint, 
Director în Cadrul ADRA Internațional, 

pastori și delegați ai diferitelor biserici din 
zonă.
 
N.C. Ce tema a avut Convenția?
D.C. Tema sau Motto-ul generic al acestei 
Convenții a fost: “Iisus vine! Fii gata!”  
Am considerat ca o necesitate alegerea 
acestei teme generale, pentru a produce o 
motivație în plus în slujire și în misiune. 
Cred că sunteți la curent că, la ora actuală 
există un trend descendent privind 
participarea creștinilor la programele de 
închinare ale bisericii și deci, o scădere 
semnifi cativă a interesului pentru biserică. 
Poate că sunteți la curent cu faptul că, la 
ora actuală, în  Diaspora Română din 
America și Canada există peste un milion 
și șase sute de mii de români.  Dintre 
aceștia procentul celor care frecventează o 
biserică nu depășește 7-9%. Un exemplu și 
mai convingător este că la noi în Portland, 
din statistica actuală a celor peste 32-35 de 
mii de români afl ați pe aceste meleaguri, 
dacă avem o frecvență de 10 mii de 
români la biserică, în fi ecare weekend. 
Uitați-vă peste statisticile bisericilor 
românești și veți ajunge la concluzia că 
un procent semnifi cativ al celor care se 
declară creștini, nu frecventează regulat 
serviciile divine ale bisericilor, indiferent 
de culoarea dogmatică pe care o au. 

 N.C. De ce ați ales aceasta tema?
D.C. De ce? Tocmai pentru faptul că 
marea speranță a creștinilor cu privire la 
a 2-a venire a Domnului Iisus Hristos a 
ajuns să fi e banalizată, a ajuns un fel de 
mit pe care îl mai amintim din când în 
când. Ori tocmai aici este buba. Vina, o 
poartă mai ales predicatorii care nu prea 
pun accentul pe Revenirea în glorie a 
Domnului Iisus Hristos!.
Primii creștini au înfl ăcărat toată generația 
lor cu acest mesaj extraordinar, pentru că 
ei au crezut că Domnul Hristos vine în 
timpul vieții lor. Toată lumea civilizată a 
fost la curent cu acest uimitor adevăr al 
Scripturii. Acesta a fost și motivul pentru 
care am considerat că trebuie să punem în 
prim plan, evenimentul revenirii pe curând 
a Mântuitorului nostru și mai ales, pe Cel 
care este  în prim plan – Iisus, Domnul. 

N.C. Ce provocări a generat Convenția?
D.C. Convenția, în general, pe lângă 
subiectele de fond cu privire la diferite 
aspecte ale evenimentului în sine, a 
cuprins muzică de bună calitate,  versuri, 
cu o tematică și o prezentare de excepție, 
seminarii pentru adulți, tineri, părinți și 
copii. Seminariile au avut o adevărată 
provocare pentru toți cei prezenți: 
“Misiune în contextul Revenirii”  a 
adus în prim plan, marea nevoie a unei 
lumi înfometate de hrană fi zică și de 
cunoașterea lui Hristos, precum și un apel 
de a ne implica mai mult în răspândirea 
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acestui mesaj urgent.  Un alt seminar 
:”Tinerii și Biserica” a fost provocator 
atât pentru părinți cât și pentru tineri de a 
face front comun în implicarea în slujirea 
semenilor. Când tinerii sunt implicați se 
întâmplă o minune: nu numai că slujesc 
cu pasiune dar în același timp ei sunt 
câștigați pentru Hristos pentru veșnicie.  
Un alt seminar:“Tendințe în Adventism” 
–o provocare majoră de a ști cum să 
menții un echilibru corect între liberalism 
și fanatism,  privind cele două extreme 
creștine cu efecte, uneori nefaste, pe care 
le întâlnim în lumea creștină și deci și în 
Adventism.

N.C. Ați emis rezoluții?
D.C. Ca rezoluție specială a fost un 
angajament total al celor prezenți și al 
celor care ne-au putut urmări on-line, de a 
ne implica în promovarea valorilor moral 
creștine cu specifi c românesc, acolo unde 
viețuim, de a promova răspândirea unui 
mesaj de maximă urgență că Iisus vine, 
și de a trăi frumos printr-un exemplu 
misionar, de viață creștină.  În  sine, 
chemarea de a fi  Adventist - așteptător al 
celei de a doua veniri a lui Iisus Hristos, 
implică în sine, un aspect al urgenței, 
o dinamică a unui mesaj activ, ce ar 
trebui să impulsioneze pe orice creștin 
așteptător.
 Acest lucru este destul de greu 
de învins, deoarece, deși facem parte 
dintr-o mișcare mndială a așteptătorilor, 
totuși suntem foarte mult infl uențați de 
spiritul vremii laodiceene, in care ne 
ducem existența. Ceea ce determină 
această lâncezeală laodiceană sunt 
tocmai cele patru mari ispite cu care orice 
creștin - așteptător al revenirii lui Iisus se 
confruntă în fi ecare zi. Cele patru mari 
pericole sunt cele pe care le-am denumit 
sugestiv: auto - amăgirea, auto-înșelarea, 
amânarea, și auto-încrederea( încrederea 
în sine) 
Cu aceste lucruri ne confruntăm zi de 
zi. A nu lua seama la aceste lucruri, este 
încă un aspect destul de periculos, care 

ne plasează pe un teren la fel de nesigur 
al necredinței în Cuvântul inspirat. Este 
frumos să cerem lui Dumnezeu o îndoită 
măsură din Duhul Său care să ne ajute să 
acceptăm  și să ne însușim cele patru lecții 
importante de viață care dau culoare și sens 
existenței noastre și  ne plasează pe fi ecare 
în rândul rămășiței, o rămășiță implicată 
în Marea Lucrare de vestire a întreitei solii 
îngerești din Apocalipsa 14,  în timpul 
căreia deja trăim. 
2 Petru 1:5-7: ““De aceea, dați-vă și voi 
toate silințele ca să uniți cu credința voastră 
fapta; cu fapta, cunoștința; cu cunoștința, 
înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu 
răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea 
de frați; cu dragostea de frați, iubirea 
de oameni. Căci, dacă aveți din belșug 
aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să 
fi ți nici leneși, nici neroditori în ce privește 
deplina cunoștință a Domnului nostru 
Isus Hristos… De aceea, fraților, căutați 
cu atât mai mult să vă întăriți chemarea 
și alegerea voastră; căci, dacă faceți 
lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 
În adevăr, în chipul acesta vi se va da 
din belșug intrare în Împărăția veșnică 
a Domnului și Mântuitorului nostru Isus 
Hristos.”
 Fie ca mesajul meu să aducă  un 
sufl u proaspăt al redeșteptării la o viață 
nouă, care să mențină spiritul Revenirii 
Domnului, cât mai activ în sufl etul oricărui  
cititor al Revistei Romanian Times. 
Așadar, prieteni, “Iisus Hristos vine! Fii 
gata!” În acest sens, studiați Scripturile 
cu rugăciune și cu pasiune,  în fi ecare zi! 
Maranatha!

N.C. Când va avea loc următoarea 
Convenție și unde? 
D.C. Următoarea Convenție va fi  peste 
doi ani la Indianapolis, cu ocazia Sesiunii 
Conferinței Generale a Adventiștilor de 
Ziua a Șaptea.
Cu prețuire, 
Pastor Daniel Ciobanu
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din 
Portland, OR.

În prim plan,  ofi ciali, pastori și delegați la Convenție
 

Dr. Sandra Roberts, Președinte 
Southeastern California Conference

Dl Cosmin Dumitrescu, Consulul General 
la Consulatul României la Los Angeles

http://romanianadvisory.org/
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STEAG ÎNĂLȚAT SPRE BIRUNIȚA 
ADEVĂRULUI

Pentru cei care, încă mai 
au frică de Domnul, împăratul 
David a lui Israel, are o învățătură 
foarte practică zilelor noastre. 
Ai dat celor ce se tem de Tine 
un steag, ca să-l înalțe spre 
biruința adevărului. (Psalm 
60:4). Conform principiilor Cărții 
Vieții,  Scriptura, situația morală 
mondială a ajuns la un nivel în 
care oricând poate izbucni mânia 
Domnului Dumnezeu, și celor ce 

avem frică de El, trebuie să înălțăm steagul spre biruința adevărului. 
Într-o democrație dacă vezi ceva, spune ceva și fă ceva. (If you see 
something, say something and do something)

Intrând în adâncimea evenimentelor ce au determinat 
intervenţia Domnului Dumnezeu în istorie şi urmărind ce se petrece 
în zilele noastre, încadrăm vremurile ce le trăim ca fi ind similare 
cu cele ale dispensaţiilor istoriei. Domnul Dumnezeu trebuie şi 
credem că în curând va interveni şi într-adevăr: Grozav lucru este 
să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. (Evrei 10.31)

Călcarea de lege la nivelul ordinii publice, e numită de 
Scriptură silnicie, şi e păcat cu consecinţe grave. Dicţionarul 
explicativ al limbii române defi neşte cuvântul „silnic” ca ceva 
împotriva legii naturale, greu de suportat, apăsător, penibil. Raportat 
cu normele de viață ale Scripturii, sodomismul este o silnicie. 
Sodomismul a dus la ştergerea omului de pe faţa pământului prin 
potopul de pe vremea lui Noe, a şters oraşe ca Sodoma şi Gomora 
de pe faţa pământului, a şters moştenirea unei seminţii a lui Israel, 
seminția Dan. Principiile de lucru ale lui Dumnezeu sunt în picioare 
şi azi.

Luna iunie 2018, este declarată luna lor și au loc tot felul 
de manifestații de încurajare a sistemului lor de viață. Aceste acțiuni 
nu ne pot lăsa indiferenți. Ca oameni, sodomiții, au nevoie de 
mântuirea prin Domnul Isus Christos, și când avem ocazia trebuie 
să le-o spunem. Scriptura nu ne dă voie să fi m de acord cu stilul 
de viață sodomit, și trebuie să ne spunem cuvântul ori de câte ori 
avem ocazia la orice nivel social, desigur în mod strategic și cu 
înțelepciune, ferindu-ne ca binele nostru să fi e vorbit de rău. Și se 
poate!

 Vă aduc în actualitate o petiție semnată de mai puțin de 
490 de români care am cerut retragerea ambasadorului SUA din 
București, pentru că promovează sodomismul. Atașat aveți petiția 
în engleză și mai jos scrisoarea domnului avocat Peter Costea 
trimisă luni 11 iunie 2018.  

<<<Bună seara /dimineața tuturor
 Am fost informat azi, și am afl at și din presa română, că dl 
Klemm a fost demis din funcția de ambasador SUA la București. 
Se lucrează la înlocuirea lui. Am fost informat că se lucra la două 
nivele simultan, de demitere și de înlocuire. Sperăm înlocuitorul lui 
să fi e un creștin autentic.
 Vă mulțumesc pentru sprijin și încrederea acordată. A luat 
câteva luni să ajungem la fi nal, dar mulțumim lui Dumnezeu că am 
ajuns la capăt cu bine.
 D-l Klemm nu a participat nici la marșul diversității de 
sâmbătă,  ceea ce ne dă de înțeles că presiunea din SUA a avut 
efect.
 Voi fi  în România în prima săptămână din iulie. Mă voi 
întâlni cu unii dintre voi, iar cei care doriți sa mă prindeți la telefon, 
vă rog să mă sunați la telefonul meu din România (734 805 342)
 Atașez din nou petiția noastră cu toate semnăturile care au 
fost transmise la Casa Albă.
 De acum puteți să publicați, să comentați și să postați 
petiția și lista.
 Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc toate cele bune.
 Vă rog transmiteți mulțumiri și celor cărora le-ați solicitat 
semnături și au semnat.

Peter Costea,   
Esq., 4544 Post Oak Place, Suite 350, Houston, Texas 

77027, Tel. 713-337-4304 Fax 713-237-0401. >>>
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The Honorable Donald J. Trump 
President of the United States 
The White House 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 

Dear Mr. President: 
The undersigned are Romanian-American citizens of the United States, citizens of Romania, and other 
concerned Romanians from around the world, men and women of good faith from all walks of life, civic 
and religious leaders, pastors, priests, business leaders, leaders of various nongovernmental organizations, 
journalists, media personalities, current or former politicians, and infl uential persons in Romania as well 
as in the Romanian-American community. We address this Petition to you with utmost respect in the 
hope that you will consider the immediate recall of The United States’ current Ambassador to Romania, 
the Honorable Hans G. Klemm. Our plea rests on grounds which we deem serious and compelling. 
The Ambassador Klemm has interfered in Romania’s internal affairs and has undermined Romania’s 
national sovereignty. We are primarily concerned that Ambassador Klemm does not represent the 
interests or values of United States citizens in Romania and is trampling on the values and feelings of the 
citizens of Romania in a manner that offends and undermines the deep friendship which has connected 
the United States and Romania for a long time. 
For more than a century Romania has been a faithful friend and ally of the United States. Nowhere in 
Europe does the United States enjoy more popularity than in Romania. No other country in Europe is 
more friendly to the United States than Romania. No other country in Europe has proven to be a more 
loyal ally of the United States than Romania. Romania is also a loyal and stable member of NATO. And, 
along with a few other countries, Romania is one of the main pillars of the current US Administration’s 
policy and strategy in Europe to keep peace and security on the continent. Given these considerations, 
Romania’s national sovereignty should be respected and the values and convictions of its citizens 
honored. 
Romania and its people have traditionally been very conservative, deeply religious, and highly respectful 
of traditional family values. Romanians, and Romanian-Americans, take pride in their Christian heritage; 
a heritage of faith and a commitment to Christian values unshaken despite a long history of affl icting 
cataclysms. Romania’s Christian heritage even withstood the nearly half a century of communist, 
totalitarian, and atheistic rule that ended in December 1989. 
Unlike in Western Europe, Christianity and the commitment to Christian values in Romanian have 
grown and reached unprecedented levels. According to a massive Pew Research Center study published 
in May of 2017, more than 98% of Romania’s people identify as Christians. The same study showed 
that Romanians are deeply attached to Christian and family values which they view as central to their 
identity and way of life. 
In spite of his awareness of Romania’s Christian heritage, Ambassador Klemm has consistently acted 
in ways which offended Romanians and their values. Since becoming Ambassador to Romania in 
September 2015, Ambassador Klemm has aggressively promoted, and continues to promote, an anti-
Christian agenda with a primary focus on advancing the homosexual agenda promoted by the Obama 
Administration. Ambassador Klemm has participated in pride parades in Bucharest, signed Joint. 
Declarations, along with ambassadors from other countries from the European Union, in support of 
pride parades, and displayed the rainbow fl ag on the building of the United States Embassy in Bucharest. 
Ambassador Klemm has constantly criticized men and women of good faith in Romania who promote 
conservative and traditional views related to morality, marriage, and traditional family values. 
More egregiously, since 2016, Ambassador Klemm has emerged as the main opponent of a 2015 
constitutional amendment, initiated by Romanian citizens, to implement the defi nition of the natural 
marriage and family in Romania’s Constitution. In 2015 and 2016, three (3) million Romanian citizens, 
over a period of six (6) months, signed a petition in support of the amendment; the largest number of 
signatures ever given, anywhere in the world, in support of such an endeavor. The sheer number of 
signatures unmistakably refl ects the will of the people of Romania to maintain natural marriage and the 
natural family as the norm and main social institutions in their country. The main source of inspiration 
for the three million signers have been the people of the United States who between 2005 and 2015 have 
given millions of signatures in support of similar amendments that resulted in the amending of almost 
thirty (30) state constitutions to give marriage its natural and traditional meaning. 
In the summer of 2016, Romania’s Constitutional Court ruled that the proposed amendment was 
constitutional and in May 2016 Romania’s Chamber of Deputies overwhelmingly passed the amendment. 
The same amendment is now pending in Romania’s Senate. However, as soon as the Constitutional Court 
upheld the constitutionality of the proposed amendment, Ambassador Klemm began to interfere with the 
constitutionally mandated process for the formal adoption of the amendment in Romania’s Parliament 
and the amendment’s placement on the ballot in a national referendum. To this end, Ambassador Klemm 
on several occasions summoned leaders of different political parties, infl uential politicians, and civic 
leaders to the United States Embassy in Bucharest to instruct them to oppose the amendment, ensure 
that the amendment would not pass in Romania’s Parliament, and furthermore ensure the amendment’s 
defeat. This interfering conduct intensifi ed in 2017 through to today and we are of the opinion that his 
comments and actions are inappropriate. 
The people of Romania have the right to express their view on marriage, a topic which in recent decades 
has become highly sensitive and important. Romanians have the same rights as the people of the United 
States, the people of Ireland, and the people of other countries to vote in national referenda on marriage 
and the family. To this point, the citizens of Australia have similarly participated in a non-binding national 
plebiscite on the defi nition of marriage. 
In emerging as the main obstacle and opposition to the Romanian marriage referendum, Ambassador 
Klemm is acting against the will of the people of Romania and is misrepresenting the United States in 
Romania. The overwhelming majority of the American people object to their ambassadors engaging in 
actions which offend the feelings and persuasions of the countries in which they are stationed. 
In conclusion, we, the undersigned, respectfully ask you, Mr. President, to consider the immediate recall 
of The Honorable Hans Klemm as Ambassador of the United States to Bucharest and to replace him with 
an ambassador who shares the Christian values and commitments of the Romania people and who will 
abstain from interfering in Romania’s internal affairs. 
List of Signatories

PETITION TO RECALL THE HONORABLE HANS G. KLEMM, 
AMBASSADOR OF THE UNITED STATES TO BUCHAREST 

February 2018 
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Tatal - Fisa de post

Slavomir Alm]jan

Deschidem uși, una câte una, apoi alergăm în altă 
parte, deschidem alte uși și, după ce aruncăm o privire scurtă 
înlăuntru, alergăm mai departe și deschidem alte uși...  Suntem, 
parcă, într-un travaliu de o intensitate inimaginabilă încercând 
să cuprindem cât mai mult între două felii de timp, încercând 
cu disperare să nu rostim aceleași cuvinte despre lucrurile care 
se repată zi de zi într-o monotonie implacabilă. Câte uși am 
deschis și câte priviri am risipit înspre același lăuntru?
 Fugim cu o pasiune vinovată de lucrurile care se repetă, 
spoind stereotipul repetării acelorași greșeli prin inventarea de 
noi cuvinte a căror colțurozitate am rotunjit-o prin autoînșelare.  
Îmbrăcați cu o falsă pace ne facem, zi de zi, cu fi ecare ușă pe 
care o deschidem, victime ori înfrânți ai aceluiași război.
 Față în față cu timpul ori față  în față cu lăuntrul 

neputinței, trecem atât de ușor albiile clipelor , uitând să stăruim la împlinirea noastră prin 
trăirea lor cu tot adâncul nostru.
 “Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă ințeleaptă.”
 
 Da, timpul este ca apa, nu va sta mult în căușul palmelor ci se va scurge printre 
degete dacă nu-l sorbim în grabă.  Este atât de dureros să ști cât de lichid este timpul.  Uneori 
îl văd vărsându-se ca un torent, ca o apă repede de munte.  Există întotdeauna stropul care 
vine și stropul care a trecut.  Prezentul pare doar o linie iluzorie pe care mintea noastră o 
desenează de-a curmezișul aceastei ireversibile curgeri.  Există totuși șansa umplerii acestei 
linii iluzorii cu substanța umblării,  cu substanța acțiunii...
 Cândva,  vorbeam cuiva despre prezent, despre ceea ce poate da semnifi cație 
acestui cuvânt.  Vorbeam despre timpul prezent dar am realizat că acesta nu este nimic 
altceva decât o însumare de momente care aparțin unui trecut cumva  mai apropiat...  Apoi o 
altă întrebare m-a izbit: “Apropiat de ce?” Care este reperul fi x al timpului în funcție de care 
putem defi ni trecutul sau viitorul? Există un astfel de reper? Dacă da, atunci acest reper se 
numește ACUM... Nu-i așa că această afi rmație pare cam abruptă, luată așa ca din aer?...

 Poate că, ar trebui să-mi scuz sau să-mi explic aventura pe care am început-o și pe 
care voi încerca s-o expun în articolul de față.  Întotdeauna m-a intrigat ideea timpului și a 
curgerii ireversibile ale...  Hm, iar mă înfățișez cu o întrebare...A cui curgere? A timpului 
sau a noastră? Deci, intrigat de șansele noastre mai mult decât minime pe care le avem, față 
în față cu timpul, mi-am pus inima să încerc să înțeleg rostul travaliului nostru.  Nu-i așa că 

Acum
totul pare o adâncă deșertăciune și goană după vânt?  Fiecare clipă, fi ecare clipeală de 
ochi, fi ecare bătaie de inimă este transferată, înainte de fi  conștienți de asta, la trecut, la 
acel munte al lucrurilor care nu mai pot fi  schimbate și care pare să apese asupra noastră 
din ce în ce mai greu...  Limitele noastre, atunci când stăm față în față cu timpul, se extind 
până la absurd atunci când visele noastre încearcă să ne ducă departe, în spațiu, într-un 
alt spațiu în care există măcar o idee de adevăr absolut, de justiție adevărată.  Timpul 
atârnă ca un lanț greu de picioarele noastre, de visele noastre...  Din strătimpuri omul 
s-a angajat într-o luptă aprigă, față în față cu timpul, sleindu-se în freamătul acestuia.  
Mereu o altă armă s-a adăugat celei vechi, mereu o altă iluzie a victoriei, mereu o nouă 
realizare a stării de neputință.  Dacă o soluție materială ar fi  cu putință, atunci omul ar 
fi  izbândit. În era supercomunicațiilor și a vitezelor supersonice, noi am fi  fl uturat de 
multă vreme steagul biruinței.  În ciuda superproductivității și a supercomfortului,  a 
ușurinței și repeziciunii cu care procurăm astăzi lucrurile, realizăm  cu și mai multă 
claritate dimensiunile neputinței noastre.
 Ritmul trăirii noastre a devenit aproape insuportabil.  Cu cât alergăm mai repede 
în lupta cu timpul, cu atât mai greu apasă povara lui.  Este ca și cum ai încerca să scapi 
de propria-ți umbră fugind de ea.  Departe de Dumnezeu sau de pacea cu Dumnezeu 
nu există biruință.  Există uneori iluzia acesteia.  Departe de Dumnezeu există setea 
absurdă de victorie asupra timpului.  În conceptul lui Dumnezeu timpul este un bun dat 
spre folosință, un bun care nu ne aparține și noi vom fi  răspunzători de felul în care l-am 
folosit. Scriptura nu lasă nici un dubiu în privința aceasta...

 “purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre”(1Petru 1:17)
 “vegheați dar în tot timpul și rugați-vă..”(Luca 21:36)
 “de acum vremea s-a scurtat”(1Cor 7:29)
 “răscumpărați vremea căci zilele sunt rele”(Col 4:5) 
 
 Domnul S-a dovedit a fi  interesat într-o părtășie adevărată și intimă cu omul 
muritor.  El a răsplătit întotdeauna clipele de părtășie cu promisiunea unei vieți dincolo 
de barierele timpului.  Numele Lui este YHVH, El nu depinde de timp.  În prezența 
Lui și numai atunci vom înțelege pe deplin ce înseamnă libertatea.  Libertatea de 
trupul acesta de moarte, libertatea de timp.  Când se adresează despre Sine El spune 
“Eu sunt!”  
 Ce este prezentul? Da , fără îndoiala clipa care ne conectează cu El este 
pezentul. În relație cu El, noi nu putem trăi pe seama unor experiențe petrecute cândva. 
Relația cu El este valabilă numai dacă se petrece acum.  Noi nu putem pune la murat 
rugile noastre lungi pentru ca să putem trăi din inerția lor o vreme.  Noi nu putem aștepta 
întâlnirea cu El bazându-ne pe faptele bune pe care le-am făcut cândva.  În vremea 
venirii Lui ,El trebuie să ne găsească ocupați.  Noi suntem ispravnicii timpului dăruit de 
El și nici măcar nu putem da timpul în grija zarafi lor ca să-i sporească rodnicia.  Timpul 
este un element al intimității noastre cu El.  Nu v-ați întrebat niciodată de ce timpul ni se 
dă clipă cu clipă și nu la pachet?  Depindem de El pentru fi ecare clipă și implicit pentru 
fi ecare sufl are.

In America de Nord este din nou celebrata Ziua 
Tatalui, un bun prilej de analize si reanalizari.

Una din sarbatorile social-culturale care este 
promovata in luna Iunie este Ziua Tatalui. Cum nu putem 
sa traim deconectati de la ceea ce se intampla in societate, 
am folosit mereu acest prilej pentru a invata si a ne sfatui 
unii pe altii in biserica cum e cel mai bine sa fi  barbat/sot/
tata.

Media nu se sfi este sa prezinte tatal precum o 
persoana cam prostuță, macinata de tot felul de controverse 
si pofte, tratandu-si neglijent sotia si copii – dar iubindu-i 
pe undeva, cumva.

Conectarea intre tata si copilul/copiii sai este esentiala pentru formarea 
descendentilor. Popularitatea retelelor sociale arata “foamea” existenta in societate dupa 
relatii, dupa legaturi.

Cateva idei despre normalitatea existentei unui tata:

Tatal trebuie sa fi e prezent; adica sa participe in viata copiilor sai in fi ecare zi. 
Mama este un partener in ingrijirea copiilor nu cea care trebuie sa se ocupe de tot. Prezenta 
tatalui ii ajuta pe copii in formarea relatiilor cu cei afl ati din jurul lor.

Tatal e bine sa fi e coleg de joaca. Activitatile fi zice sunt mult mai la indemna 
tatalui decat a mamei. Aici intra in discutie si forta muschilor si exersarea lor. De la o 
simpla harjoneala  – cand sunt mici, la implicarea in adoelscenta in tot felul de activitati 
fi zice – participarea impreuna cu copii la diferite sporturi (de echipa). Sportul este o buna 
sansa de a oferi lectii de viata.

Tatal transmite mai departe principii. Prin ceea ce face si spune, prin atitudine si 
maniera el este un ghid practic de formare a principiilor de viata (mai ales in zona morala). 
Copii au nevoie de directie, de ghidare in drumul pe care il au inaintea lor. Traiectoria se 
formeaza de acasa iar stabilirea ei inseamna uneori si perioada de disciplinare. Disciplinarea 
este legata de  responsabilitate, caracter, obiceiuri. Disciplinarea are in vedere mai mult 
rasplatirea decat corectarea.

Unul din lucrurile pe care societatea nu le-a modifi cat este functia tatalui de a 
procura cele necesare vietii din punct de vedere  material. Lipita de asta sta  capcana de a 

crede ca daca copiii tai au cu ce sa se imbrace si ce sa manace, nu mai au nevoie de tine. 
Ca rolul tau se rezuma aici si gata. Furnizarea de resurse nu este un lucru usor si nu este 
singurul lucru.

Tatal-Antrenor. Nu este vroba de sport, este vorba de pregatirea pentru probleme 
reale ale vietii. De exersarea adoptarii unor decizii impreuna. Mai nou media educa copiii 
despre orice. Sfatul, intelepciunea si solutiile pe care un tata le poate da, sunt decisive si 
raman. A fi  un cetatean responsabil nu este un joc al norocului. A sti pentru ce sa lupti si 
ce sa lasi sa treaca pe langa tine, nu se invata doar dupa zeci de experiente triste.

In cartea “Project Dad”, Todd Cartmell provoaca cititorul sa interactioneze 
cu cinci zone cheie in care un tata se poate regasi si relationa la copilul sau/copii sai. 
Si pentru a fi  mai usor nu de inteles ci mai mult de neuitat, Cartmell asociaza fi ecare 
domeniu o parte a corpului/a trupului ca tot i-a zis sotia sa ca barbatii obisnuiesc sa 
gandeasca de cele mai multe ori cu partile corpului...(pp17)

Partile propuse de autor sunt:

Ochii - cum te uiti la copii tai;

Gura - cum vorbesti cu copii tai;

Inima - cum te relationezi la copii tai;

Mainile - cum lucrezi/cum te comporti in fata copiilor;

Picioarele - cum iti indrumi copii;

Un tata nu trebuie sa fi e niciodata nici prea ocupat si nici prea obosit pentru a 
nu a avea timp de copilul/copii sai.

Todd Carmell spunea intr-un interviu: “am avut sansa sa vad impactul urias pe 
care tatii il au in viata copiilor lor; am vazut multi tati care fac o treaba excelenta in viata 
copiilor lor avand si ei minusurile lor in anumite parti. Incurajarea mare este ca fi ecare 
tata poate fi  un tata maret. “
 

Emanuel C. PAVEL, Vancouver,  BC, Canada
www.blog.punctul.com

***

http://tatal-antrenor.nu/
http://www.blog.punctul.com/
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Sunt, iată, 40 de ani, de când Havel a 
introdus nuanța post-totalitarism vs. 
totalitarism, și tot atâția de când autorul 
publica meditațiile asupra Zarzavagiului. 
Dispariţia, de pe scena politică a lumii 
democrate, a lui Václav Havel, a reamintit 
lumii civilizate (o Europa post-criminală, 
ce a furnizat în secolul trecut Holocaustul şi 
Gulagul, adică cei doi „gemeni heterozigoți” 
apocaliptici1) că gustul libertăţii trebuie 
reinventat sau măcar re-evaluat. Zbuciumul 
luptei împotriva totalitarismului îşi reia 
clocotul…Momentul despărţirii de Havel – 
întâmpinat mai ales cu solidaritatea deplină 
la căpătâiul său a preşedinţilor ţărilor care 
au suportat Războiul Rece –, a trezit multe 
conştiinţe din hibernarea (sau doar din pasa 
fatigabilă a) tranziţiei post-totalitare. Havel, 
Papa Ioan Paul al II-lea, Andrei Saharov, 
Paul Goma, Monica Lovinescu, Alexandru 
Soljeniţin şi foarte puţini alţii sunt cei mai 
reprezentativi dintre intelectualii care, 
în timpuri întunecate, au salvat onoarea 
umanității şi care şi-au riscat libertatea şi 
viaţa pentru a se opune Puterii totalitare. 
Ei vor rămâne, pentru eternitate, reperele 
umane, spirituale şi morale în jurul cărora 
va fi  defi nit conceptul de libertate, atunci 
când se va scrie o istorie a demonismului și 
a rezistenței la demonism2. Din acest unghi 
al istoriei, Havel va rămâne personalitatea 
care şi-a sacrifi cat viaţa pentru a apăra 
fi inţa umană de pericolele gândirii captive3, 
în contextul extrem de dur al unei istorii 
europene în care Războiul Rece ajunsese 
aproape de situația izbucnirii unui război 
nuclear4, după ce propaganda comunistă, 
impusă de Moscova în toate ţările bolşevizate 
şi aliniate în lagărul socialist, terorizase 
Estul Europei cu deceniile de „inginerie 
a sufl etului omenesc” şi de „inginerie 
a spiritului omenesc, de la pedagogia 
concentraționară a lui Makarenko, 
organizată pentru reproducerea în masă 
a Omului Nou...până la subvenționarea 
unei vaste rețele de agenți de infl uență în 
Europa și Statele Unite, iar mai târziu în 
toată Lumea a Treia.5

Havel a fost fascinat de înţelegerea 
mecanismelor puterii celor lipsiți de 
putere (disidenții, asumaţi de autor, în 
această operă capitală, sub metafora de 
zarzavagii); el a fost atras de înţelegerea 
gradaţiilor care colorează scala conştiinţei 
şi asumării libertăţii, în societăţile post-
totalitare: „Tocmai de aceea, știam ce mă 
așteaptă, știam că depinde numai de mine 
ca perioada de închisoare să aibă valoare 

1 Alain Besançon, Nenorocirea secolului, 
Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007.

2 Vladimir Tismăneanu despre Istoria demo-
nismului şi a rezistenţei la demonism, TVR 
1, 18 decembrie 2011.

3 Czeslaw  Milosz, Gândirea captivă. Eseu 
despre logocraţiile populare, Ed. Humani-
tas, Bucureşti, 1999.

4 Martin McCauley, Rusia, America şi războ-
iul rece (1949 – 1991), Historia, Ed. Poli-
rom, 1999, p.131.

5 Mark Lilla, Spiritul nesăbuit. Intelectualii în 
politică, Ed. Polirom, 2005, p. 26.

Angela FURTUNĂ:

din punct de vedere social, și mai știam că 
voi rezista”.6

În celebra sa lucrare Puterea 
celor lipsiți de putere, In Memoriam Jan 
Patočka, apărută şi în româneşte7, Havel 
răspunde la întrebări de tipul „cine sunt 
acești disidenți?”, sau “e, oare, în puterile 
și posibilitățile „disidenților” – ca oameni 
afl ați înlăuntrul tuturor structurilor 
puterii și în postura unor „semicetățeni” 
– să infl uențeze în vreun fel societatea și 
sistemul social?” (relectura acestui text – 
foarte necesară! – ne arată de ce România 
comunistă a stat mai prost la capitolul 
intelectualilor cu discurs civic şi etic 
antitotalitar, adică al intelighentsiei, spre 
deosebire de Cehia, Rusia, Polonia sau 
Ungaria). 

Dar aici trebuie adăugată şi povara 
datoriilor de război, care au atras o 
represiune sporită a URSS faţă de România, 
care se aliase la începutul celui de-al doilea 
război mondial cu Hitler. Represiunea a 
inclus şi lichidarea elitelor.

Premiza unei deconstruiri cu 
adevărat utile a chestiunii în cauză este 
asumată de la bun început, prin refl ecţia 
asupra caracterului puterii împotriva 
căreia acționează disidenții, adică 
acești indivizi „lipsiți de putere” (p. 53). 
Scrupulele suplimentare manifestate de 
Havel în jurul acestei defi niri a puterii vin din 
conştientizarea faptului că adevărul – în cel 
mai larg sens al cuvântului – are în sistemul 
post-totalitar o rază de acțiune particulară, 
necunoscută în alt context; cu mult mai 
mult și mai cu seamă altfel, adevărul joacă 
în acest sistem rolul factorului puterii sau, 
direct, al forței politice” (p.71). În raport cu 
acest adevăr universal, percepția sistemului 
comunist drept o dictatură în sens clasic, 
adică o dictatură politică exercitată asupra 
unei societăți aplatizate, este supusă unor 
ispite ce camufl ează adevărata sa natură. 
De aceea, Havel subliniază (p.56) cu 
insistenţă, faptul că sintagma pe care o 
utilizează, anume aceea de sistem post-
totalitar (încă din 1978!, n.n.), nu vrea 
nicidecum să defi nească un sistem care 
nu ar mai fi  totalitar, dimpotrivă „vreau 
să subliniez că e totalitar fundamental 
altfel decât dictaturile totalitare „clasice” 
de care e legată, de obicei, în conștiința 
noastră noțiunea de totalitarism”.

Aici intră în rol Zarzavagiul şi toată 
recuzita ce îl defi neşte: propaganda, iluzia 
aderenţei la utopie şi mecanismele trezirii 
din beţiile ideologice: „Responsabilul unei 
prăvălii cu zarzavaturi a plasat în vitrină, 
printre cepe și morcovi, lozinca „Proletari 
din lumea întreagă, uniți-vă!” De ce a 
făcut-o?...E, într-adevăr, el personal, 
înfl ăcărat de ideea unirii proletarilor din 
întreaga lume? …A refl ectat el vreodată, cu 
adevărat, măcar o clipă, asupra modului 
în care ar trebui realizată o asemenea 
unire și ce ar însemna acest lucru?” Într-
un sistem post-totalitar ca acela la care se 
raportează Havel, asumarea în vitrină a 
unei astfel de lozinci ţine de ornamental, 
de înregimentare şi de interesul individual 
perceput ca fi ind vital, dar are efectul de 
a legitima Puterea. De aceea, observă şi 
autorul, ideologia joacă în aceste sisteme 
6 Václav Havel. Interogatoriu în depărtare, 

Ed. Biblioteca Tinerama, 1991.
7 Václav Havel, Viaţa în adevăr, Ed. Univers, 

Bucureşti, 1997, p.53.

un rol atât de important. Fără ideologie 
nu există acel mecanism complicat de 
elemente constitutive, de trepte ierarhice, 
pârghii de transmisie și instrumente de 
manipulare indirectă, mecanism ce nu 
lasă nimic la voia întâmplării, ca multiplu 
asigurator al integrităţii Puterii post-
totalitare. Sub presiunea acestei integrităţi 
şi integralităţi însă, se creează o adâncă 
prăpastie între intenţiile sistemului post-
totalitar şi intenţiile vieţii, căci viaţa 
merge, prin natura ei, spre pluralitate, spre 
coloritul pitoresc, spre autoconstituire de 
sine stătătoare şi autoorganizare, spre 
împlinirea libertăţii sale, în timp ce sistemul 
post-totalitar pretinde unitatea de monolit, 
uniformitatea, disciplina autoritară. Apar, 
ca fi ind efectiv antagonice, pe de o parte 
tendinţa vieţii şi a individului liber, „care 
dorește să-și făurească mereu stările 
cele mai improbabile”, şi pe de altă parte 
tendinţa sistemului post-totalitar de a 
impune „stările cele mai probabile”. 
Individul este apăsat de un dictat al 
ritualului, în mod progresiv, pe măsură 
ce are loc o metamorfoză uluitoare: 
cu timpul, ideologia încetează să mai 
slujească Puterea, şi, paradoxal, puterea 
începe să slujească teza, ideologia 
(p.62). Ideologia devine, aşadar, ea însăşi 
Dictatorul, atunci când, în chip de putere, 
„dezmoşteneşte puterea”. Este aspectul 
esenţial al naturii puterii post-totalitare: 
acela când ideologia hotărăște soarta 
oamenilor, nicidecum oamenii soarta 
acesteia.

Şi vine ziua când ceva se revoltă în 
sufl etul zarzavagiului, făcând loc naşterii 
disidentului: acesta încetează să mai 
expună în vitrină anumite lozinci doar ca 
să fi e pe placul lumii, nu se mai duce la 
alegeri despre care știe că nu sunt alegeri 
(p.69), la şedinţe începe să critice tot mai 
virulent, arde de nerăbdare să identifi ce în 
mulţimea massă conştiinţe care gândesc 
altfel, adică diferit faţă de ideologia 
ofi cială. Revolta lui, asumă Havel, va fi  
o tentativă de dobândire a vieții în adevăr. 
Dar zarzavagiul care se rupe de turmă nu 
rămâne nesancţionat: în curând va fi  scos 
din funcția de responsabil și transferat la 
cărăușie, ca distribuitor de marfă; i se va 
reduce salariul; speranța unei călătorii 
în străinătate se va risipi; înscrierea 
copiilor în învățământul superior va 
fi  amenințată. De la vârful Puterii va 
primi un şut, iar colaboratorii se vor 
dezice de el, îngroziţi, pentru că aceştia 
nu doresc cu nici un chip să se schimbe 
statu quo-ul, care e sursă a privilegiilor 
şi a securităţii personale în sistemul post-
totalitar. Prin mecanismele coercitive şi 
ale executanţilor de sancţiuni – ca verigi 
anonimizate ale sale –, însăși structura 
puterii va fi  aceea care îl va exclude 
pe zarzavagiu din sânul ei; sistemul 
însuși va fi  acela care prin prezența sa 
înstrăinătoare în fi ința oamenilor îl va 
pedepsi pentru revolta lui (p.70).

Viața în adevăr, opunându-se 
vieții în minciună, observă Václav Havel, 
are, în sistemul post-totalitar, multiple 
valenţe: existenţială, politică, noetică, 
morală. Adevărul fi inţei care se opune 
înregimentării prin viață în adevăr devine 
forţă politică: aşa cum, în sistemul post-
totalitar, în spatele ritualului se ascunde 
samavolnicia puterii (p. 108), la disident, 

ZARZAVAGIUL ȘI GUSTUL LIBERTĂȚII
In Memoriam Václav Havel

(5 octombrie 1936, Praga – d. 18 decembrie 2011, Hradecek)

„Fiecare viaţă converge spre un centru”
(Emily Dickinson)

„J’aimerais mieux la lecture des vies 
particulières pour commencer l’étude du cœur humain” 

(Rousseau)

se poate admite că în spatele asumării 
libertăţii personale se afl ă rădăcina 
responsabilităţii, prin contagiune, faţă de 
libertatea tuturor celor ce se vor molipsi 
de ea, deci vor crea o ameninţare faţă de 
puterea samavolnică. Este, în fond, esenţa 
atitudinii disidente. Care ţine, în formele 
practice, mai mult de prepolitic. Pe baza 
acestei asumpţii, Havel conchide (p.112) 
că, punctual, spațiul cel mai legitim de 
plecare al tuturor strădaniilor societății 
civile de a înfrunta presiunea sistemului 
este sfera „prepoliticului”, observând că 
este vorba despre un domeniu ce ţine mai 
mult de comunitate decât de organizație (p. 
129), tocmai pentru că se defi neşte printr-o 
paradigmă a libertăţii. 

Lectura textului, publicat de Havel 
încă din 1978, este mai ales revelatoare, 
într-o societate dominată de cecitate, 
pentru că tema este mai mult decât actuală: 
şi astăzi, la fel ca pe vremea disidenţei sale 
(p.130), problema esenţială era găsirea căii 
pentru ieșirea din marasmul lumii, dar mai 
ales asumarea, de către conştiinţele lucide 
şi democratice, a unei „vieți în adevăr, 
articulată şi pentru reînvierea sentimentului 
„responsabilității superioare”, în mijlocul 
unei societăţi civile nepăsătoare”…

Miza lui Havel este şi miza 
noastră: afl area semnelor unui început de 
reconstruire morală. Eternul început, eterna 
renaştere, eterna fugă din Egipt.

Havel a fost un model adesea 
invocat de Monica Lovinescu și transmis 
astfel, românilor pe calea undelor radio, 
cu tot cu regretul că românii nu au avut un 
Havel. Disidenţei româneşti, care a fost cea 
mai redusă din Est8, Monica Lovinescu îi 
acordă mult din energia sa de jurnalist şi de 
analist. Notează9: „în ianuarie, Charta `77 
lansează un apel ca 1 februarie să fi e o zi 
închinată suferinţei româneşti”.  Memoriei 
anului 1988 şi a momentului de eroism 
anticomunist de la Braşov i se alătură, ca 
şi altădată, invocarea lui Havel şi regretul 
că românii nu au avut un Havel al lor. 
Poate că absenţa solidarităţii din spaţiul 
românesc este cauza principală pentru 
care Solidaritatea nu a ajuns niciodată şi 
la Bucureşti pentru a ajuta poporul român. 
„Unde ne sunt disidenții?”10 nu rămâne o 
întrebare retorică pentru Monica Lovinescu. 
Stăruind asupra lui Havel, autoarea pare 
să mediteze dacă nu cumva României nu 
i se potriveşte mai degrabă modelul lui de 
disident, lent erodant, de tip Gandhi, „care-
şi joacă discret şi conştiincios mai departe 
rolul – de astă dată constructiv”11, spre 
deosebire de modelul martiric de revoltat 
ce se ia pieptiş la trântă cu sistemul. Istoria 
naţională, plină de exemple de trădători 
şi de complotişti, suprimă speranţa că 
disidenţii, adică subminatorii sistematici – 
fi e ei plasaţi chiar de partea binelui politic 
–, vor reuşi vreodată să distrugă tiparul 
colectiv al capului plecat şi al turnătorului 
de plăcere sau de dragul de a se pune la 
adăpost. 

8 Lovinescu, Monica, Diagonale, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 156.

9 Ibid., p. 122.
10 Ibid. p. 156.
11 Ibid. p. 156.
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Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și 
Mântuitor și Îl urmezi pe El, ai primit mântuirea, iertarea 
de păcate și o nouă identitate. Domnul Isus pentru că 
ne-a iubit așa de mult, a murit în locul nostru, ca noi 
să fi m liberi de păcatul care odată punea stăpânire peste 
noi. El a spus: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni 
nu vine la Tatăl decât prin mine” (Ioan14:6). 

 Domnul Isus a venit ca noi să trăim o viață de 
victorie asupra păcatului, viață care ne aduce bucuria, 
pacea și sănătatea la nivel de trup, sufl et și duh. Până ce 
omul nu se întoarce la Dumnezeu, trăiește doar o iluzie 
a libertății, el fi ind de fapt rob al păcatului și destinat 
pierzării veșnice. „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, 

sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. 
Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că oricine trăieşte în păcat este rob 
al păcatului.  Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi  cu adevărat slobozi.” ( Ioan 8: 
31b,34). Libertatea creștinului este trăită în lumina adevărului și a dragostei. Adevărul, 
libertatea și dragostea se împletesc așa de frumos în viața unui creștin. Devenind robi 
ai Domnului Isus, ajungem să fi m cu adevărat liberi! 

 Trăind o viață de ascultare, sub călăuzirea și cu ajutorul Duhului Sfânt, noi 
arătăm celor din jur calea spre Dumnezeu. “Tot aşa să lumineze şi lumina voastră 
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl 
vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16). 

În numerele anterioare am discutat despre identitatea creștinului raportată la: 
relații, iertare, muncă, bani, omul – coroana creațiunii, căsătorie și despre sănătatea 
fi zică relaționată la consumul alimentar. Doresc ca în acest articol să continuăm seria 
de discuții despre identitatea creștinului și sănătatea fi zică vis-a-vis de consumul 
băuturii alcoolice. Noi suntem chemați ca să veghem unii asupra altora. Cei care sunt 
mai tari, mai maturi în credință, care au lumina adevărului, înțelepciunea și dragostea 
Domnului, sunt îndemnați să vegheze asupra celor mai slabi care sunt gata să o ia pe 
căi străine, sau poate chiar s-au rătăcit. Ca să poți fi  de folos, trebuie să știi de nevoile 
sau problemele celor din jur. Așa că, dacă acest subiect îți este străin și niciodată nu 
te-ai confruntat cu această problemă, acest articol este în mod special pentru tine. Căci 
numai un om cu vederea sănătoasă, poate călăuzi pe un orb și numai cel care are un 
pahar cu apă, poate să astâmpere setea celui care bea din oceanul de păcate, care nu 
face altceva decât să-l lase mai însetat.

 Subiectul consumului de alcool, este de obicei pus sub categoria părerilor 
îndoielnice. „Primiţi bine pe cel slab în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra 
părerilor îndoielnice.” (Romani 14:1). Printre lucrurile care intră în categoria părerilor 
îndoielnice, în capitolul 14, se enumeră mâncarea și vinul. Deși la nivel de masă pot 
exista păreri diferite sau zone gri, totuși la nivel personal nu există nici o îndoială 
asupra acțiunilor noastre. Dacă crezi că un lucru este rău și îl faci, păcătuiești. De 
exemplu eu am încredințarea că trebuie să am o zi specială pe săptămână, care să fi e 
pusă deoparte pentru Domnul și în care să nu lucrez ca în celelalte zile ale săptămânii. 
Într-o Duminică, în loc să merg la Biserică, ca de obicei, am stat acasă ca să învăț 
pentru un examen. Dar pentru că încredințarea mea era alta decât decizia pe care am 
făcut-o, mi-am pierdut pacea. Am știut că acest lucru, pentru mine personal, a fost 
un păcat și mi-am cerut iertare Domnului. Deci noi acționăm din încredințare, sau 
împotriva încredințări pe care o avem. „Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat. ” 
(Romani 14: 23). Încredințarea vine în urma auzirii Cuvântului și a călăuzirii Duhului 
Sfânt. Domnul se uită la atitudinea inimilor noastre. El ne cunoaște adâncurile inimii 
și gândirii noastre. Dacă Îl iubim pe El, vom face toate lucrurile spre slava Lui. “Deci, 
fi e că mâncaţi, fi e că beţi, fi e că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui 
Dumnezeu.” (1 Corinteni 10:31). 

Biblia abordează subiectul consumului de alcool în mod deschis, atât prin 
învățături clare cât și prin exemple. Cred că este un subiect foarte de actualitate și care 
merită ca să fi e discutat. Biblia vorbește despre vin, atât ca fi ind o binecuvântare cât și ca 
fi ind un blestem. Omul decide în mod personal cum se va raporta la alcool, în așa fel încât 
să trăiască o viață sub călăuzirea Duhului Sfânt, onorându-L astfel pe Dumnezeu. 

Printre primele mențiuni ale alcoolului în Biblie, sunt beția lui Noe și a lui 
Lot. În Geneza Capitolul 9 versetul 21 citim despre Noe: “El a băut vin, s-a îmbătat şi 
s-a dezbrăcat în cortul său.” Fiul lui cel mai mic și-a bătut joc de el și pentru aceasta a 
fost blestemat de tatăl său. Zece capitole mai târziu cele două fi ice a lui Lot își găsesc 
singure soluția pentru a avea copii și anume, prin incest.  “Astfel, ele l-au îmbătat pe 
tatăl lor ...s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei; el n-a ştiut nici când s-a culcat ea, nici când 
s-a sculat.” (Geneza 19:33). Consecințele imoralității ce au rezultat, s-au întins de-a 
lungul veacurilor și au fost dezastruoase. Națiunile care s-au născut din acești doi fi i, 
au devenit dușmani aprigi ai poporului lui Dumnezeu, Israel. Acest lucru a fost posibil 
prin adormirea conștiinței, cu ajutorul alcoolului. Care ar fi  fost istoria lumii dacă fetele 
lui Lot nu ar fi  recurs la alcool și incest ? Deci, pentru că acestea sunt printre primele 
mențiuni ale alcoolului în Biblie, vreau să adresez și eu subiectul beției. 

Beţia este categoric condamnată de Dumnezeu. “Şi faptele fi rii pământeşti 
sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea 
la idoli, vrăjitoria, vrăjibile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, 
certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare 
cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, 
nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” (Galateni 5:19-21). Sfântul Vasile cel Mare 
scrie așa: “Beția este o dușmănie împotriva lui Dumnezeu... Beția e un demon atras 
de bunăvoie... Beția îndepărtează Duhul Sfânt…Să fugim, dar, de această boală, ca 
să dobândim şi bunătățile de aici şi pe cele viitoare, cu harul şi cu iubirea de oameni a 
Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slava şi puterea, împreună cu Tatăl şi cu Sfântul 
Duh, în vecii vecilor. Amin”.

Nu este vorba în acest articol dacă e voie sau nu e voie să bem alcool. Nu e 
vorba de legalism ci este vorba de libertate. Noi copiii lui Dumnezeu suntem liberi, 
dar cei consumați de adicția alcoolului sunt robi. Fiind robi ascultării de Hristos, suntem 
cu adevărat liberi de orice lucru care ar putea să ne distrugă sănătatea și să ne despartă 
de Dumnezeu. Cei stăpâniți de tot felul de adicții, trăiesc o iluzie a libertății, fi ind 
încarcerați în închisoarea adicției, care le-a devenit idol și stăpân. 

Biblia ne spune și motivele pentru care să nu ne îmbătăm, sau să nu consumăm 
alcool în fața celor slabi în credință.  Printre aceste motive sunt:

1.             Beția ia mințile omului. Osea 4:11 spune: „Curvia, vinul şi mustul 
iau minţile omului.” Fiecare persoană are o anumită toleranță la alcool. Chiar o cantitate 
mică de alcool diminuează capacitatea de gândire și coordonare. Logica și stăpânirea 
de sine părăsesc mintea intoxicată. Mulți oameni ar fi  putut evita accidentul de mașină, 
relația extraconjugală, sau nu ar fi  comis o anumită crimă, dacă nu ar fi  băut înainte. 
Cea mai mare parte a pușcăriașilor recunosc faptul că ori victima ,ori criminalul, ori 
amândoi, au folosit alcool, acesta fi ind un factor decisiv în comiterea crimei. Mulți 
nu ar fi  azi în pușcărie dacă nu și-ar fi  adormit mintea sănătoasă cu alcool. Când s-au 
trezit la realitatea cruntă, pentru mulți din ei a fost prea târziu. Dar adevărul este că 
toți cei care sunt stăpâniți de acest viciu, sunt într-o închisoare în care rația zilnică de 
alcool trebuie consumată, și nebuniile care vin din amețeala alcoolului, trebuie făcute. 
Persoana care este sub infl uența alcoolului, nu este în stare să se analizeze singură. De 
multe ori nici nu își mai aduce aminte ce a făcut, sau ce a spus, când a fost beată. Cel 
care este sub infl uența alcoolului, este infl uențat de acesta. Schimbările produse în corp 
afectează gândirea, iar acesta nu mai poate lua decizi foarte ilogice. Recent am auzit de 
un tânăr care după ca a băut două beri, a sărit în apă, dintr-o barcă care mergea cu 50 
de mile pe oră, ceea ce ia curmat viața la frageda vârsta de 18 ani. Mâinile, picioarele 
și defapt întreg corpul, nu mai funcționează normal sub infl uența alcoolului. Cei mai 
mulți când beau, își dau drumul la gură pentru că alcoolul  ridică stăvilarul judecății 
sănătoase și lasă să curgă cuvintele la vale. Biblia ne spune că noi vom da socoteală, 
în fața lui Dumnezeu, de orice cuvânt care ne iese pe gură. „Nici un cuvânt stricat să 
vă iasă pe gură; ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor 
ce îl aud”. Nu numai ce vorbim, dar este important și cum vorbim. Biblia ne spune că 
“orice strigare” trebuie să piară dintre noi. Dacă ați trecut vreodată pe lângă o cârciumă, 
știți că numai liniște nu e acolo. Aici am avut eu momentul meu de cercetare personală. 
Am ajuns la convingerea că trebuie să mă feresc de alcool în mod special din pricina 
vorbirii mele, schimbate de cea mai mică cantitate de alcool. Știu că am o sensibilitate 
redusă la alcool. Ceea ce înseamnă că o cantitate foarte mică mă afectează. În general 
vorbesc mult, dar când beau vin sau altă formă de alcool vorbesc mult și fără control, 
adică prost. Deci eu nu Îl onorez pe Domnul atunci când beau, așa că mă feresc să mai 
beau, pentru că știu că au fost situații în care L-am supărat pe Domnul și nu am fost o 
bună mărturie pentru cei din jur; de aceea nu doresc să mai ajung în astfel de situații.  

Va continua. 
Marinela BUZAS / marybuzas@yahoo.com  

IDENTITATEA
 

Identitatea creștinului relaționată la sănătatea fi zică

mailto:marybuzas@yahoo.com


ROMANIANTIMES

Cultură 9

Cețuri cotidiene
de Andrei PLEȘU

În mod normal, loialitățile oarbe și 
interesele personale (legate de „carieră“ și 
avere) dăunează cu siguranță caracterului, 
dar n-ar trebui să destructureze cu totul 
facultățile intelectuale. Ba chiar din contră. 
Cel puțin așa credeam pînă de curînd. 
Constat însă, din ce în ce mai des, că m-am 
înșelat. Oameni pe care îi socoteam cît de 
cît inteligenți, maturi, capabili de oarecare 
coerență logică se dovedesc, adesea, 
încețoșați mintal, deîndată ce au de apărat 
un șef, un partid, o strategie  oarecare de  
promovare personală. În astfel de situații, 
ei cad rapid sub nivelul înzestrărilor lor 
curente, pentru a intra în categoria nătărăilor 
aproape candizi. Îmi îngădui să dau două 
exemple, din multele pe care scena politică 
de la noi le oferă zilnic.
Un membru PSD, fost ministru, 
reactionează „înțelept“ și credincios 
disciplinei de partid, deîndată ce 
președintele Iohannis cere demisia dnei 
prim-ministru. Pot înțelege divergența 
de opinie, pot înțelege susținerea cvasi-
obligatorie a unui premier desemnat de 
partidul din care faci parte. Ceea ce nu pot 

înțelege este argumentația de „începător“ 
a fostului ministru. Ceva de genul: „Nu 
se poate demite un prim-ministru așa, 
nitam-nisam. Un prim-ministru înseamnă 
o întreagă rețea instituțională, o structură 
administrativă complexă, un întreg aparat… 
Prin demitere pripită, riști, deci, să provoci 
haos!“ Iată un mod de a argumenta la care 
partidul domnului cu pricina nu pare să se 
fi  gîndit, cînd a schimbat, nitam-nisam, trei 
premieri într-un singur an. Decizia „din 
scurt“ e deci legitimă dacă e decizia șefului 
meu, dar iresponsabilă dacă e o propunere a 
șefului statului. Iată un caz în care loialitatea 
politică produce o stingheritoare adumbrire 
mintală, un soi de nebuloasă logică, cu efect 
opus celui scontat.
Alt caz: președintele Iohannis cere guvernului 
să răspundă „clar și documentat“ dacă mai au 
„bani pentru pensii și salarii pînă la sfârșitul 
anului“. Ei bine, un ministru direct implicat 
în afacere se grăbește să reacționeze după o 
logică stupefi antă: „Am căutat să văd care 
sînt atribuţiile preşedintelui României şi 
n-am găsit nicăieri atribuţia să întrebe dacă 
sînt bani pentru pensii şi salarii. Atribuţiile 
dlui Iohannis sînt să asigure funcţionarea 
instituţiilor statului.“
Nu e tare? Care va să zică, în Constituție, 
nu e prevăzut dreptul Președinției de a 
întreba cum e cu fi nanțele țării! Eu credeam 
că nu numai președintele, dar orice alt 
cetățean al României are dreptul să fi e 
informat cu privire la politica economică a 
guvernului, mai ales dacă această politică 
îl atinge la buzunar. Ba bine că nu! Unde, 
în Constituție, e menționat expressis verbis, 
acest drept? Guvernul își vede de treaba lui, 
noi de nevoile noastre! Țanțoșul ministru 
pe care l-am citat e de părere că dl Iohannis 

trebuie să-și restrîngă activitatea „doar“ la 
asigurarea bunei funcționări a instituțiilor 
statului. Aha! Prin urmare a avea bani de 
pensii și salarii pentru cetățeni n-are legătură 
cu buna funcționare a instituțiilor statului! 
Să mai zică cineva că nu sîntem pe mîini 
bune! Că inteligența și constituționalitatea 
nu sînt confi scate defi nitiv de o mînă 
de oameni care, din fericire, ne conduc! 
Încep să mă întreb dacă dl Iohannis nu mai 
comite, în viața lui zilnică, și alte „abateri“ 
de la legea fundamentală a țării. De pildă: 
scrie undeva în Constituție că are voie să 
zîmbească? Sau să meargă cu bicicleta? 
Sau că soția domniei sale poate apărea în 
public cu rochii și poșete „neconforme“? 
Sau că poate convoca la Cotroceni vreun 
ministru pentru consultări? Cum adică? 
Păi ce, miniștrii sînt niște școlari pe care îi 
scoți, cînd vrei tu, la tablă?!
Nu vreau să mai dau și alte exemple. Mă 
tem puțin să nu fi u urecheat de o categorie 
de drept gînditori care înclină să privească 
duios, înțelegător, creștinește, greșelile 
demnitarilor. Mai ales cele de logică, 
gramatică, educație și cultură. A observa 
că dna Dăncilă nu se prea poate exprima 
omenește e, pare-se, o formă de misoginism. 
(Deși de comentarii „răutăcioase“ de 
același tip au avut parte și dnii Liviu Pop, 
Valentin Popa etc). Pe scurt: să-i lăsăm în 
pace pe guvernanți cu bombănelile noastre 
meschine! Să-i lăsăm să lucreze! Au multe 
de făcut și, slavă Domnului, se descurcă…
Un anumit coefi cient de „ceață“ cerebrală 
ne invadează cotidian și pe canale mai 
„mondene“, mai puțin pretențioase, decît 
cele ocupate de „elitele“ politice. De pildă, 
în presă. Și mă voi referi, deocamdată, 
la nivelul cel mai de jos (dar și cel mai 

„popular“) al gazetăriei autohtone. Cititorul 
e, adesea, „prostit“, fi e în mod voit, fi e prin 
simplă inaptitudine profesională. Scopul? 
Creșterea, cu orice preț, a rating-ului. De 
luni de zile, văd, uimit, știri „teribile“ despre 
cunoscutul cuplu Andra-Măruță. Ideea 
generală e că ne afl ăm în plină catastrofă. 
Andra “dă, în sfîrșit, din casă“, „Măruță 
e zdrobit“, „Andra îl înșală“, „Măruță o 
înșală“. Dacă ai slăbiciunea să dai „click“ pe 
titlu (însoțit, de regulă, de o poză în lacrimi 
a celor doi), afl i că, de fapt, totul e în regulă. 
Că nu s-a întîmplat nimic! „Andra pleacă 
din România!“ înseamnă doar că va avea un 
concert la Londra… Alteori se alunecă spre 
lugubru: „Ion Iliescu în doliu! A pierdut-o!“ 
Alături, o poză a fostului președinte lîngă 
soția sa. În realitate, e vorba despre un 
mesaj de condoleanțe al lui Ion Iliescu 
pentru Hildegard Puvak. Un mare prilej de 
lovituri mediatice (și o mare demonstrație 
de prost gust și lipsă de imaginație) sînt 
anunțurile funebre. Moartea unui muzician 
se anunță, poetic, astfel: „X s-a dus să cînte 
în ceruri“. În aceeași notă optimistă, ni se 
spune și despre balerini, regizori, poeți, că 
tocmai au decis să-și continue activitatea 
„dincolo“. Ce frumos! Ce performanță 
gazetărească! Ce sondaj abisal în teologia 
vieții de apoi!
Cețuri sus, cețuri jos, cețuri în preajmă! 
Aud comentatori mereu întristați că am 
ajuns o simplă „colonie“ (a UE, a SUA, 
a „străinilor“ în general ș.a.m.d.). Eu unul 
mă simt colonizat, deocamdată, de cețurile 
mioritice: cîteva turme de oi și cîțiva 
ciobănei…

6.06.2018 /dilemaveche.ro

(continuare  în pagina 20)

Discursul politic actual, înainte și după fi erbintele an 
electoral 2016, gravitează în jurul unor idei simple şi de bun 
simţ, dar grandioase în acelaşi timp, precum: a face America 
mare din nou; revitalizarea comerțului; recuperarea locurilor 
de muncă subcontractate extern de la națiunile care au 
benefi ciat de pe urma globalizării; și consolidarea armatei, 
slăbită de pe urma politicilor demagogice.

În prezent, produsele fabricate în Statele Unite sunt mai 
puțin competitive pe piețele internaționale, în timp ce armata 
americană este, probabil, incapabilă să mai lupte cu success 
într-un război pe două fronturi în acelaşi timp.

Între timp, dușmanii tradiționali ai Americii de pe arena 
internațională și-au reconfi gurat viguros politicile de 
expansiune teritorială. Rusia își extinde sfera de infl uență 
atât în   Arctica, precum și în Pacifi c. China își impune 
unilateral granițele în zona disputată a Mării Chinei de Sud, 
în timp ce Coreea de Nord a declarat că este gata să lanseze 
un atac nuclear împotriva Statelor Unite.

În plus, națiuni războinice, cum ar fi  Iranul și Venezuela, îşi 
afi șează discursuri bombastice despre dominația regională, 
în timp ce terorismul internațional continuă să se extindă.

În consecință, Statele Unite trebuie să își perfecţioneze 
retorica despre o nouă eră a grandorii și a excepționalismului 
american. Nu mai este însă vorba despre rolurile anterioare, 
de “jandarm mondial” sau de “constructor de națiuni”, ci 
despre modul în care America își poate recâștiga măreția 
pentru ea însăși, nu atât pentru lumea care o înconjoară.

În acest sens, trebuie să ne reamintim de perioadele trecute 
când America era, într-adevăr, mai mare (la propriu şi la 
fi gurat!). Să recapitulăm succint câteva dintre acestea.

1. Războiul hispano-american din 1898: suveranitatea 
SUA se extinde asupra fostelor colonii insulare spaniole 

Statalitatea pentru teritoriile SUA: Un proiect de ţară pentru a face America mare din nou

de Tiberiu DIANU

Cuba, Puerto Rico (în Oceanul Atlantic/Marea 
Caraibelor), Guam și Filipine (în Oceanul Pacifi c), 
și mai târziu, asupra Canalului Panama (în 1903). 
https://seventhgradehistory.wikispaces.com/fi le/view/
DIVI444.jpg/84936297/720x495/DIVI444.jpg

2. Anii Primului Război Mondial (SUA a intrat în 
război în 1917): administrația americană se extinde în 
Haiti (1915), Republica Dominicană (1916), Insulele 
Virgine Americane (cumpărate de la Danemarca în 
1917) și în zona Rhinului, din Germania (1918). https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/
US.EEZ_Pacifi c_centered_NOAA_map.png

3. Perioada din timpul și de după cel de-al Doilea 
Război Mondial: ocupația SUA are loc în Islanda 
și Groenlanda (1941), părți din Austria și Germania, 
inclusiv Berlinul de Vest (1945), Japonia și Coreea 
de Sud (1945), zona Triest/Italia (1947); se înfi inţează 
protectoratul american asupra Insulelor din Pacifi c/
Micronezia, din vestul Pacifi cului (1947). http://www.
lib.utexas.edu/maps/united_states/us_terr_1970.jpg

Pe de altă parte, Statele Unite au o tradiție îndelungată de 
a-și transforma teritoriile și posesiunile în state, atunci 
când imperativele vremurilor le-au cerut să facă acest 
lucru. De altfel, majoritatea statelor din componenţa 
SUA, cu excepția primelor 13 foste colonii, au fost ele 
însele teritorii înainte de a deveni state. Ultimele teritorii 
care au căpătat statutul de stat au fost: Oklahoma (în 
1907), New Mexico și Arizona (ambele în 1912), 
Hawaii și Alaska (ambele în 1959).

În prezent, există 16 teritorii ale SUA, dintre care cinci 
sunt locuite permanent: Samoa Americană (AS), Guam 
(GU), Insulele Mariane de Nord (MP/NM), Puerto 
Rico (PR) și Insulele Virgine Americane (VI). Restul 
celor 11 teritorii sunt insule mici, atoli și recife coraliere 

răspândite în Oceanul Pacifi c și în Marea Caraibelor, 
fără populație permanentă. https://www.youtube.com/
watch?v=JLX0Qh80nzU

De asemenea, există anumite diferențe constituționale și 
administrative între aceste teritorii. Unele teritorii sunt sau 
nu sunt încorporate (ca parte a Statelor Unite propriu-zise) 
și au sau nu au un guvern organizat (adică desemnat printr-
un act organic emis de Congresul SUA).

Astfel, există teritorii încorporate şi organizate ale SUA 
(cum au fost Alaska și Hawaii până în 1959). În prezent, 
în SUA există doar teritorii încorporate şi neorganizate 
(Atolul Palmyra), teritorii neîncorporate şi organizate 
(Guam și Insulele Virgine Americane), teritorii 
neîncorporate şi neorganizate (Samoa Americană și 
alte insule, atoli și recife din Oceanul Pacifi c și Marea 
Caraibelor), precum şi state asociate de tip dominion sau 
comunitate/commonwealth (Insulele Mariane de Nord – 
commonwealth, și Puerto Rico – stat liber asociat).

Alte foste teritorii ale SUA au devenit țări independente, 
cum ar fi  Cuba şi Filipinele, ori state asociate cu SUA, cum 
ar fi  Statele Federate ale Microneziei, Insulele Marshall și 
Republica Palau.

Trebuie menționat faptul că, exceptând Cuba (fost teritoriu) 
și Filipinele (fost commonwealth), celelalte trei foste teritorii 
americane menţionate mai sus, în prezent state asociate, și-au 
câștigat independența în cadrul Tratatului de liberă asociere 
(Compact of Free Association, COFA). Acest tratat permite 
Statelor Unite să aibă autoritate deplină asupra aprovizionării, 
apărării, asistenței medicale și a altor servicii guvernamentale 
(cum ar fi  serviciile federale de comunicații și poștale) în 
entităţile statale respective, precum şi a asigurării dreptului 
localnicilor de a lucra în SUA și a americanilor de a lucra 

http://dilemaveche.ro/
https://seventhgradehistory.wikispaces.com/file/view/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/
http://lib.utexas.edu/maps/united_states/us_terr_1970.jpg
https://www.youtube.com/
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Lecturi esențiale ale secolului XX 

europalibera.org/ 7.06.2018

Nu este niciodată târziu pentru ca discuțiile 
în jurul dictaturilor totalitare ale veacului al 
XX-lea să iasă din amatorism, să intre cu 
adevărat în zona expertizei. Este însă nevoie 
de racordarea faptelor (pe care, fi rește, 
trebuie să le cunoaștem, să le examinăm, 
să le explicăm, în primul rând prin accesul 
neîngrădit la arhive, deci nu pe baza unui 
impresionism steril) la lumea ideilor din 
care s-au inspirat militanții noilor credințe. 
Mai mult, este nevoie de o deconstrucție 
a substratului doctrinar și emoțional, a 
matricei paleo-simbolice (termenul a fost 
propus de Alvin W. Gouldner) a ideologiilor 
radicalismului universalist ori particularist.

Aceste tiranii ale certitudinii, cum le-a 

numit sociologul Daniel Chirot, au 
marcat schimbări esențiale în regimul 
subiectivității, au tradus instituțional și 
în planul acțiunii colective tentativa de a 
substitui sistemele axiologice tradiționale 
prin noi doctrine menite să infl ameze, 
să galvanizeze, să genereze adeziuni 
fanatice, idolatrii seculare în numele cărora 
milioane de oameni au fost prigoniți, 
deportați, închiși, asasinați. Totalitarismul 
nu poate fi  înțeles fără explorarea religiilor 
politice pe care s-a întemeiat (a se vedea 
în acest sens excelenta carte despre poezia 
unei religii politice datorată profesorului 
Eugen Negrici, un efort de a demonstra 
natura eclesiologică și soteriologică a 
ideologiei comuniste în versiunea sa 
românească). Atunci când unii îl numeau 
pe Adrian Păunescu un simplu „măscărici 
de curte”, mi-e teamă că subestimau rolul 
ritualic al spectacolului totalitar, faptul că 
sistemul nu putea funcționa în absența 
acestor procesiuni cultice care combinau 
misticismul instituționalizat cu fanatismul 
și cu partolatria exclusivistă.

Colecția „Zeitgeist” de la Humanitas, de 
pildă, a fost concepută tocmai în acest 
scop: de a oferi perspective istorice, 
analitice și hermeneutice deopotrivă 

asupra conceptelor moderne privind 
libertatea, cât și privitoare la asaltul 
împotriva spiritului autonom, la variile 
ipostaze ale anti-liberalismului. Am fost 
deci foarte bucuros la apariția în limba 
română a uneia dintre cărțile mari ale 
secolului trecut: Eric Voegelin, Religiile 
politice, Humanitas, 2010 (în admirabila 
traducere a lui Bogdan Ivașcu).

Îmi aduc aminte că am început să-l citesc 
pe Voegelin în anii ’80, la îndemnul 
profesorului Virgil Nemoianu (care îl 
considera drept unul din marii gânditori 
politici ai modernității). În 2009, am 
participat la un seminar pe tema religiilor 
politice organizat la Atlanta de fi losofi i 
politici Aurelian Crăiuțu și Daniel 
Mahoney. Cartea lui Voegelin a fost 
discutată atunci în adâncime, alături de 
contribuțiile unor Raymond Aron și, mai 
recent, ale lui Emilio Gentile. Am citit și 
răscitit în anii din urmă corespondența 
dintre Voegelin și Leo Strauss. Sunt convins 
că, alături de lucrările unor Raymond Aron, 
Élie Halévy, François Furet, Cornelius 
Castoriadis, Claude Lefort, Isaiah Berlin, 
Franz Borkenau, Leszek Kołakowski, 
Karl Popper, Karl Mannheim, Hannah 
Arendt, Karl Jaspers, Jacob L. Talmon, 

Karl Dietrich Bracher, Norman Cohn, 
Jeanne Hersch, Ernest Gellner, Pierre 
Manent, Paul Hollander, Jean-François 
Revel, Ghiță Ionescu, Luciano Pellicani, 
Alain Besançon, spre a mă limita doar la 
aceste nume, contribuțiile lui Voegelin 
trasează liniile de forță ale rezistenței în 
raport cu profetismul revoluționar comunist 
și fascist, cu orice formă de colectivism 
utopic, de inginerie socială cu pretenții 
universal-transformatoare.

Originală, profundă, menită să dăinuie, 
opera lui Eric Voegelin (1901–1985) 
stă mărturie pentru efortul de a afl a 
resursele ultime ale diverselor forme 
de misticism politic. Alături de Aron, 
Voegelin a demistifi cat religiile politice 
moderne, califi cându-le drept încercări de 
a imanentiza eshatonul, deci de a șterge 
distincția dintre ceea ce ține de regatul 
imanent și ceea ce defi nește imperiul 
transcendent. Oricine vrea să înțeleagă 
gramatica ezoterică a comunismului și pe 
cea a fascismului și substratul lor gnostic 
trebuie să citească lucrările lui Eric 
Voegelin.

George Cristian Maior: 

România este profund onorată de Proclamaţia 
statului Texas dedicată sărbătoririi Centenarului 
Marii Uniri

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a emis o proclamaţie ofi cială 
dedicată României, în contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 
1918. În textul proclamaţiei se arată că „lumea s-a schimbat pentru totdeauna 
odată cu unirea României din 1918 şi proclamarea unei naţiuni moderne, 
democratice şi suverane.” 

Documentul remarcă relaţia apropiată dintre România şi SUA, 
respectiv dintre statul Texas şi România, precum şi contribuţia texanilor de 
origine română la îmbogăţirea patrimoniului cultural al statului. De asemenea, 
proclamaţia încurajează toţi locuitorii statului Texas să se alăture sărbătoririi 
Centenarului.     

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian 
Maior, a salutat Proclamaţia statului Texas, subliniind că ţara noastră este 
profund onorată de mesajul transmis de guvernatorul Greg Abbott. Totodată, 
ambasadorul român a transmis guvernatorului statului Texas recunoştinţa 
României faţă de sprijinul acordat de Statele Unite pentru realizarea Marii 
Uniri de la 1918 şi rolul major jucat de preşedintelui american Woodrow 
Wilson, în urmă cu 100 de ani. 

Ambasadorul George Cristian Maior a apreciat legătura strânsă 
dintre România şi statul Texas, cimentată atât de prezenţa activă şi consistentă 
a comunităţii românilor-americani, cât şi de activitatea marilor companii 
americane din acest stat, precum Exxon Mobil, Hunt Oil, Dell, Lockheed sau 
Bell Helicopter, care au investit masiv sau urmează să dezvolte proiecte în 
colaborare cu ţara noastră, generând prosperitate şi securitate pentru România 
şi Statele Unite ale Americii.

 Informații de backround:  

Texas este al doilea cel mai mare stat american din punct de vedere 
al teritoriului, populaţiei şi dimensiunii economiei, cu o populaţie de 28,3 
milioane locuitori şi un produs intern brut de aproximativ 1,6 trilioane dolari. 
Comunitatea românilor americani din statul Texas este numeroasă, făcându-
se remarcată prin calitatea profesională a membrilor săi, încadraţi în special 
în companii recunoscute în domeniul energetic, dar şi în cadrul instituţiilor 
administraţiei locale, spitalelor şi universităţilor din zonă. Principalii factori 
de coeziune comunitară sunt reprezentaţi de bisericile româneşti care au fost 
înfi inţate de-a lungul timpului în zona principalelor oraşe din Texas, dar şi de 
cele două consulate onorifi ce din Dallas şi Houston.  

13 iunie 2018
Ambasada României în Statele Unite ale Americii

http://europalibera.org/
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Considering relocating to Texas ?
I’d be happy to represent you, just call 210-275-9994 

or email me @  johnblig@gmail.com

Amazing opportunity to own this Assisted  Living Facility 
located in San Antonio Texas

Contact me for price and details at 210-275-9994
John / Nelu Blig

Texas Premier Realty
In the Real Estate business since 2001

3800 sq ft home completely remodeled, 
on 2.5 acres of land, licensed for 9 elederly people 

with the possibility to expand to 16 pacients.

The owners are considering retirement 
so this is your chance to own a well established 

business on the north side of San Antonio.

mailto:johnblig@gmail.com
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De la stânga la dreapta: Daniel Ciobanu - Pastor Bis. Adventistă Portland, Membru 
în board-ul Centrului Cultural Român; Larisa Louka - Agape Hospice, membră în 
board-ul Centrului Cultual Român; Marius Marin - Președintele Centrului Cultural 
Român; Benedict (Beni) Simon - Vicepreședinte al Centrului Cultural Român; 
Vasile Muntean - Preot, Director Cultural al Centrului Cultural Român; Nelu 
Ciorba - Director Coordonator al RomanianTimes; Avram Berghiano - Pastor Bis. 
Agape; George Horga - Vicepreședinte al Romanian American Society; Bogdan 
Nichitean - Preot Bis. Ortodoxă Pogorârea Duhului Sfânt, Oregon City; Mike 
Gopsha - Allstate Insurance.

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE: LUNI 12 IULIE 2018 - 12 PM - 
Locul va fi  anun țat în prealabil.

ANUL MARII UNIRI: Tratatul de la Bucureşti din 24 aprilie / 7mai 1918 – 
cunoscut  \i ca Pacea de la Buftea 

Prin revolu[ia din 7 noiembrie 1917, bol\evicii, condu\i 
de Lenin \i finan[a[i de Germania preiau puterea la 
Sankt-Petersburg (capitala de atunci  a Rusiei),  înl]
turând  guvernul  republican democrat  al lui Kerenski. 
Guvernul bol\evic =\i  îndepline\te angajamentele  fa[] 
de germani \i decide retragerea Rusiei din r]zboi. 
Aceast] retragere \i  epuizarea resurselor  armatei  
române (popula[ia civil] \i osta\ii fiind contamina[i de 
epidemia de tifos) determin] încheierea  campaniei  
române\ti  din Primul R]zboi Mondial, din 1916-1917. 
În aceast] situa[ie dramatic], Guvernul român, refugiat  
la Ia\i, este silit s] negocieze \i s] accepte cererile 
inamicului. Solda[ii  ruși  bol\eviza[i,  care refuzau s] 
mai lupte, important acum  fiind consolidarea revolu[iei 
din octombrie, p]r]seau în mas] frontul românesc.

Pe 27 ianuarie 1918 Puterile Centrale au încheiat 
tratatul de pace cu Rada(Adunarea) Ucrainean]. Între 
altele, trupele acestora treceau la ocuparea teritoriului 
ucrainean  în scopul ob[inerii produselor agroalimentare 
de care aveau  atât  de mare nevoie. Pe 18 februarie 
1918, la Brest-Litovsk, guvernul sovietic  a încheiat  
pace cu blocul german. Se cedau : Finalnda, Polonia, 
{]rile Baltice, se recuno\tea ”independen[a” Ucrainei, 
dar cu prezen[a trupelor  germano-austro-ungare pe 
teritoriul ei. România era înconjurat]  astfel doar de 
inamici, f]r] posibilitatea de a-\i evacua armata, a\a 
cum f]cuser] sârbii, când osta\ii  lor se refugiaser] în 
Muntenegru,  apoi în Italia. 

Guvernul român, retras în Moldova, l-a îns]rcinat 
pe generalul Alexandru Averescu s] trateze cu 
reprezentan[ii  Puterilor  Centrale  afla[i pe teritoriul 
ocupat.  Acesta s-a deplasat  la Bucure\ti  \i  a început  
taton]rile. Discu[iile s-au purtat  pân] la urm] la Buftea, 
unde germanii  =\i instalaser] o parte din cei mai 
importan[i oficiali. Termenii  erau duri, iar Averescu a 
protestat  virulent  fa[] de condi[ii.  Ministrul de externe 
austro-ungar, Czerin, amenin[a c] dac] românii  vor  
reîncepe ostilit][ile,  armata va fi zdrobit] \i România 
”va disp]rea de pe harta Europei”.  Se cerea cedarea 
Dobrogei, modificarea frontierei de-a lungul Carpa[ilor, 
însemnate concesii economice, schimbarea dinastiei, 
demobilizarera armatei, etc..

Consiliile de Coroan] de la Ia\i au hot]rât c] problema 
dinastiei  iese din discu[ie, iar textul tratatului s] fie 
abordat  în bloc, f]r] a se negocia pe articole, pentru a 
i se releva caracterul de dictat. La începutul tratativelor, 
guvernul ucrainean care deja încheiase pacea, afirma c] 

Basarabia este din punct de vedere etnografic, economic 
\i politic o parte indivizibil] a Ucrainei.  Austro-Ungaria, 
care dorea anexarea unei  zone din nordul Basarabiei, 
privea cu interes aceast] afirma[ie, dar Germania care 
înainte de r]zboi promisese Basarabia românilor, s-a 
opus categoric. La Ia\i, a sporit   îngrijorarea la aflarea  
ve\tii c] misiunile militare str]ine trebuiau s] plece în 
virtutea tratatului. Pe de o parte, înal[ii  reprezentan[i  
ai  alia[ilor au r]mas în capitala Moldovei. Pe de alt] 
parte, militarii francezi, italieni, americani, sârbi,  precum 
\i îndr]gitul general Berthelot  au fost nevoi[i s] plece. 
Familia regal]  împreun]  cu o mare mas] de oameni  
au privit în lacrimi  cum trenurile cu fo\tii tovar]\i  de  
arme p]r]sesc Ia\ul.

Caricatură politic] francez]: Kaiserul german, cu piciorul pe 
cadavrul unui rus (Rusia), amenin[] cu un pumnal o femeie 
(România), ca s] semneze tratatul de pace.

+n toamna anului 1917 anarhia =n rqndul trupelor ruse din 
Moldova reprezenta o amenin[are la adresa stabilit][ii 
României; unii ofi[eri ru\i ostili bol\evismului, au r]mas fideli 
[arului, ceea ce a adâncit pericolul conflictelor între unit][ile 
ruse pe teritoriul Moldovei. +n condi[iile c]derii guvernului 

Kerenski \i =n urma loviturii de stat bol\evice (25 octombrie 
/ 7 noiembrie 1917), care a modificat complet soarta Rusiei, 
România a ajuns s] fie  singur] \i înconjurat] de du\mani. 
Consiliul de Coroan] din 19 noiembrie / 2 decembrie 1917 
a decis continuarea r]zboiului cu Puterile Centrale. A doua 
zi, generalul Scerbacov, comandantul trupelor ruse din 
România, a propus germanilor un armistiţiu, implicându-i 
\i pe români. 

La 26 noiembrie / 9 decembrie 1917 România  încheie 
un armisti[iu cu Puterile Centrale. +n Moldova, unde  
continuau agita[iile bol\evice, unit][ile militare ruse 
sunt dezarmate \i neutralizate; la 9 / 22 decembrie 
1917 trupele române intervin pentru a lini\ti situa[ia. 
Guvernul „condus& de Lenin ordon] la 3 decembrie 
1917 arestarea reprezentantului român la Petrograd, 
Constantin Diamandy, iar la 13 / 26 ianuarie 1918 
ruperea leg]turilor diplomatice cu România.

Cu acest prilej a fost confiscat Tezaurul României depus 
în 1917 în Rusia; o parte s-a reîntors în [ar] în 1935, o 
alt] parte în 1956, îns] cea mai mare parte a r]mas în 
Rusia sovietic];

Pacea de la Brest-Litovsk din 18 februarie / 3 martie 
1918 între Rusia sovietic] \i Puterile Centrale \i intrarea 
trupelor germane în Ucraina, a l]sat România total 
descoperit].+ntre decembrie 1917 \i mai 1918 au avut 
loc convorbiri pentru încheierea p]cii între România \i 
Puterile Centrale. +n cadrul lor, ministrul de externe al 
Austro-Ungariei Ottokar Czernin cere înl]turarea regelui 
Ferdinand. La 25 ianuarie / 7 februarie 1918 România a 
primit un ultimatum din partea Puterilor Centrale pentru 
încheierea p]cii. Ion I. C. Br]tianu  a demisionat \i s-a 
format un nou guvern condus de Alexandru Averescu.

+n februarie 1918 – regele Ferdinand s-a întâlnit la 
R]c]ciuni cu Czernin care i-a cerut în mod ultimativ 
încheierea p]cii. +ntre 17 februarie / 2 martie \i 19 
februarie / 4 martie 1918 s-au desf]\urat la Ia\i mai 
multe Consilii de Coroan]. În Consiliul de Coroan] 
care a hot]rât negocierile cu Puterile Centrale, regele 
Ferdinand ceruse p]rerea generalilor – \i to[i au spus 
c] vor rezista, dar un colonel de intenden[] a scos un 
tabel \i a informat conducerea c] armata mai dispunea 
de  gloan[e pentru 7 zile de lupt], obuze pentru 4 zile 
\i hran] pentru 6 zile. La sfâr\itul lui februarie guvernul 
Averescu a demisionat \i s-a constituit un cabinet 
condus de Alexandru Marghiloman.

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff
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În Sfânta Scriptură citim la Ioan capitolul 9 despre un oarecare 
orb care a fost vindecat de Isus Hristos … într-o zi de Sabat, printr-o 
“metodă” destul de neobișnuită pentru acea vreme și chiar și pentru zilele 
noastre: “Isus a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns 
ochii orbului cu tina aceasta şi i-a zis: „Du-te de te spală în scăldătoarea 
Siloamului”. El s-a dus, s-a spălat şi s-a întors văzând bine.” 

Ce a urmat după aceasta, este o scenă parcă luată din politica 
zilelor noastre de aici din Statele Unite: adică omul își capătă vederea, i 
se face un bine enorm de către un Om pe  care nu îl cunoștea neaparat, și 
pentru aceasta este cercetat de către fariseii vremii, de parcă ar fi  fost FBI-
ul zilelor noastre cercetând interferența rusească în alegerile prezidențiale 
americane din 2016. “Domnule, ai fost orb din naștere?” “Da, i-au răspuns 
omul” “Cum ți s-au deschis ochii?” „Omul acela, căruia I se zice Isus, a 
făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: ‘Du-te la scăldătoarea Siloamului şi 
spală-te. M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.”. Nu l-au crezut. 
I-au chemat părinții. “Acesta este fi ul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? 
Cum dar vede acum?” Drept răspuns, părinţii lui au zis: „Ştim că acesta 
este fi ul nostru şi că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis 
ochii, nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre 
ce-l priveşte. De aceea au zis părinţii lui: „Este în vârstă, întrebaţi-l pe el.” 
L-au luat din nou pe orb la întrebări … până l-au … excomunicat.

Urmărind politica americană din ultima vreme, de când 
domnul Trump a preluat conducerea Statelor Unite, sunt stupefi at să 
văd cu câtă îndârjire i se opun oponenții săi democrați-liberali pentru că 
a făcut atâta bine țării și continuă să apere și să promoveze prosperitatea 
acestei țări atât la nivel național cât și pe plan mondial. Nu că vreau să 
îl aseamăn cu Hristos, dar omul acesta, Președintele nostru al tuturor 
celor care locuim aici, (chiar și al celor care nu l-au votat și îl urăsc cu 
atâta indignare) chiar că a făcut mult bine țării:

Pe plan intern, creșterea economică majoră din ultimii doi ani, 
este de netăgăduit, rata mică a șomajului la nivel istoric (numai pe “ulița” 
noastră Brookwood, trei companii dintr-o mulțime, au semne afară la stradă 
că angajează. De când locuiesc în această zonă, de vreo 15 ani, nu am văzut 
pancarte la nici o companie cu mesaje de angajare), bursa de acțiuni la 
nivele record, șantiere de construcții peste tot, numai aici în cartierul nostru, 
se construiesc într-un singur loc douăzeci de mii de case. Ipotecile bancare 
sunt din nou ușor de accesat datorită dobânzilor scăzute. 
 Pe plan extern, o mulțime de schimbări și tratate care nu erau 
neparat structurate în interesul Statelor Unite, ci erau mai mult formulate 
și căutau interesele organizațiilor internaționale, anti americane. Printre 
câteva realizări pe plan internațional,  a recunoscut Ierusalimul Capitala 
statului Israel, unde a și mutat Ambasada Statelor Unite așa cum a promis. 
La întâlnirea G7 (Grupul celor 7 cele mai puternice economii mondiale), 
s-a împotrivit ferm ideilor populiste mondiale, care vroiau ca în continuare 
Statele Unite să fi e participant activ, majoritar și fi nanciar la multe proiecte 
sugerate de către cei 6 participanți la întâlnire. De la întâlnirea G7, domnul 
Președinte Trump, a zburat direct în Singapore unde s-a întâlnit cu liderul 
Coreei de Nord, Kim Jung-Un. Întâlnirea a fost un succes, liderul Coreean 
s-a angajat la denuclearizarea peninsulei Coreene în schimbul ridicării 
embargourilor economice și normalizarea relațiilor dintre Coreea de Nord 
și Coreea de Sud, dar mai ales dintre Coreea de Nord și Statele Unite.
 Dar înainte de întâlnirea istorică dintre cele două națiuni,  liderul 
tânăr al Coreei de Nord a surprins întreaga lume: când s-a întâlnit cu 
președintele sud-coreean, Moon Jae-In, în 27 aprilie și a anunțat că 
confl ictul coreean de 67 de ani a trecut. “Am venit aici pentru a pune 
capăt istoriei confruntării”, a declarat Kim Jung-Un pentru Moon într-o 
întâlnire din orașul de frontieră Panmunjom. ”Nu va mai exista război 
pe peninsula coreeană și a început o nouă eră a păcii “, au spus cei doi 
lideri într-o declarație comună.

Potrivit revistei Charisma: Kim Jong-Un, care a construit o armată 
care se numără pe locul 4 ca mărime din lume - cu 1,19 milioane de soldați 
- spunea că se va concentra acum pe reconstruirea economiei țării sale.
 Care sunt cauzele acestor schimbări majore în comportamentul 
liderului Nord Corean? Cu siguranță că nu este numai din cauza Președintelui 
American, care este doar un un instrument ales de Dumnezeu în tot acest 
proces din peninsula Coreană răvășită de confl icte de aproape un secol. 
Ei bine, cele mai multe instituții media, obsedați cu “căutatul nodului în 
papură” în ce îl privește pe Președintele american, nu au subliniat deloc că 
creștinii din Coreea de Sud au postit și s-au rugat pentru summit-ul de pace 
din 27 aprilie. Foarte mulți pastorii au ținut o noapte de veghe toată noaptea 
în orașul Paju, la sud de granița nord-coreeană iar un grup de politicieni 
creștini sud coreeni a organizat un eveniment de post și rugăciune în 
clădirile Adunării Naționale din Seul, potrivit lui Yonhap News.
 Coreenii creștini persecutați din Coreea de Sud s-au rugat, de 
asemenea, pentru acest moment - de ani de zile. Aceștia sunt persecutați 
și forțați să se întâlnească în ascuns iar dacă sunt prinși asupra faptei, sau 
dacă se afl ă că sunt creștini, sunt trimisi în lagărele de muncă silnică- 
sau pur și simplu împușcați pe loc, pentru că nu îl venerează pe zeul lor, 
Kim Jong-Un.

Dezertorii nord coreeni spun că ceva a început să se schimbe în 
Coreea de Nord de când Kim Jong-Un a devenit dictator în 2011. Regimul 

Fariseismul politic american 

Do you have an event coming up? Let us do the cooking for you!
Portland / Vancouver area

DELICIOUS HOT FOOD, delivered at your door step!
Dinner for your Adult Foster Care Home business: 

SAVE TIME AND MONEY!

Comenzi individuale, unice, speciale: Logodne, baby shower, 
onomastici? 

DELICIOS T.O.T. OFERĂ MÂNCĂRURI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI 
DIN TOATE ZONELE ȚĂRII!

“MICII DE LA DELICIOS 
TE VOR FACE POFTICIOS”

DELICIOS TASTE OF 
TRANSYLVANIA

   CALL US: 503-314-9346

“FROM ROMANIA WITH LOVE”“FROM ROMANIA WITH LOVE”

(continuare  în pagina 17)

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

Povestea ta de imigrare 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, duminică 3 iunie, câteva sute de copii, alături 
de părinți, au avut parte de o serie de activități cultural-educative, în aer liber, în unul din 
parcurile din zona Chicago. Copiii prezenți au avut ocazia de a călări ponei, de a se juca 
cu diferite animale, de a picta, învață despre limba și cultura românească dar și multe alte 
activități distractive și educativ-recreative destinate lor.  
La evenimentul organizat de fundația Children International, au participat copii de diverse 
naționalități.
iProSkills Academy, condusă de Cătălin Șerban,a organizat un mini turneu de fotbal în care 
copiii din echipa României, au jucat cu echipele de juniori ale altor țări, în special din America 
de Sud. Micii tricolori au reușit într-un fi nal să se claseze pe primul loc. 

Împreună cu colegii de la Radio România Actualități și emisiunea săptămânală destinată 
românilor din diaspora, Serviciul de Noapte cu Gabriel Basarabescu, dorim să demarăm 
un proiect, în acest an al centenarului. Lansăm pe această cale o invitație românilor din 
America care au imigrat aici înainte de 1989, să ne contacteze, iar cele mai interesante și 
inedite povesti, vor fi  difuzate pe radio și publicate în presă. Dorim ca pe această cale să 
conservăm o parte din istoria imigrației pe continentul american. 
Cei interesați îmi pot scrie pe adresa de email: vreausaintreb@yahoo.com 

Ziua internațională a copiilor 

Un grup de 7 elevi de la colegiu 
Emanuil Gojdu din Oradea au 
participat și ei la eveniment, aceștia 
afl ându-se timp de două săptămâni 
la Chicago, în cadrul unui schimb de 
experiența, cu o școală elementară 
din zonă. Aceștia au fost însoțiți de 
profesoara lor de engleză, doamna 
Raluca Micu. 

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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ARA la Centenarul Marii Uniri

Cel de-al 42-lea Congres al Academia Romano-Americane 
de Arte si Stiinte s-a tinut anul acesta la Universitatea Babes-
Bolyai din Cluj Napoca in perioada 23-26 mai 2018.

 Un cuvânt pentru ARA, 

 de Corneliu-Şerban Popa şi Lucian Dindirică

       Un cuvânt pentru toţi românii cu inima în tricolor
       ÎMPREUNĂ
       ÎMPREUNĂ am fost, suntem şi vom fi  mai puternici.
       Cuvântul românesc va răsuna în ştiinţa şi cultura mondială.
       Să păstrăm acest ideal şi să-l dăruim celor ce vin.
       Avem o şansă să dăm un bun exemplu că se poate!

Editia a 42-a a Congresului s-a intitulat ARA la Centenarul 
marii uniri! Nu intâmplător municipiul Cluj-Napoca a fost 
ales gazdă a Congresului ARA 42, un oraș-simbol al spiritului 
românesc. Multumim pe aceasta cale gazdelor, domnului Acad. 
Ioan-Aurel POP, președintele Academiei Române și Rectorul 
Universitatii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, alături de colegii 
săi angrenați în susținerea congresului: Pr. Prof. Ioan Chirilă, 
Președintele Senatului și al Prof. Ioan Bolovan, prorector al 
aceleiași universități. 

La sesiunea de deschidere in plen au participat cu alocutiuni 
IPS Mitropolit Andrei Andreicut, IPS Arhiepiscop Irineu Pop-
Bistriteanu, PS Episcop Florentin Crihalmeanu, Prof. Ioan 
Bolovan, Prorector al Universitatii Babes-Bolyai, Director al 
Institutului de Istorie George Barit, al Academiei Române, Cluj-
Napoca, Pr. Prof. Ioan Chirila – Presedintele Senatului UBB, 
Cluj, Acad. Nicolae Ghilezan, Acad. Ionel Haiduc, Prof. Radu 
Munteanu, Acad. Doru Pamfi l, Prof. Oliviu Pascu, Prof. Mircea 
Popa,  Prof. Radu Moraru – Rector, Academia de Arte, Cluj, 
Acad. Octavian Popescu, Acad. Emil Burzo. Sesiunea a fost 
prezidata de dna Prof.univ.dr. Ruxandra Vidu, Presedinte ARA, 
dr. Dan Fornade, Chair al Congresului si dna Prof.univ.dr.Ioana 
Ionel, CoChair al Congresului ARA. Doamna Prof. Ruxandra 
Vidu a citit in deschidere si cuvantul trimis de Preafericitul 
Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Congresul a fost structurat în sesiuni plenare și de specialitate, 
susținute de prelegerile unor personalități naționale si 
internaționale din Germania, Italia, România, Rep. Moldova, 
Canada și Statele Unite. Pentru tinerii doctoranzi s-a organizat 
o sesiune de postere si o competiție cu premii. Dezbaterile și 
prezentările acoperă o paleta complexa de domenii, de la arta, 
cultură, inginerie, medicina, științe, arhitectura, stiinte ale naturii, 
protectia mediului, istorie, teoleogie, fi ecare participant având 
ocazia să-si aducă contributia în domeniul său de activitate. S-a 
acordat o atenție deosebita istoriei și istoriei științelor, pentru a 
populariza realizările înaintașilor români care au contribuit, la 
vremea lor, la realizari marcante în domeniul lor de activitate. 

Lucrarile comunicărilor prezentate la congres vor fi  publicate după 
recenzare (cu atribuirea unui cod unic - digital object identifi er 
(DOI) – de identifi care electronica) în ARA Journals of Arts 
si ARA Journal of Sciences, revistele academice internaționale 
ale Academiei ARA care publica articole in sistemul modern de 
sursa deschisa si evaluate printr-o procedură tip peer review.

Dintre evenimentele care au avut loc in timpul Congresului 
ARA 42 amintim pe Mihai Teodor Olteanu, artist plastic, care 
a creat special pentru eveniment expoziția Mileniile neamului 
romanesc, corului de cameră Psalmodia Transylvanica 
al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Aura 
Twarowska, mezzosoprana, si recitalul  talentatului pianist 
Botond Szocs, clasa prof. Stela Drăgulin de la Universitatea 
Transilvania din Brașov. Cu aceasta ocazie multumim 
sponsorilor: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Firmei 
TESTO România, Mihai Teodor Olteanu, Nicholas Andronesco, 
Horia Gligor si RADIO România. 

Cel de-al 42-lea Congres al Acadmiei Româno-Americane de 
Arte și Științe s-a bucurat de un deosebit succes la acest moment 
de sarbatoare si bucurie pentru toti romanii, sarbatorirea a 100 de 
ani de la Marea Unire.

Prof dr. ing Ruxandra VIDU, 
Președinte ARA

Academia Romano-Americana de Arte si Stiinte (ARA) este o academie cu tradiție in SUA, care are ca misiune 
promovarea intelectualității românești in lume. Incă de la infi ințarea ei în 1975 in California, ARA a crescut în 
prestigiu prin activitățile internaționale desfășurate in fi ecare an și prin activitatea și devotamentul membrilor 
ei, printre care se numără scriitorii Eugen Ionesco si Virgil Gheorghiu, fi lozoful Mircea Eliade, Prof. George 
Emil Palade, laureat al premiului Nobel pentru fi ziologie și medicina, și astronautul Dr. Dumitru-Dorin Prunariu. 
Congresele ARA, organizate anual, promovează în spațiul internațional valorile românești prin expozitii, concerte 
extraordinare, prezentări și dezbateri ancorate în actualitate și spiritualitate. 
Contact: 
Email: info@AmericanRomanianAcademy.org 
Website: www.AmericanRomanianAcademy.org

http://prof.univ.dr/
mailto:info@americanromanianacademy.org
http://www.americanromanianacademy.org/
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VA URMA

Cazul Mihai Stăuceanu, frontieristul care a dat statul în judecată

Experienţa lui de la graniţele României 
comuniste, apoi în Iugoslavia, în Italia 
în lagăr şi ulterior în Canada alcătuiesc 
tabloul unei prime părţi reuşite a unui fi lm 
de acţiune. Dar ... 
Solicitarea propriului dosar întocmit de 
Securitate, afl at acum în custodia Consiliului 
Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii 
(CNSAS) a atras după sine o altă etapă şi 
o nouă doză de amărăciune. După aproape 
30 de ani, românul nostru a putut afl a cine 
i-a fost prieten şi cine duşman, dintr-un vraf 
de hârtii. 
Acolo şi-a găsit turnătorii. Un simplu 
electrician a devenit pentru Securitate 
obiectiv important, o armată de „ciripitori” 
a fost pusă în mişcare, cu tot cu feţe 
bisericeşti, de aici, din localitatea natală din 
judeţul Suceava, dar şi din Canada care l-a 
adoptat, pentru a-l supraveghea pe cel care 
îndrăznise să spere că va fi  liber.
 
Nu suporta comunismul. E o crimă?

Conştientizarea faptului că regimul 
comunist din România era unul toxic 
pentru românii înşişi a venit devreme, din 
adolescenţă. Iar dorinţa de a trăi liber a 
venit şi ea de la sine.
Mihai Stăuceanu a trecut prima oară 
graniţa, în Iugoslavia, la vârsta de 18 ani, 
împreună cu un prieten, coleg de serviciu 
de la Reşiţa, la 4 mai 1975, în zona comunei 
Vărădia, judeţul Caraş-Severin.
Din greşeală şi emoţie a atins o sârmă care 
a declanşat un sistem de avertizare, iar 
teama i-a făcut să o rupă la fugă, până s-au 
oprit într-un gard din sârmă ghimpată, care 
i-a rănit pe tot corpul. 
Trei zile au rătăcit până au ajuns la Belgrad, 
în gară. Din nefericire pentru ei, au fost 
prinşi în expresul de Viena şi reţinuţi de 
poliţia iugoslavă.
Au fost judecaţi şi trimişi câteva zile la 
închisoarea de la Padinska Skela, pentru 

trecere ilegală a frontierei iugoslave, apoi 
returnaţi autorităţilor române.

Predarea frontieriştilor, la Stamora 
Moraviţa
Au fost predaţi organelor de grăniceri ai 
U.M 02890 Oraviţa, la 7 mai 1975, pe la 
punctul de frontieră Stamora-Moraviţa.
Au fost luaţi în primire de români, li s-au 
legat mâinile cu sârmă, la spate, au fost 
legaţi chiar şi la ochi şi transportaţi cu o 
maşină de teren militară până la unitatea din 
Oraviţa, iar pe drum au încasat lovituri în 
cap şi coaste din partea celor care îi păzeau. 
Ţineau să le amintească astfel că sunt 
„trădatori de ţară”, aşa cum îi învăţaseră pe 
ei superiorii lor că sunt frontieriştii.
  
Judecaţi în public, la Căminul Cultural 
din Vărădia!
 
Maiorul Crăciun Gheorghe a realizat 
ancheta şi la sfârşit le-a spus răspicat că 
va cere procurorului judecarea în public, 
în comuna Vărădia, pe la locul în care 
trecuseră fraudulos frontiera, tocmai pentru 
a da un exemplu populaţiei locale.
Aşa cum li s-a promis, au fost judecaţi 
public la 23 mai 1975, unde au fost 
mobilizaţi şi obligaţi să asiste la proces 
localnici din Vărădia şi împrejurimi. Au fost 
condamnaţi la un an şi 10 luni cu executare 
şi după condamnare au fost transportaţi la 
penitenciarul din Caransebeş.
Fratele său, Nicolae Stăuceanu, care 
făcuse deja închisoare pentru trecere 
frauduloasă a frontierei în 1972, a făcut 
recurs la condamnare sa, la tribunalul din 
Reşiţa. Curtea a decis să reducă această 
condamnare a lui Mihai Stăuceanu la un an 
de închisoare cu executare, motivul fi ind 
vârsta de numai 18 ani a frontieristului. A 
fost transportat la închisoarea Gherla (foto), 
unde avea să-şi ispăşească pedeapsa. 

 „Faptul că deţinuţii frontierişti eram 
regrupaţi în penitenciarul Gherla, puşcărie 
cu securitate maximă, denotă clar că 
nu eram deţinuţi de drept comun, eram 
consideraţi chiar mai periculoşi decât 
criminalii cu pedepse mai mari de 20 de 
ani”, spune Stăuceanu acum. 

Lucrat informa� v de Securitate

Eliberarea de la Gherla a însemnat şi 
începerea urmăririi de către Securitate. 

În urma condamnării sale pentru trecere 
frauduloasă a frontierei, Securitatea 
Suceava şi I. J. Caraş-Severin au declanşat 
verifi carea şi punerea sub supraveghere 
completă a familiei sale. Biroul de cadre 
de la Combinatul Siderurgic Reşiţa a 
refuzat să îl încadreze în muncă, deşi avea 
contract de muncă acolo. I s-a spus că ei 
nu încadrează „trădători de ţară”. După 
multe căutări a reuşit totuşi să se angajeze 
la Întreprinderea Judeţeană de Gospodărie 
Comunală şi Locativă Reşiţa, la un atelier 
de ascensoare.
 Mai târziu a afl at din dosarul de la CNSAS 
că în hârtia eliberată de penitenciar se 
spune că nu a fost reabilitat şi că trebuie să 
fi e supravegheat. 

O nouă tentativă
La un an după eliberare, tentaţia a fost 
din nou mare de a trece din nou frontiera. 

„M-am apropiat din nou de frontieră, am 
fost prins aproape de ea, iar grănicerii au 
vrut să declar că inenţionam să trec. Ei nu 
au găsit acte asupra mea şi a prietenului 
meu, care a vrut să mă ajute, şi nu puteau 
dovedi intenţia. Însă de data asta, bătaia pe 
care am luat-o la pichetul de grăniceri de 
la Naidăş a fost mult mai dură decât prima, 
pentru că voiau să declar cu orice preţ că 
am vrut să trec frontiera. Dar ştiind ce mă 
aşteaptă, am zis că mai bine mor decât să 
spun ceva”.

A doua trecere. Reuşită! 

După cinci ani de la prima trecere, 
Stăuceanu decide să fugă din nou, de data 
aceasta împreună cu un alt cunoscut, dar şi 
cu o a treia persoană, pe care nu o cunoscuse 
anterior.
În 1981, în toamnă, a avut o noua tentativă. 
De data aceasta, a fost cu noroc. Pe la 
Naidăş-Biserica Albă, o frontieră mai 
retrasă. Nici nu au ajuns la Biserica Albă, 
că poliţiştii iugoslavi i-au şi prins. Au fost 
condamnaţi la 30 de zile de închisoare 
pentru trecere frauduloasă. Stăuceanu a 
ajuns acum la închisoarea de la Vrsec, unde 
mai erau peste 40 de frontierişti români.

După Vrsec au fost transferaţi la Padinska 
Skela, lângă Belgrad. Acolo era un 
regim aparte, erau oameni din tot blocul 
est-european, care aşteptau în fi ecare 
săptămână, vinerea seară, o listă. Veneau 
iugoslavii cu o listă şi umpleau câte un 
autocar cu 45 de persoane. Nu ştia nimeni 
unde erau duşi, se bănuia doar că erau duşi 
la frontiere, spre Austria, Italia.

A stat şi la Padinska Skela 15 zile. Condiţiile, şi 
acolo, deplorabile. Se dormea pe jos, pe bucăţi 
de saltele, era mizerie, au făcut greva foamei 
pentru a fi lăsaţi să meargă să se spele. 

A venit şi rândul grupului său de a fi  eliberat 
şi transportat la graniţă. În drumul spre 
Maribor, din autocar erau coborâţi câte 2-3 
frontierişti din grupul de la Padinska. El a 
făcut parte din ultimul lot, de 5 persoane, 
lăsat în apropiere de graniţa italiană, în 
zona Nova Gorica-Monfalcone.

Au fost înregistraţi la poliţia din 
Monfalcone, li s-au eliberat bilete de tren 
şi au fost trimişi în lagărul din oraşul italian 
Latina, în apropiere de Roma. 

„Am obţinut statutul de refugiat politic în 
baza biletului de eliberare de la închisoarea 
Gherla şi în urma discuţiilor purtate cu 
comisia care era formată din 4-5 persoane, 
care analiza situaţia fi ecărui solicitant de 
azil politic”, povesteşte el.

A fost acceptat în Canada ca imigrant cu 
statutul de exil voluntar. 

Marina Constantinoiu
Istvan Deak

http://�mprejurimi.au/
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De ce, Anthony?

Saptamana trecuta a fost o saptamana nefericita…
doi oameni pe care-i admiram mult, Kate Spade si Anthony 
Bordain au ales sa plece dintre noi.  E un moment prielnic 
sa vorbim deschis despre cateva subiecte incomode, 
sinuciderea, bolile mintale, depresia.  Incerc prin articolele 
mele sa captez atentia cititorilor si sa le prezint o lume putin 
mai frumoasa, sa alegem sa iesim din tiparele cotidiene si 
sa vedem frumosul, placutul, binele.  Intr-o lume in care 
stirile negative abunda, este greu, dar cred ca avem datoria 
sa fi m scanteia binelui si a frumosului pentru cei din jur!  Cu 
toata faima, renumele si situatia lor privilegiata, atat Kate, 
arhicunoscuta creatoare de moda, cat si Anthony, unul 
dintre cei mai iubiti critici culinari, in cel mai mare moment 
de slabiciune al lor, au ales calea cea fara de intoarcere, 
sinuciderea.  S-a speculat mult pe seama depresiei, si ma 
gandesc cu tristate ca in atentia noastra, a celor care suntem 
nevoiti sa traim mereu cu grija zilei de maine ne ramane 
prea putin luxul de a fi  “depresionati”…regret gestul lor, 
faptul ca au ales sa plece lasand un gol imens in inimile 
celor ce i-au iubit si admirat dar mai ales in sufl etul familiei 
lor.  Anthony a lasat in urma sa o fetita de 11 ani, oare cum 
poate sa inteleaga un copil atat de fraged o tragedie asa de 
mare la varsta ei? Daca a existat macar o clipa in care s-a 
gandit la fetita lui, Anthony avea datoria de dragul ei si 
pentru ea sa nu renunte, sa nu abandoneze si sa caute leacul 
pentru boala care-l macina.  In societatea romaneasca, cel 

***

putin in trecut, bolile mintale erau un subiect tabu, toata 
lumea era “bine”. Nu stiu cat de mult s-au schimbat 
lucrurile in Romania, dar vad ca in America subiectul nu 
este privit ca o plaga ci asemeni oricarei boli, o boala ce 
trebuie studiata, analizata, tratata.  Depresia poate avea si 
o cauza clinica, poate fi  declansata de o balanta chimica 
fragila a componentelor chimice din creier, dar de multe 
ori noi suntem cei ce ne autoinducem o stare depresiva, 
apatica, lasam ca stirile negative sa ne afecteze mai mult 
decat trebuie…nu trebuie sa ne inchidem in spatele unui 
paravan si sa devenim indiferenti la relele ce ne inconjoara 
si la care suntem expusi cu sau fara voia noastra, dar avem 
obligatia sa cautam in noi, in jurul nostru, solutia…si 
pentru ca suntem cu totii atat de diferiti, fi reste ca solutia 
va fi  diferita de la persoana la persoana. Ce functioneza 
cu succes pentru anumite persoane s-ar putea sa fi e total 
inefi cace pentru altele!  Noi trebuie sa devenim cei mai 
buni doctori ai nostril!  Fericirea nu este o formula si in 
nici un caz nu este o pilula!  Vine din noi dar trebuie sa 
o cautam, si poate dupa multe incercari gasim ce ne face 
cu adevarat fericiti! O carte buna, o plimbare in parc, o 
muzica frumoasa, o intalnire cu cei dragi, o rugaciune, un 
zambet, un cuvant bun, o incurajare, o fl oare, o clipa de 
meditatie, o amintire, sunt toate un motiv bun sa arunce o 
alta lumina si o noua perspectiva atunci cand ne-ncearca 
depresia.

         de Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

Nu lasati ca frumusetea zilei de azi sa se ofi leasca! 
Ziua de maine este un dar, vine fara nici o garantie, dar are 
in ea samburele unui nou inceput, promisiunea unei bucurii 
si speranta ca poate fi  cea mai frumoasa zi din viata ta!  Oare 
cum ar arata toate zilele noastre daca am sti ca “maine” va fi  
cea mai frumoasa zi din viata noastra? Am avea fi reste un alt 
tonus si o alta pofta de viata!  Sa incercam acest exercitiu si 
sa ne propunem sa incercam sa fi m fericiti!!  Fericirea vine 
din noi si este cu atat mai mare cu cat suntem dispusi sa o 
raspandim precum o ploaie de lumina celor din jurul nostru!  
Am inceput cu o veste trista si sfarsesc cu speranta unei vesti 
bune!  Daca printre cei ce citesc randurile mele, se va gasi 
fi e si o singura persoana care avea nevoie de un cuvant bun 
si care l-a gasit cititindu-mi randurile, inseamna ca am reusit 
ceea ce mi-am propus!  Dragii mei, lasati grijile deoparte si 
fi ti fericiti!!  John Lenon, un artist drag mie pentru spiritual 
lui pacifi st, spunea atat de frumos “Totul se termina cu bine 
intr-un sfarsit. Daca nu e bine, atunci nu e sfarsitul.”

Marcel URS

 (continuare din pagina 13)
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lui crud, alături de mizeria foametei și ruinarea economică, a determinat oamenii să devină 
deziluzionați de utopia falsă pe care Kim a pretins că o va conduce.

“În trecut, oamenilor li sa spus să se închine familiei Kim ca și zeul lor”, a declarat 
un dezertor pentru The Telegraph. Viața în Coreea de Nord este insuportabilă sub regimul 
lui Kim Jong-Un. Aproximativ șase milioane de cetățeni suferă de foame și o treime din 
copiii din Coreea de Nord suferă de malnutriție cronică. (Se spune că nord-coreenii sunt, 
în medie, cu doi centimetri mai scurți decât cei din Coreea de Sud din cauza foametei.) 
Majoritatea oamenilor din Coreea de Nord nu au energie electrică. Cu siguranță nu au 
internet sau acces la știri din lumea exterioară. 

Departamentul de Stat al SUA a aflat că între 10 și 45% dintre prizonierii din Coreea 
de Nord sunt creștini aflați în închisoare din cauza credinței lor. Totuși, în mijlocul acestei 
asupriri, Dumnezeu a lucrat. Unii dezertori au raportat că oficialii nord-coreeni sunt îngrijorați că 
creștinismul va învinge “Juche”, închinarea sponsorizată de stat a lui Kim și a strămoșilor săi.
Această teamă se bazează pe statistici recente. Un raport publicat de Departamentul de Stat al 
SUA afi rmă că populația creștină din Coreea de Nord s-a înmulțit de cinci ori între 2012 și 

2017. S-ar putea să existe mai mult de 400.000 de creștini în Corea de Nord.
     Nu a existat vreodată un timp mai bun de a trăi decât în timpurile noastre. 
Descoperile avansate în toate domeniile științei, ajutați de o tehnologie modernă 
în toate ramurile, a făcut ca secolul 21 să fi e unul dintre cele mai prospere și sigure 
timpuri din istoria omenirii și adevărul este că suntem bombardați în fi ecare zi cu vești 
negative pentru a ne ține dependenți de … ele. Tot ceea ce auzim, vedem și citim … 
ne infl uențează felul nostru de gândire, comportamentul nostru. Urmărind știrile în 
fi ecare zi, suntem tentați să credem că omenirea devine tot mai rea și tot ce este în jurul 
nostru, tot ce este în jurul nostru a devenit rău și contaminat. Urmărind majoritatea știrilor 
din ziua de azi, îți vine să crezi că tot ce face Președintele Statelor Unite, este rău și în 
defavoarea țării, pe când omul acesta, îngăduit de Dumnezeu la cârma Statelor Unite 
pentru o vreme, nu face altceva decât să urmărească binele și interesele poporului american. 
 Nu am înțeles niciodată termenul de fariseism mai bine decât în zilele noastre: 
să fi i criticat pentru că faci bine oamenilor, pentru că le dorești o viață prosperă și liniștită, 
criticat că nu se supune “legilor” lor nescrise, legilor liberalismului social menite să 
distrugă o societate.
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

 

Iisus Hristos este Calea celor în vârstă

„Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu și astăzi vestesc minunile 
Tale. Până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești” (Psalm 70, 
18-20). Dragi vârstnici, bunicule și bunică, adevărat este ce ne revelează Scriptura de 
mai sus că Dumnezu ne-a învățat din tinerețile noastre și așa acum la bătrânețe vestim 
minunile Lui pentru noi. Ne amintim că în viață de câte ori în puterea noastră nu mai era 
rezolvare și scăpare din necazuri, boli, greutăți, împotriviri vrășmașe etc, dar totuși am 
trecut și apoi am realizat că numai Dumnezeul milei, al îndurărilor și al iubirii de oameni 
ne-a ajutat, deși noi de multe ori aveam o credință slabă sau poate eram necredincioși. 
Așa îl cunoaște omul pe Dumnezeu prin lucrările Sale pentru el și prin cele din univers 
că: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria” (Psalm 
18, 1), iar oamneii în generații care cred în științele omenești nu văd aceasta.

Abia la bătrânețe ne dăm seama că, Bunul Dumnezeu a avut grijă de noi în 
viață ca părinții de copii, care, atunci când copiii nu ascultă și pot ajunge rău le mai dau 
câte o mustrare pentru că îi iubesc: „Multe necazuri şi rele ai trimis asupra mea, dar 
întorcându-Te mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos. Înmulţit-
ai spre mine mărirea Ta şi întorcându-Te m-ai mângâiat şi din adâncurile pământului 
iarăşi m-ai scos” (Psalm 70, 23-24). Cine la bătrânețe se lasă de păcate, nu s-a lăsat el, 
ci păcatele l-au lăsat pe el. Așa este bine să se lase omul de păcate la tinerețe ca să fi e 
meritul lui, în lupta cu păcatul. Pe o Mănăstire din Grecia, a Sf. Patapie scrie: „Cine a 
murit înainte de a muri, acela când moare nu mai moare”. Da, cine a murit față de păcat 
înainte de muri, atunci nu mai moare mergând în iad, ci moare mergând în rai. Aceasta 
este adevărata fi lozofi e a vieții.

Iar acum la vârsta înaintată să-L rugăm pe Milostivul Dumnezeu să nu ne 
părăsească pentru păcatele noastre, în descoperirea Scripturilor care zic: „Până la 
bătrâneţe şi cărunteţe, Dumnezeule, să nu mă părăseşti” (Psalm 70, 18-20) „Îndreptările 
Tale voi păzi; nu mă părăsi până în sfârşit” (Psalm 118, 8). Dar acum este vremea să 
ne întoarcem cu credință și pocăință la Dumnezeu, toți cei în vârstă, pentru că ne dăm 
seama că toate au fost deșertăciune (Ecclesiastul 1, 2) în viață și goană după vânt și 

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine (Iisus Hristos), să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fi ecare zi şi să-Mi urmeze Mie” (Luca 9, 23).

pentru toate vom ajunge la judecată: „… dar să ştii că, pentru toate acestea, Dumnezeu 
te va aduce la judecata Sa…” (Ecclesiaasticul 11, 9). Să nu uităm, deci, că vom fi  
judecați și pentru cuvinte (Matei 12, 36).

Iar sentința la Judecată a dreptului judecător Hristos Domnul, Care era Calea 
vieții noastre pământești și nu L-am urmat, este pentru unul din locurile: în rai, unde 
este locul fericirii, după credința și faptele bune, sau iad, după necredința și faptele rele 
săvârșite în această viață pământească, în descoperirea Scripturilor care zic: „Că de 
nu mi-ar fi  ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi  sălăşluit în iad sufl etul meu” (Psalm 
93, 17). „Doamne, scos-ai din iad sufl etul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în 
groapă” (Psalm 29, 3). „Că nu vei lăsa  sufl etul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios 
al Tău să vadă stricăciunea” (Psalm 15, 10). 

Dar Milostivul Dumnezu nu vrea pe nimeni în iad, că El nu vrea moartea 
păcătosului ci să se întoarcă și să trăiască (Iezechil 33, 11) și astfel să luăm imediat 
urmarea Pildei fi ului rătăcit (Luca 15, 1-32), de reîntoarcere la Tatăl nostru Dumnezeu 
cu credință și lacrimi de pocăință și El ne va da haină nouă, în urma spovedirii păcatelor 
sub epitrahirul preotului Bisericii, canonul pentru păcate și deslegarea păcatelor. Apoi, 
ne vom împărtăși cu Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos la Sfânta Liturghie, 
spre iertarea păcatelor și viața de veci și astfel vom primi inel în degetul nostru, care 
înseamnă noul legământ cu Dumnezeu, la auzirea cuvintelor tainice: „De acum să nu 
mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fi e ceva mai rău” (Ioan 5, 14). Prin acestea cuvinte, Iisus ne 
descoperă căci cauza răului în viața omului este păcatul.

Așa ne vom da seama de cuvintele Tatălui ceresc că ne potrivesc și nouă: 
„Căci acest fi u al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a afl at…” (Luca 15, 24), prin 
întoarcerea la Dumnezeu. Astfel, vom realiza ca să-L urmăm de acum pe Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos, Care este Cale vieții noastre în această lume, în care călătorim spre 
Viața Veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. „Căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o 
căutăm (călătorim) pe aceea ce va să fi e (în ceruri)” (Evrei 13, 14) și așa să-L urmăm 
pe Iisus Hristos, Care este Calea vieții noastre, iar celelalte sunt căile morții spirituale 
și fi zice la urmă, după fi lozofi ile rătăcitoare, în afara lui Hristos (Col. 2, 8), pe care le-a 
urmat omul în viața aceasta spre iadul suferinței după moarte, fi indcă a refuzat învățăturile 
Evangheliei ce au puterea lui Dumnezeu de mântuire pentru cel ce crede (Rom. 1, 16). 
Învățăturile Evangheliei lui Hrsitos de două mii de ani au luminat lumea.

 Primiți, vă rog, pentru binele dvs să vă rugați Mântuitorului cu rugăciunea 
Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos: Calea, Adevărul și Viața. Iisus este: „Calea 
stropită de lacrimile pocăinței, Calea luminată de razele dumnezeirii, Calea deșertării 
de chipul păcatului, Calea închinării și jertfi rii voastre, Calea sfi ntelor nevoințe, Calea 
umblării cu Dumnezeu în inimă, Calea iubirii ce se dăruiește pe sine, Calea împărtășirii 
dumnezeiești”.  Să urmăm dar, pe Iisus Hristos, Care este Calea, Adevărul și Viața 
(Ioan 14, 6), în urmarea Scripturilor: „Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este 
poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o afl ă. Şi strâmtă este 
poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o afl ă” (Matei 7, 13-
14). Să închiem cu rugăciune de la sfârșitul Acatistului Domnului Iisus Hristos: Calea, 
Adevărul și Viața, zicând: „O, Domane Iisuse Hristoase, Tu ne ești Calea în această 
lume și în cea ce va să fi e, Tu ești Adevărul ce ne luminează și ne hrănește inima, Tu ești 
Viața și Învierea, prin care biruim deznădejdea morții și toată judecata. Tu ești Chipul 
înfi erii prin care ne împărtășim de iubirea Sfi ntei Treimi și pășim în Icoana Împărăției 
Tale, în cântarea: Aliluia!” Amin.

IISUS HRISTOS ESTE CALEA VIEȚII 
TINERETULUI, A FAMILIILOR ȘI A OAMENILOR ÎN VÂRSTĂ (6)

***
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SCRISOAREA CĂTRE BISERICILE DIN GALATIA ȘI CĂTRE TINE (2)

Fortifi carea bisericilor - Corectarea doctrinei

Pavel a răspuns foarte repede și în mod direct la atacurile nefaste ale acestor impostori prin 
faptul că a stabilit în mod clar autoritatea sa apostolică și astfel a fundamentat Evanghelia 
pe care a propovăduit-o. 
Pana lui Paul a sângerat cu pasiune, pe măsură ce scria această scrisoare. Biserica 
Galatiană începuse să se îndepărteze de la adevărul Evangheliei pe care Pavel l-a 
împărtășit mai întâi cu ei. El îi mustră și le corectează învățăturile false și credințele 
care într-un așa scurt timp au pus stăpânire în inimile credincioșilor de acolo.
- Există un grup de învățători din Galatia care pretindeau că sunt ucenici ai apostolilor 
(a celor unsprezece). Ei au susținut că au mai multă autoritate decât Pavel pentru că 
“au învățat adevărul” direct de la apostolii originali. Dar au înțeles greșit adevărul, erau 
convinși că circumcizia era încă necesară și astfel au răstălmăcit adevărul pe care Pavel 
l-a împărtășit și au convins Bisericile din Galatia să înceapă să respecte și Legea și 
învățăturile lui  Hristos.
Paul era supărat pentru că, chiar și apostolii nu erau de acord cu mesajul pe care acești 
“discipoli ai apostolilor” îl predicau ...
El le-a arătat în detaliu că prin introducerea unor cerințe suplimentare pentru justifi care 
(de exemplu, lucrări ale legii), adversarii săi au pervertit Evanghelia harului și, dacă nu 
ar fi  împiedicați, ar aduce convertiții lui Pavel în robia legalismului. Ap. Pavel explică 
clar că doar credința și doar prin credință oamenii sunt îndreptățiți și numai prin credință 
trebuie să trăiască noua lor viață în libertatea Duhului. Apostolul Pavel îi atenționează pe 
Galateni:

O, Galateni nechibzuiți! Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost 
zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? Gal 3:1

  Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, 
la o altă Evanghelie.  Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă 
tulbură, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Galateni 1:6-7
Iar în Galateni 5:7-8, Ap Pavel le scrie: Voi alergați bine: cine v-a tăiat calea ca să 
n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat. 
Cei ce le-au tăiat calea erau așa numiții “iudaizatori” pentru că au vrut să iudaizeze pe 
credincioși - să-i facă evrei, precum și creștini. Ei au învățat pe convertiții dintre neamuri 
că: Câțiva oameni, veniți din Iudea, învățau pe frați și ziceau: Dacă nu sunteți tăiați 
împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi  mântuiți.” . (Faptele Apostolilor 15:1)
Aceștia au determinat pe Pavel și pe Barnaba într-o discuție clară și dezbatere cu ei, așa că 
Pavel și Barnaba au fost numiți, alături de alți credincioși, să se urce la Ierusalim pentru a 
se consulta cu apostolii și cu bătrânii despre această problemă.

Ca răspuns la situația creată de iudaizatori în bisericile 
Galatiei, Pavel scrie epistola către Galateni unde explică  
teme majore ca:

Relația dintre legea lui Moise și Evanghelia lui Isus 1. 
Hristos - Cea mai mare parte a epistolei se ocupă 
de acest subiect. (Vezi Gal 1 - 4). Pavel subliniază 
că îndreptățirea nu vine “prin faptele Legii [lui 
Moise]”, ci prin Evanghelia lui Isus Hristos. 
(Galateni 2:16,)
Insufi ciența argumentelor iudaizatorilor. El 2. 
le reamintește despre Avraam, tatăl tuturor 
credincioșilor, aceste promisiuni înainte de legea 
lui Moise au fost date chiar și lui Israel. (Galateni 3: 
16-19). “Legea [lui Moise] a fost învățătorul nostru 
pentru a ne aduce la Hristos, ca să fi m îndreptățiți prin credință” (Galateni 3:24).
Contrastul dintre faptele cărnii și roadele Duhului - Apostolul avertizează biserica 3. 
asupra rezultatelor urmăririi poftelor fi rii pământești: “Cei care fac astfel de lucruri nu 
vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” (Gal 5:16 -21). Roadele care trăiesc în spiritul 
adevărat al Evangheliei, adică “iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, 
bunătate, credință, înfrânarea poftelor” (Galateni 5: 22-23) efectele legii lui Moise.
 Legile recoltei: “4. Nu vă înșelați; Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci cine seamănă 
în fi rea pământească va secera în fi rea pământească. “(Galateni 6: 7)

CONCLUZIE

În această lecție am văzut cum Pavel a răspuns la problemele care au apărut în bisericile 
din Galatia. Am explorat fundalul învățătorilor falși din Galatia, conținutul scrisorii lui 
Pavel către Galateni și, în sfârșit, am văzut cum Pavel a prezentat în detaliu doctrina 
mântuirii prin credință numai.
Epistola către Galatenii este un studiu apologetic elocvent și energic pentru apărarea 
adevărului Noului Testament esențial potrivit căruia oamenii sunt îndreptățiți prin credința 
în Isus Hristos. De asemenea explică că suntem sfi nțiți nu de faptele legii, ci de ascultarea 
care vine din credința în lucrarea lui Dumnezeu pentru noi,  prin harul și puterea lui Hristos 
și a Duhului Sfânt. 
Această epistolă-scrisoarea a fost scrisă nu numai către bisericile din Galatia ci și ție în 
mod personal ca o avertizare la pericolul falselor învățături care te pot devia de pe calea 
cea dreaptă pe căile ereziilor. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să te păzească și să te țină 
pe calea Lui.

Ioan Sinitean, Prezbiter in Biserica Logos, Chicago

(continuare  din pagina 12)

ANUL MARII UNIRI ...

 (continuare din numarul trecut)

+n data de 20 februarie/5 martie 1918 la Buftea - de unde \i numele de Pacea de 
la Buftea, Constantin Argentoianu a semnat prelungirea armistitiului de la Foc\ani 
(decembrie 1917), în condi[ii  înrobitoare pentru România, a\a numitele ”preliminarii 
de la Buftea”, care vor fi aproape identice cu viitorul Tratat. Într-o atmosfer] sumbr], 
generalul  Averescu \i-a prezentat demisia \i Alexandru Marghiloman (un fliogerman) 
a fost numit prim-ministru pe 5 martie. „Rezerva regal]” a\a cum fusese numit  
Marghiloman, \i-a alcătuit un  guvern,  având ingrata sarcin] de a continua tratativele. 

Aceasta s-a =ntqmplat datorit] pr]bu\irii frontului rusesc, sub presiunea revolu[iei bol\
evice din Imperiul [arist. Pacea a fost semnat] =n mod for[at de c]tre Romqnia, care r]
mas] singur] =n fa[a Puterilor Centrale, ca urmare a p]r]sirii luptelor de c]tre armata 
rus], nu mai avea \anse reale de a se =mpotrivi Puterilor Centrale, prin mijloace militare. 
Regel Ferdinand I dorea evitarea semn]rii unui astfel de document, pentru a respecta 
=ntru totul Tratatul de Alian[] semnat cu Antanta =n anul 1916, anul intr]rii Romqniei =n 
Primul R]zboi Mondial. Cu toate c] =n vara anului 1917 armata romqn] organizat] \i 
ref]cut] cq\tigase marile victorii de la  M]r]\ti, M]r]\e\ti \i Oituz, pr]bu\irea frontului 
rus a pus-o =n imposibilitatea de a se mai ap]ra =n Moldova, astfel =ncqt =mpotriva voin[ei 
ei, a trebuit s] semneze Pacea de la Buftea –  localitate care la acea vreme se afla =n 
teritoriul romqnesc ocupat de Puterile Centrale.

 Textul era urm]torul:

Însufle[i[i  de dorin[a comun] de a pune cap]t st]rii de r]zboi dintre Germania, Austro-
Ungaria, Bulgaria \i Turcia, pe de o parte, \i România, pe de alt] parte \i pentru a restabili 
starea de pace, subsemna[ii, adic]: secretarul de stat de la departamentul  Ministerului  
de  Externe, consilierul intim imperial d. Richard  von  Kühlmann, ca împuternicit  al 
Germaniei, ministrul Casei imperiale  \i regale \i ministrul Afacerilor  Externe  al Maiest]
[ii Sale imperiale \i regal apostolice, consilierul intim contele Ottokar  von  Czernin  \i  
zu  von  Chudernitz, ca împuternicit  al Austro-Ungariei,  vicepre\edintele Sobraniei,  dr. 
Momcilov, ca împuternicit  al Bulgariei,  Alteţa Sa Marele Vizir Talaat-Pa\a, ca împuternicit  
al Turciei, pe de o parte \i dl. C. Argetoianu, ca împuternicit  al României,  pe de alt] parte, 
dup] ce am examinat documentele de împuternicire, am c]zut  de acord c], dup] ce 
conven[ia de armisti[iu semnat] la Foc\ani  în ziua de 9 decembrie 1917 a fost denun[at]  
la 2 martie 1918  \i  expirat]  la 5 martie 1918, ora 12 amiaz], acest  armisti[iu  va mai 
continua patrusprezece zile cu începere de la 5 martie 1918, cu un drept de denun[are  
în  termen de trei zile. Între subsemna[ii  s-a ob[inut  deplin  acord ca în intervalul   acestui 
spa[iu de timp s] se încheie pacea definitiv] pe baza urm]toarelor puncte: 

România cedeaz] Puterilor Centrale Dobrogea pân] la Dun]re. 1. 

Puterile Centrale vor purta grija pentru men[inerea c]ii comerciale pentru 2. 
România prin Constan[a spre Marea Neagr]. 

Rectific]rile de frontier] cerute de Austro-Ungaria pe grani3. ţa austro-ungar] 
sunt admise în principiu de România. 

De asemenea se admit în principiu m]surile corespunz]toare situa[iei pe 4. 
domeniul economic. 

Guvernul român se oblig] s] demobilizeze imediat cel pu[in opt divizii ale 5. 
armatei române. Executarea demobiliz]rii se va efectua în comun de c]tre 
comandamentul suprem al grupei de armate Mackensen \i comandamentul 
suprem al armatei române. De îndat] ce pacea dintre Rusia \i România va fi 
restabilit], se vor demobilize \i celelalte p]r[i ale armatei române, atâta timp 
cât nu vor fi necesare pentru serviciul de siguran[] pe grani[a ruso-român]. 

Trupele române vor  evacua imediat  teritoriul Monarhiei  austro ungar] sunt 6. 
admise în principiu de România. 

Guvernul român se oblig] s] sprijine din punct de vedere tehnic al c]ilor 7. 
ferate transportul trupelor  Puterilor Centrale  prin Moldova \i Basarabia spre 
Odessa. 

Se va asigura repatrierea ofi[erilor misiunilor militare ale În[elegerii  în cel  mai  8. 
scurt  timp posibil, prin teritoriul Puterilor Centrale. 

Tratatul va intra imediat în vigoare.9. va urma



Rebus20

ROMANIANTIMES

(continuare  din pagina 9)

Statalitatea pentru teritoriile SUA...

în aceste state asociate. https://lh6.googleusercontent.com/-_DuPY_-IF2g/TYQv7h-_gCI/
AAAAAAAAAUE/Cyir32pyz1c/s1600/MapofTTPI_Trust+Territories+of+the+Pacifi c+I
slands_1961.gif
În ciuda diferențelor de organizare locală, elementul comun al tuturor acestor entităţi este 
că toate sunt teritorii (sau foste teritorii) ale SUA. Pentru motivele evidente menționate 
mai sus (de ordin strategic, militar și economic), este nevoie de o nouă abordare, serioasă 
şi neîngrădită, în a acorda statutul de stat american pentru cel puțin cinci teritorii: Samoa 
Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane.

Un alt pas poate include atragerea în noua construcţie federală şi a entităților actuale ale 
Tratatului de liberă asociere (COFA), adică Statele Federate ale Microneziei (FM), Insulele 
Marshall (MH) și Republica Palau (PW).

Procesul de acordare a statalității pentru teritoriile SUA urmează procedura prevăzută de 
Articolul IV, Secțiunea 3, Clauza 1 din Constituția Statelor Unite. https://en.wikipedia.org/
wiki/Admission_to_the_Union

De altfel, Puerto Rico a organizat mai multe referendumuri pentru statalitate (ultimul fi ind în 
2017), dar fără succes. https://en.wikipedia.org/wiki/Statehood_movement_in_Puerto_Rico

Unii critici se opun ideii de a se admite noi state-membre în federaţia americană din diferite 
motive: suprafeţele şi populațiile reduse ale teritoriilor; posibila inversare a controlului 
puterii în Congresul SUA; în fi ne, datoria imensă la bugetul federal a unor teritorii.

Soluții se pot însă găsi, cu voinţă politică: reunirea a două sau a mai multor teritorii în state 
mai mari (de exemplu, Insulele din Pacifi c într-un stat şi Insulele din Marea Caraibelor 
în alt stat); ajustarea unor locuri din Congres între statele existente și cele recent admise; 

 „Cine ascunde ura, are buze ..., şi cine răspândeşte bârfelile este un nebun. Cine 
vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om ....”
                                                                      (Proverbele 10:18-19)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) Făcută de râs. 2) Perioade de instrucţie — Nu duc lipsă — O cracă 
în ochii unui poet. 3) ?  4) Stăpânit de o dorinţă puternică. 5) Moleculă–gram (pl.) 
— Lui însuşi. 6) A devia de la drum — Taman pe margini. 7) Urs decapitat! — 
Divinitate păgână (pl.) — Mod de acordare a priorităţii. 8) Unul de jos fără Cel 
de sus — Purtate pe braţe în caz de accidentare (sing). 9) Sursă de căldură. 10) 
Predispoziţie de a fi  primul într-o acţiune.

Vertical: 1) Aducere aminte (pl.). 2) Măsuri luate în domeniul culturii — E de 
pe lângă Bran. 3) Se ţine de rinichi (fem.) — Eduard cel mic. 4) ?  5) Cuprins de 
regrete (part.) — Asta e! — Crescător de căţei. 6) Absolvită printr-un decret de 
stat. 7) Îţi dă de furcă — Efectiv complet. 8) Vorbite de bine — Fiii fraţilor. 9) 
Chestie de obraz — Escadrilă de păsări. 10) O paşte o primejdie.

PROVERBE (32)    

 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 (2)
Orizontal: 1) REBECA – RAHAV. 2) ABIGAIL – BUNE. 3) HALL – DEBORA. 4) E – HADASA – ANV. 5) LEA – I – ATALIA. 6) AV – ANA – SR – 
AS. 7) ORPA – LEGE – T. 8) ADEA – SEBA – MI. 9) SIFRA – PATRA. 10) NARATOR – AURA. 11) A – ETERAT – FIU. 12) TANARA – MICAL. 
  Victor Martin

în fi ne, crearea de oferte bipartizane pentru problemele legate de datoriile de la buget, 
aplicate de la caz la caz.

O mișcare de largă inspirație, pe care o numim STATALITATEA PENTRU 
TERITORIILE SUA, venită de la nivelul executivului (Preşedinte), în colaborare cu 
omologul legislativ (Congresul), este mult-așteptată pentru a comasa și canaliza energiile 
și resursele de la nivel local, în vederea îndeplinirii acestui ideal nobil și vizionar.

Dacă este implementat și realizat în mod corespunzător, acest proiect de țară sau plan 
național este capabil să asigure un loc peren în istorie pentru inițiatorii săi. În fi nal, 
Statalitatea pentru Teritoriile SUA reprezintă o șansă istorică şi ea își poate găsi inițierea 
fi rească în cadrul deja popularului concept “Să facem America (mai) mare din nou”. http://
www.tmealf.com/4x6/Territories+.jpg

De data aceasta la propriu, adică literalmente.
 

NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în varianta engleză în original şi varianta română 
în traducere, aparţine autorului şi este folosit cu permisiunea acestuia.

Versiuni ale articolului au fost publicate în revistele PUERTO RICO MONITOR, http://
puertoricomonitor.blogspot.com/2016/05/statehood-for-us-territories-historical.html CARIBBEAN 
NEWS NOW!, http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Commentary%3A-Statehood-
for-US-territories%3A-A-new-parameter-for-our-national-policy-30444.html MARIANAS 
VARIETY, http://www.mvariety.com/cnmi/cnmi-news/editorials/103002-opinion-statehood-for-
the-us-territories-a-new-country-project şi INTELLECTUAL CONSERVATIVE. http://www.
intellectualconservative.com/tiberiu-dianu-statehood-for-the-u-s-territories/

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

https://lh6.googleusercontent.com/-_DuPY_-IF2g/TYQv7h-_gCI/
https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Statehood_movement_in_Puerto_Rico
http://www.tmealf.com/4x6/Territories+.jpg
http://puertoricomonitor.blogspot.com/2016/05/statehood-for-us-territories-historical.html
http://www.caribbeannewsnow.com/topstory-Commentary%3A-Statehood-
http://www.mvariety.com/cnmi/cnmi-news/editorials/103002-opinion-statehood-for-
http://intellectualconservative.com/tiberiu-dianu-statehood-for-the-u-s-territories/
http://medium.com/
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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
Word of Life Romanian Baptist Church 
Pastor Adrian Lauran 503-334-7504
8815 Glisan Street, 
Portland, OR 97220 
Duminica: 5:00pm-7:00pm
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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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

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)

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)

CNAs (Certifi ed Nursing Assistants) / 
Caregivers Wanted
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 currently have a position available 
for a weekend caregiver. Ideally, 
we would like to hire someone for 
Friday - Sunday (approximately 
35 hours) or Saturday - Monday. 
However, scheduling for this position 
is somewhat fl exible.
Pay starts at $15/hour.
Our day shifts are typically 10-12 
hours, so our CNAs can earn a lot 
even if they work just three or four 
days per week. Whether you are 
looking for PART-TIME or FULL-
TIME, we have a position available 
for quality caregivers.
Please respond to this advertisement 
with either a resume or a brief 
message about yourself that 
includes your contact information, 
qualifi cations, work history, etc. 
(360)521-1300. (1806)

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

Caut relief caregiver pentru foster home 
in SW Beaverton. Sunati la 503-649-0381 
sau text la 503-484-3285. (1808)

Hiring live in or live out caregiver in 
Vancouver WA. Credentials required. 
Please call 503-799-4423. (1807)

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.

Casa pentru batrani in SE 
Portland de inchiriat. Detalii la 

telefon (503)348-8249. (1806)

Looking for caregiver in Clackamas, 
OR 3 days/week. Must be able to 
speak English. Background check, 
CPR, First Aid. Please call or text at 
(503)201-9048. (1806)

Full time/ part time caregiver 
position available! Please call: (503) 
847-0127. English and ability to 
complete a background check is a 
must!  (1806)

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.  
(1901)

RN offering services; delegations, 
medication management, care plans 

and assessments. 
Call Flavia 503-997-0197. 

AFH in SE Portland looking for a 
caregiver, 3 days, from 7am-7pm. Must 
be able to speak English and pass a 
background test. Please call at 971-409-
3108. (1806)

Diverse

Caut pe Ghiță FOLEA, 
prietena ta din Bărăgan Schei 1951. 

Scrie-mi, Marioara CIORBĂ:
3528 SOUTH FAIRFAX Road
BAKERSFIELD, CALIF. 93307

Caut partener de viață. 
Pentru ușoare defi ciențe pot oferi 
ajutor cu Produse tradiționale din 
medicina naturistă chinezească

(Chinese herbals). 
Call (661)281-4697

CIORBA DENCAN MARIOARA

Hiring full time caregiver in SE Portland! 
All required training (background ck, 
mandatory abuse report, cpr and fi rst 
aid, record  keeping B, English test etc) is 
necessary for a fast process. If interested 
please feel free to call and schedule an 
interview! (503)453-4297. (1811)

Hiring live-in or live-out relief caregiver 
for Multnomah and Clackamas counties.  
$15-$20 hr depending upon experience.  
Please call 503-314-2506 if interested.  
(1807)
AFH looking for caregiver part-time. 
Flexible schedule. Must be able to speak 
English and complete a background 
check. Please call (503) 764-7963.  
(1806)

Caut caregiver in orasul Gladstone, 
pentru mama mea care are operație 
de șold și are nevoie de full service 
timp de 8 ore pe zi și 5 zile pe 
săptămână. Engleza nu e necesara, 
doar romaneste.  Va rog sunați la 
Mary la 503 422-0158.   (1806)

Caut live in sau live out caregiver 
pentru Foster Care Home in zona 
Tigard. Pentru informații suplimentare 
sunați la 503.560.9920

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

Looking for Live in caregiver in Happy 
Valley OR, fl exible hours, must be 
able to speak English, good pay. 
Call or text: Veronica 503-740-5023. 
(1808)

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


ROMANIANTIMES

GREAT ONE LEVEL HOUSE ON A LARGE LOT. This 
home was built in 1980 providing 2,900 Sq. Ft, 7 BDs, & 3 
BAs. Presently used as a care home. Near local shopping 
centers & convenient public transportation. ACH license is 
not transferable. $655,000. 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. $949,000. Contact Cornell 503-939-7146

BORING, OREGON WITH 3,000 SQ. FT. SHOP. 
Private location, all one level home with 3 bedrooms, 2 
bathrooms and a double car garage. Also, there is a 2 
bedroom, 1 bath apartment 800 Sq. Ft. connected to the 
large shop. $625,000. For more information contact Cris  
503-816-9493

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. $779,000. 
For more information contact Cornell at 503-939-7146

GREAT PRICE: SPACIOUS, ONE LEVEL HOME has 
2,151 Sq. Ft, 7 BD, 3.5 BA, large living room with vaulted 
ceilings. The open living room, dining room and kitchen 
create a roomy gathering place. This home has 36” doors 
and is wheelchair accessible. At only $325,000 this house 
will be gone soon. Cornell 503-939-7146

CHARMING AND SPACIOUS HOME w/ 1,485 Sq. Ft, 4 
BD’s, 2 baths, & a 400 Sq. Ft. unfi nished basement. Built 
in 1906 and nicely remodeled with great features including: 
granite counters, wood & laminate fl ooring, large fenced 
yard, and carport. R1 zoning allows for up to 4-5 units. 
$399,900. Cornell 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. $979,000. Contact Cornell at 503-939-7146

OVER 24 ACRES

INCOME PRODUCING CARE HOME w/ 5,034 Sq. Ft, 9 
BD’s, 4 full & 5 half BA’s, 2nd living quarters, 1/3 + acre 
lot, RV parking, & garden area. The home is wheelchair 
accessible on the main fl oor with wide hallways, doors, 
and even a roll in shower. $999,950. For additional 
information contact Cornell at 503-939-7146

BY WASHINGTON SQUARE

OVER 32 ACRESVANCOUVER PORTLAND, OR GRESHAM, OR

1.42 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. 
$429,000. For more information contact Cornell at 
503-939-7146

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.

LIKE NEW 
CRAFTSMAN STYLE 
CONDO has 1,509 
Sq. Ft, 3 Bedrooms, 
& 2 ½ Bathrooms. 
Some features 
include granite 
kitchen counters w/ 
island, high ceilings, 
gas fi replace, slider 
door patio, plenty 
of natural lighting, 
and storage galore! 
Close to Clackamas 
Town Center, I-205. 
$327,900. Cris 503-
816-9493

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.

PO BOX 90393

1+ ACREMILWAUKIE, OR

Dr. Nicoleta Negoita 
Pearce 

OPTOMETRIST

Îngrijirea medicală a ochilor, îngrijirea de rutină a ochilor și servicii optice complete. 
Efectuăm examinările oftalmologice și în limba română.  

Noi pacienți de toate vârstele sunt bineveniți!

5656 HOOD STREET, SUITE 107 WEST LINN, OREGON 97068
503.723.3000  I   YOUANDEYE.US

Conform noului act normativ adoptat de Parlament și promulgat în aceasta lună de 
Președintele României, termenul de valabilitate a paşaportului simplu electronic a fost 
extins de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Valabilitatea 
paşaportului simplu electronic va fi  în continuare de 3 ani pentru cei care nu au împlinit 
12 ani şi de 5 ani pentru cei cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani.

O altă modifi care importantă este cea referitoare la pașapoartele temporare, cu valabilitate 
de 1 an, care se vor elibera în cazul unei urgențe dovedite, într-un termen de doar 3 zile. 
Astfel, paşapoartele simple temporare vor fi  eliberate doar în condiţii stricte, din motive 
de sănătate, familiale sau profesionale, pentru care trebuie aduse acte doveditoare care să 
ateste urgenţa deplasării în străinătate.

Pentru această vară Ministerul de Interne a anunţat luarea unor măsuri de organizare a 
activității, astfel încât să se evite aglomerația la ghișee, așa cum se întâmplă la fi ecare 
început de vacanță. Astfel, în București, într-unul din mall-urile din sectorul 3, va fi  
deschis un centru nou pentru eliberarea pașapoartelor, a documentelor de călătorie sau a 
permiselor de conducere și a certifi catelor de înmatriculare.

SOUTHEAST PORTLAND: Home business? This 
spacious home is a former care home with 2,900 Square 
Feet, 7 bedrooms, 3 full bathrooms, double car garage, 
large covered patio and garden area. Asking price is 
$374,950. Cornell 503-939-7146

COMING SOON

Valabilitatea pașapoartelor românești

http://www.greatwesternrealestate.com/
mailto:GreatWesternRealEstate@gmail.com
http://sq.ft/
http://040sq.ft/
http://www.comforthospice.org/
http://youandeye.us/


 

 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

Call or text for more information/details  Call or text for more information/details  
Jakesmobilemix.comJakesmobilemix.com      Dispatch:Dispatch:  Jacob Bec - 503-255-5253Jacob Bec - 503-255-5253

    BETON    BETON

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.
  
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. Truck fl eet safety inspections and maintenance; oil changes, chassis lube, tire changes-general upkeep. 
Loading trucks, loading yard Managment $18-23 Doe.Loading trucks, loading yard Managment $18-23 Doe.

1 cubic yard minimum - no max.  /  Call for current pricing and unload times allotted. 1 cubic yard minimum - no max.  /  Call for current pricing and unload times allotted. 

MUZEUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) are drept obiectiv major în anul 
2018 înfi inţarea “Muzeului Românilor de Pretutindeni”, în scopul păstrării identităţii 
lingvistice, etnice, culturale şi religioase a românilor din emigraţie. Muzeul va readuce 
în actualitate valurile succesive de emigraţie, precum şi viața de zi cu zi a românilor 
din afara granițelor, de-a lungul timpului.

Având în vedere cele menționate, MRP adresează invitația de a participa în cadrul 
acestui proiect tuturor asociațiilor românești din afara granițelor prin contribuirea, până 
pe data de 30 iunie a.c., la dezvoltarea arhivei de patrimoniu cu diverse fotografi i, 
înregistrări audio, video, jurnale și documente reprezentative care ar putea face parte 
din viitoarea platformă online a Muzeului Românilor de Pretutindeni și din expozițiile 
acestuia, fără pretenții fi nanciare.

Materialele vor fi  trimise pe adresa de email: cabinet.ss1@mprp.gov.ro

mailto:louie@oregonrealty.com
mailto:ligiabec@eaglehm.com
http://jakesmobilemix.com/
mailto:cabinet.ss1@mprp.gov.ro

