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Centenarul României, promovat în fa]a a zeci 
de mii de americani pe stadionul echipei 
de baseball Washington Nationals - pagina 2

Am vizitat gemenii, pentru prima dată, în 
1998, iar peste ani am revenit frecvent, 
acolo, până la atacurile din 2001. Îmi 
amintesc că cele două turnuri gemene au 
fost printre primele clădiri care le-am văzut 
și recunoscut din avion, înainte să aterizez, 
pentru prima dată, în New York și pe tărâm 
american.- pagina 15

P’un picior de plai 
românesc în Clinton, 

Michigan

La mai aproximativ 400 de kilometri 
distanță de Chicago, în direcția estică, în 
orășelul Clinton, Michigan, la începutul 
acestei luni, timp de două zile, am avut 
bucuria de a sărbătorii tradițiile și obiceiurile 
noastre românești. -  continuare în pagina 14

Preşedintele Statelor Unite a 
transmis un mesaj Președintelui României 
cu ocazia desfăşurării la Bucureşti a Summit-
ului “Iniţiativa celor Trei Mări”, spunând 
că SUA rămâne un partener în extinderea 
infrastructurii energetice, de transport şi 
digitale.iCreșterea dezvoltării economice, 
consolidarea coeziunii Uniunii Europene 
și îmbogățirea legăturilor transatlantice 
rămân principalele obiective ale Inițiativei 
celor Trei Mări, al cărei summit s-a 
desfășurat la București, se arată în textul 
declarației fi nale a Summitului I3M 
convenită de cele 12 state participante. 
Declarația  marchează intrarea Inițiativei 
într-o nouă etapă de maturitate politico-
economică prin adoptarea unei liste de 
27 proiecte prioritare de interconectare a 
I3M în cele trei domenii cheie – transport, 
energie, digital, prin organizarea primului 
Forum de Afaceri al I3M, prin inițierea 
Fondului de Investiții și prin crearea 
Rețelei I3M de Camere de Comerț și 
prin participarea la nivel înalt, în calitate 
de parteneri, a Comisiei Europene, a 
Statelor Unite și a Germaniei.iElveţia 
a cerut Rusiei să înceteze orice activitate 
de spionaj desfăşurată pe teritoriul său, 
după ce au apărut două cazuri suspecte 
de spionaj.iSute de persoane, inclusiv 
cetăţeni bulgari din diaspora, au participat 
la un protest antiguvernamental la Sofi a, 
manifestanţii cerând demisia Guvernului 
Boiko Borisov şi schimbarea sistemului 
de guvernare.iLuis Almagro, secretarul 
general al Organizaţiei Statelor Americane, 
a declarat că nu ar trebui exclusă posibilitatea 
unei intervenţii militare pentru a înlătura 
de la putere regimul Nicolas Maduro 
din Venezuela.iCancelarul Germaniei, 
Angela Merkel, a declarat că Berlinul îşi 
întăreşte capacităţile cibernetice pentru a 
contracara “războiul hibrid” folosit de Rusia 
pentru a viza trupele germane staţionate 
în Lituania.iBiserica Ortodoxă Rusă a 
anunţat că nu va mai participa la structurile 
prezidate de Patriarhia Ecumenică de la 
Constantinopol, acuzând-o că ar fi  de 
acord cu încercarea Bisericii ucrainene 
de a se desprinde de Moscova.iRusia va 
continua consolidarea efectivelor militare 
pentru apărarea propriei suveranităţi şi a 
aliaţilor, a avertizat  preşedintele Vladimir 
Putin, cu ocazia exerciţiului militar Vostok 
2018.iStatele Unite impun noi taxe 
vamale pe importul de mărfuri chinezeşti, 
în valoare de 200 miliarde de dolari, ca 
urmare a escaladării războiului comercial 
cu China.iAdministraţia din China a 
anunţat taxe vamale suplimentare pentru 
importuri în valoare de 60 de miliarde 
de dolari din Statele Unite, ca reacţie la 
tarifele anunţate de preşedintele american, 
Donald Trump.iPreşedinţii Rusiei şi 
Turciei, Vladimir Putin şi Recep Tayyip 
Erdogan, au decis constituirea unei zone 
demilitarizate în provincia siriană Idlib.

Despre destinul puterii 
cu ajutor str~in 

[i s~r~cirea ]~rii... 

17-18 septembrie 2018, București - Summitul Inițiativei celor Trei Mări (I3M), cel mai important eveniment 
economic găzduit de România de la revoluţie până în prezent. - pagina 4

Răsfoind pagini vechi de istorie românească, 
iată unul din primele modele politice care 
aveau să construiască ideea de unitate a 
românilor, premergând Marea Unire...
Zice cronicarul, asupra realităților din Țara 
Românească: -  continuare în pagina 7

iGuvernatorul statul american Alabama a adus un elogiu României, 
poporului român și românilor americani, cu ocazia celebrării 
Centenarului Marii Uniri - pag. 11

iRomânia, felicitată cu ocazia Centenarului Marii Uniri, printr-o proclamație emisă 
de guvernatorul statului Connecticut - pagina 11

                 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Stimați Frați Români, 
Vă invităm la Sărbătoarea Centenarului 

României, care este planificată să aibă loc 

Sâmbătă  1  Decembrie 2018,   

începând  cu ora 6 PM, 

 la Parkrose High School,  

adresa: 12003 NE Shaver Street, Portland, OR 

În memoriam  9/11  
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Centenarul României, promovat în faţa a zeci de mii de americani 
pe stadionul echipei de baseball Washington Na� onals

Centenarul României, onorat prin invitarea 
ambasadorului George Cris� an Maior de a 

da lovitura de începere a meciului de baseball 
dintre echipele 

Washington Na� onals și Chicago Cubs

România a fost invitată, sâmbătă, 8 septembrie 
2018, să par� cipe la evenimentul „Taste of the World”, 
organizat de una dintre cele mai apreciate echipe de 
baseball ale momentului, Washington Na� onals, cu 
ocazia meciului dintre echipa locală și Chicago Cubs, 
cea mai populară echipă de baseball din SUA.  

Cu acest prilej, Ambasada României a 
pregă� t un eveniment de promovare a Centenarului 
și a tradiţiilor culturale româneș� . Ambasadorului 
României, George Cris� an Maior, i-a fost conferită 
onoarea de a da lovitura de începere a meciului (fi rst 
pitch),  iar drapelul României a fost prezentat pe 
terenul de joc în cadrul unei ceremonii ofi ciale. 

Ambasadorul George Cris� an Maior a 
mulţumit gazdelor pentru onoarea făcută României, 
într-un moment special pentru ţara noastră, când 
aniversăm 100 de ani de la întregirea naţiunii române. 
„Preţuiesc în mod special onoarea deosebită pe care 
clubul de baseball din capitala Statelor Unite ale 
Americii a făcut-o României, de a ne invita la acest 
eveniment unic. Faptul că zeci de mii de americani din 

zona Washington, D.C. au avut ocazia să afl e despre 
România, despre aniversarea Centenarului, despre 
tradiţiile noastre, este un lucru deosebit care ajută la 
strângerea și mai puternică a legăturilor dintre cele 
două ţări. Sunt pasionat de acest sport minunat, atât 
de iubit de poporul american și care oglindește, poate 
în modul cel mai fi del, spiritul Americii. De aceea, cu 
atât mai mult am apreciat cu deferenţă invitaţia de 
a da lovitura de începere a acestui meci”, a declarat 

ambasadorul României.

Afl at la a treia ediţie, evenimentul „Taste of the 
World” s-a bucurat de par� ciparea a zeci de mii de spectatori 
americani. 

Ambasada României în Statele Unite ale Americii
8 septembrie 2018

Standul Romaniei pe stadionul Washington Nationals Standul Romaniei pe stadionul Washington Nationals

Prezentarea ofi ciala a ambasadorului Romaniei
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Principiile de Funcționare 
ale Publicației 

RomanianTimes:

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

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

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

Completări la PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE 
INIȚIALE:

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

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

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

Materialele se trimit numai prin email;

Expeditorul materialului este direct responsabil de conținut 
incluzând pozele atașate.

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

Publicația RomanianTimes este susținută fi nanciar de 
companii și persoane care își pun reclame, abonați, 
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale 
de publicat. 

Phone (503) 895-5171   -  E-mail info@romaniantimes.com  -  www.romaniantimes.com
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sentențios ca de o curte supremă care nu are de dat socoteală 
nimănui.

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

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

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

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

Cristian Ioanide

mailto:info@romaniantimes.com
http://www.romaniantimes.com/
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 „Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel ... este o plăcere 
să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme aceea i se întâmplă, dar celor ... li 
se împlineşte dorinţa.”
  (Proverbele 10: 23-24)

 (Completaţi textul folosind soluţiile marcate cu raster)

Orizontal: 1) ?  2) Lista zilnică de preţuri din piaţă (pl.). 3) A trata cu apă clocotită — Titlu 
de mare latifundiar. 4) Bir! — Prietene adevărate. 5) Vieţi liniştite — Aşadar. 6) Scăpat după 
o lămurire — Reputaţie. 7) Sursă de lumină — Scaun domnesc. 8) Furnizor de material 
tehnic pentru război — Ordinul muncii — Teşite! 9) Cu plata la zi — A face o campanie de 
alegeri. 10) Fel de comportament.

Vertical: 1) A rămâne impresionat la un fi lm.  2) ? (sing.).  3) Refren popular — Concurenţi 
la ridicarea greutăţilor ... cu evoluţii pe peron. 4) Suprafaţă pe care se poate vedea o ploaie 
de stele căzătoare — Indicator de valoare. 5) Nici mie, nici ţie — Cureluşă de meşină — 
Esenţă de prun! 6) Alertă în centru! — Trase pe sfoară. 7) Coloraţi într-un anumit fel. 8) Cu 
consistenţă solidă (pl.) — Puse la plural! — Introduse în urnă! 9) Mişcare dintr-un loc într-
altul. 10) Consilier la primărie (fem.).

Dicţionar: IRA.

PROVERBE (33)
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Dezlegarea careului din numărul precedent:
FILISTENI
Orizontal: 1) SAMSON – CRETA. 2) ASCALON – AFEC. 3) MD – BETSEMES. 4) GOLIAT – CSS – C. 5) ADOI – EIRE – UH. 6) R – T 
– G – SOSIRI. 7) IONATAN – OIV. 8) DO – OZIA – ESAO. 9) ARC – ACCA – AST. 10) VAAH – L – SAF – U. 11) IMPARATI – AUR. 12) 
D – IMAGINATII. 
         Victor Martin

România, țara gazdă a celei de-a treia ediții a Summitului Inițiativei celor Trei Mări, 
precum și a primului Forum de Afaceri al Inițiativei, s-a afl at luni în centrul celor mai 
importante angajamente asumate în cadrul I3M de la momentul înfi ințării acestui format, 
în 2015.

În deschiderea Forumului de Afaceri la care au participat președinții României, Croației, 
Poloniei și Austriei, precum și comisarul european Corina Crețu, EximBank România și 
Camera de Comerț și Industrie a României au semnat două documente esențiale pentru 
viitorul cooperării și interconectării economice regionale între cele 12 state ale Inițiativei, 
care însumează 28% din PIB-ul Uniunii Europene, și care vor andosa în Declarația 
Summit-ului o listă de aproximativ 30 de proiecte menite să reducă decalajul de dezvoltare 
între estul și vestul Europei.

Primul pas spre interconectare economică: o rețea a Camerelor de Comerț

Obiectivul principal al I3M, o inițiativă care urmește să atingă deplina maturitate la cea 
de-a treia ediție a summitului, desfășurat la București, este acela de oferi susţinere politică 
pentru o mai bună cooperare, convergență şi interconectare a economiilor statelor din 
spaţiul geografi c cuprins între cele trei mări – Adriatică, Baltică şi Neagră – în trei domenii 
principale: energie, transporturi şi digital.

Primul pas spre interconectare economică a fost făcut de Camerele de Comerț Naționale 
din Bulgaria, Slovenia, Croația, Ungaria, Polonia, Lituania și România, care au semnat un 
document de colaborare menit să asigure dezvoltarea relațiilor comerciale și să stimuleze 
iniţiativele de afaceri şi investiţiile în regiunea celor trei mări.

”Acordul dintre Camerele de Comerț are în vedere schimbul de informații referitor la 
societățile comerciale, solvabilitatea și bonitatea lor și diseminarea oportunităților de 
afaceri. De asemenea, se urmărește identifi carea proiectelor comune și a modalităților de 
fi nanțare a acestora”, informează CCIR într-un comunicat.

Declarația Comună își propune promovarea implementării proiectelor de interconectivitate 
în regiunea celor Trei Mări, cu accent particular pe domeniile transporturilor, energiei 
și digital, și să coopereze cu națiunea gazdă pentru organizarea anuală a Forumului de 
Afaceri al celor Trei Mări, în marja Summitului I3M.

Un Fond de Investiții de 100 de miliarde de euro

Cea mai atractivă intenție politică a acestui summit – Fondul de Investiții al Inițiativei 
celor Trei Mări – a fost semnat reprezentanții băncilor din șase țări ale Inițiativei: Croația, 
Cehia, Letonia, Polonia, România și Slovacia. Din partea României, scrisoarea a fost 
semnată de reprezentanții EximBank.

”Fondul va reprezenta un vehicul important prin care regiunea are șansa de a mobiliza 
si prioritiza contribuțiile fi nanciare necesare pentru implementarea proiectelor prioritare 
ale regiunii”, a spus președintele Klaus Iohannis, în deschiderea Forumului, punctând că 

România, în avangarda deciziilor interconectării regionale a țărilor ce reprezintă 28% din PIB-ul UE. 
Cum vor funcționa rețeaua Camerelor de Comerț și Fondul de 100 de miliarde de euro 

al Inițiativei celor Trei Mări 

acest fond își propune să co-fi nanțeze proiectele prioritare.

Fondul de Investiții este văzut de președintele Croației, stat co-inițiator al formatului celor 
Trei Mări, o bază de implementare a unor proiecte masive în domeniul infrastructurii, 
energiei şi digitalizării pentru a ajuta statele mai puţin dezvoltate din estul Europei să își 
sporească competitivitatea.

Potrivit Adevărul, Fondul este o iniţiativă a Bank Gospodarstwa Krajowego, banca 
naţională poloneză de dezvoltare, iar acesta va începe să lucreze anul viitor şi nu va avea 
un sediu, board-ul de directori urmând să se întâlnească pe rând, în ţările membre.

Fondul de investiții în valoare de 100 de miliarde de euro va reprezenta platforma fi nanciară 
care să sprijine cele aproximativ 30 de proiecte prioritare care vor alcătui lista proiectelor 
regionale ale Inițiativei. Dintre acestea, România și-a anunțat șase proiecte, câte două 
pentru fi ecare domeniu de importanţă strategică de pe agenda regională şi europeană, 
respectiv, digital, energie şi transporturi.

Cele șase proiecte prioritare pentru România la Summitul celor Trei Mări:

1) crearea unei platforme digitale inteligente pentru monitorizarea în timp real a apelor din 
bazinele hidrografi ce afl ate în regiunea Iniţiativei celor 3 Mări, care va oferi posibilitatea 
monitorizării factorilor de poluare, dar şi de efectuare a unor analize de risc;

2) crearea unei platforme digitale inteligente pentru tranzacţionarea serviciilor de transport 
şi logistică, iar a treia propunere a României se referă la defi nirea şi dezvoltarea unei foi de 
parcurs către un sector energetic digitalizat şi sustenabil şi crearea unei platforme digitale 
în domeniul stocării energiei;

3) proiectul FAIRway Danube, care are ca obiectiv general implementarea Master Planului 
pentru Reabilitarea şi Întreţinerea Şenalului Dunării şi Afl uenţilor săi Navigabili, elaborat 
în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării;

4) proiectul RAIL 2 SEA – “Modernizarea şi dezvoltarea rutei feroviare Gdansk – 
Constanţa”, care are ca obiectiv principal modernizarea unor coridoare feroviare atât 
pentru utilizarea comercială, cât şi pentru transportul rapid al forţelor şi echipamentelor 
militare pe teritoriul României, cu o lungime totală de 3.663 km.

5) dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 
pe coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA, faza 1 şi 2), amplifi carea 
coridorului bidirecţional de transport gaze natural Bulgaria – România – Ungaria – Austria 
(faza 3 a BRUA);
6) dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului sudic de Transport pentru gazele 
naturale de la ţărmul Mării Negre (de la Marea Neagră la Podişor).

caleaeuropeana.ro

http://caleaeuropeana.ro/
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Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalțe 
spre biruința adevărului

Desigur că toți suntem conștienți de viteza cu care 
se transmit știrile și asta este una din rațiunile pentru 
că foarte multe dintre ele sunt nedocumentate și sunt 
preluate așa cum se transmit. De aceea este extrem de 
important să fi m treji, să veghem și să promovăm 
adevărul.

 În ediția din septembrie 2018 intenționez să atrag 
atenția cititorilor la câteva evenimente curente spre care 
trebuie să ne poziționăm în mod corect.

Referendumul de modifi care a Constituției României 
 Referendumul este generat de Coaliția pentru Familie, care a reușit să adune 
peste 3 milioane de semnături ale cetățenilor români din România, în vederea 
modifi cării Constituției referitor la cadrul legal de formare a unei familii, și anume 
prin căsătoria unui bărbat cu o femeie. După multe tergiversări a fost aprobată de 
Camera Deputaților și Senat. 
 Astăzi 17 septembrie 2018 Curtea Constituțională a României a decis că inițiativa 
de revizuire a Constituției, potrivit căreia familia se întemeiază pe căsătoria între un bărbat 
și o femeie, nu pe cea consimțită între soți, respectă prevederile constituționale.
 “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o 
femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura 
creșterea, educația și instituirea copiilor”, prevede modifi carea adusă articolului 48 
din Constituția României, prevede textul din Constituție propus revizuirii și asupra căruia 
cetățenii trebuie să se exprime la referendumul din 6-7 octombrie 2018. 
 Pentru cei care aveți posibilitatea să mergeți la vot, mergeți exprimându-vă 
mesajul conștiinței personale de defi nire a familiei așa cum a hotărât Întemeietorul familiei, 
Domnul Dumnezeu. Pentru cei ce nu puteți vota, motivați-i pe alții să meargă.

Poziția față de administrația Trump
  CBN News prin Jenna Browder, a publicat declarația Secretarului 
Departamentului de Energie al SUA, Rick Perry, înainte de a pleca spre România, 16 
septembrie 2018.  Pentru prima dată se publică despre Studiul Biblic al Cabinetului 
de conducere al președintelui Trump: “S-o luăm cu începutul”. Știați că membrii 
Cabinetului președintelui Donald Trump se întâlnesc săptămânal pentru un studiu biblic? 
CBN News a fost primul care a raportat despre aceasta și, potrivit unui participant regulat, 
Secretarul de Energie, Rick Perry, se poate afi rma că grupul continuă să fi e puternic.
 “Sunt un număr de bărbați și femei în Cabinet, care au un studiu biblic 
în fi ecare dimineață a zilei de miercuri”, a declarat Perry pentru Jenna Browder de 
la CBN. “În primul rând ne oferă ocazia să ne vedem în afara mediului nostru 
de lucru normal, dar trimitem și un mesaj că această administrație are la baza 
experiențelor de viață valori biblice”.
 Pe lângă Perry, alți participanți includ secretarul de stat Mike Pompeo, 
secretarul de agricultură Sonny Perdue, secretarul educației Betsy DeVos și secretarul 
de locuințe și dezvoltare urbană Ben Carson. Procurorul general Jeff Sessions face parte, 
de asemenea, din grup. Vicepreședintele Mike Pence este sponsor și Ralph Drollinger, 
ministru de la Capitol, care conduce studiul biblic, spune CBN News Trump primește de 
asemenea o copie a studiului din fi ecare săptămână.
 De fi ecare dată înaintea unor decizii au loc rugăciuni specifi ce. CBN News 
menționează rugăciunea lui Ben Carson înainte de reforma fi scală: “Dă-ne înțelepciunea 
necesară”. Ben Carson spune că, credința “mă ajută să slujesc națiunii mai bine”.
 “Este cel mai bun studiu biblic pe care l-am ținut vreodată în viața mea, totdeauna 
sunt gata de a învăța ceva, sunt atât de nobili, sunt atât de pătrunși”, a spus Drollinger.
 Între timp, Perry îi acordă credit președintelui Trump ori de cât ori e oportun 
subliniind o conducere având credința ca și căpătâi. “Privind de pe poziția înaltă ce o 
deține, este un președinte care nu se teme să se ridice și să spună: “Hei, nu sunt perfect, 
dar îl cunosc pe Cel care este perfect și încerc să-I urmez instrucțiunile, “ a declarat Perry 
pentru CBN News. “Este un loc foarte bun de unde să începem, din perspectiva mea”. 
 Iată aici transcriere completă: Jenna Browder: “Credința se pare ia locul 
primordial și central în această administrație. Știu că ești parte a studiului biblic al 
Cabinetului, spune-ne puțin despre asta”.

Pagina realizată de Nelu Ciorba 

(continuare  în pagina 7)

 Secretarul Rick Perry: “Ei bine, știi, încep cu o privire de sus al acestui aspect 
avem un președinte care nu se teme să se ridice și să spună: “Hei, nu sunt perfect, 
dar îl cunosc pe Cel care este perfect și încerc să-I urmez instrucțiunile”. Și este 
un loc foarte bun pentru a începe din perspectiva mea. Există un număr de bărbați și 
femei în Cabinet care participă la studiu biblic în fi ecare miercuri dimineață. Din câte 
știu, este vorba de prima dată, în aproape 100 de ani, când, în mod regulat, se ține studiu 
biblic în Cabinetul de la Washington, DC.  Deci, știi, cred că e un lucru bun. În primul 
rând, ne oferă ocazia să ne vedem în afara mediului nostru de lucru normal, dar trimitem 
și un mesaj că această administrație își bazează experiențele de viață pe valori biblice. 
Întotdeauna cer oamenilor care sunt, uneori critici, și acum și când eram guvernatorul 
Texasului, despre acțiunile pe care le-am luat, și am spus: “Știi, încerc să aplic principiile 
biblice, spune-mi care dintre Cele Zece Porunci nu le-am aplicat cu această ocazie?

Israelul prin prisma de azi a Americii
Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a fost vorbitorul invitat special la 

summitul anual al organizației Christians United for Israel ce a avut loc în iulie 2018 
la Washington DC. Din lipsă de spațiu voi reda puncte importante ale discursului din 
23 iulie 2018, cu privire la Israel, și care pun punctul pe “i” la multe subiecte tratate în 
această rubrică, ca evenimente escatologice și cu referire la Israel și poporul evreu.

<<<< Trăim într-o lume în care antisemitismul este în creștere. În unele părți 
ale lumii, comunitățile evreiești sunt urâte, hărțuite, vandalizate și chiar supuse la 
violență fi zică. Trăim într-o lume în care grupurile teroriste și chiar unele țări cer deschis 
distrugerea Israelului. Multe alte țări încurajează sau aprobă acțiunile de discriminare 
fl agrantă împotriva Israelului.

Chiar și aici acasă, există semne tulburi. În multe campusuri colegiale, 
mișcarea antisemită BDS e sprijinită de studenți și profesori care ar trebui să știe mai 
bine adevărul.

Poziționarea împotriva acestei campanii de presiune globale asupra Israelului 
și a poporului evreu pleacă din inima prieteniei noastre, din inima Americii. ..

Națiunile Unite sunt un loc interesant. Există momente când poate fi  o forță 
în bine.

Am văzut un lucru bun, anul trecut, 2017, când comunitatea internațională 
s-a unit împotriva programului de înarmare nucleară nord-coreean, prin adoptarea de 
sancțiuni masive, care au strangulat economia lor, aducându-i la masa de negocieri.

ONU poate fi , de asemenea, un loc plin de frustrări și lucruri bizare. Nicăieri 
nu este mai pronunțată aceasta, decât în   modul cu adevărat groaznic cum ONU a tratat 
Israelul de zeci de ani.

În septembrie anul trecut, când premierul Netanyahu a vorbit la ONU, el a spus 
că de mult timp “epicentrul antisemitismului mondial a fost ONU în sine”. Aceasta 
este o declarație uimitoare. Dar, din păcate, este adevărată.

Primul-ministru a mai spus altceva. După ce a descris revoluția care are loc 
în legăturile Israelului cu națiunile individuale din întreaga lume, premierul Netanyahu 
a spus: “Există semne de schimbare pozitivă, chiar și la Națiunile Unite”. El a spus: 
“Această schimbare pozitivă este o forță”. Acest lucru este, de asemenea, adevărat.

Schimbări pozitive ale ONU și rădăcina lor
Aș dori să descriu câteva dintre aceste schimbări pozitive și de ce se întâmplă.
Foarte simplu, schimbarea vine de la conducerea și claritatea exprimată 

de Statele Unite. Această conducere și claritate au fost pe deplin prezentate când 
președintele Trump a luat decizia îndrăzneață și corectă de a muta Ambasada Statelor 
Unite la Ierusalim. Istoria arată că Ierusalimul a fost, este și va fi  întotdeauna capitala 
Israelului. Aceasta nu este ceva care a fost creat de locația unei ambasade. Nu este 
ceva care a fost creat printr-o decizie americană. America nu a făcut capitala Israelului 
la Ierusalim. Ceea ce a făcut președintele Trump - câștigând un mare credit - a fost 
recunoașterea unei realități pe care președinții americani l-au negat prea mult timp.

Ierusalimul este capitala Israelului. Asta e un fapt. Și președintele Trump a 
avut curajul să recunoască un fapt ce alții nu au făcut și nu ar face-o. Trebuie să spun 
că decizia noastră privind ambasada a provocat un pic de agitație la Națiunile Unite. În 
cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, țările au pierdut mult 
timp pentru a condamna Statele Unite. Nu au arătat nici un pic de milă, dar asta mi-a 
dat marea onoare de a-mi prezenta primul veto american.

Săptămâna următoare, problema Ierusalimului a fost adusă în fața Adunării 
Generale a Națiunilor Unite - a celor 193 de țări - ca un atac direct de condamnare a 
Statelor Unite. Am pierdut acel vot. Dar, spre surprinderea multora, 65 de țări au refuzat 
să meargă împotriva noastră. În lunga istorie a maltratării Israelului, a fost un record. 
Și nu vom uita niciodată acest vot. După cum am spus atunci, am notat numele tutoror 
celor ce erau împotriva noastră.
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A CREDE INSEAMNA MAI MULT DECAT UN SLOGAN
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Slavomir Alm]jan

Nebunia veacului acestuia, în ciuda aparenței, este vizibilă 
omului duhovnicesc, omului care privește lucrurile create 
de Dumnezeu prin ochii Creatorului.  Însăși “cuceririle” 
technologiei moderne mărturisesc despre starea de nebunie 
a veacului. Suntem prinși ca într-un vârtej în ritmul infernal 
al căutării de siguranță și comfort exact în locurile din care 
siguranța și comfortul sunt cu grijă îndepărtate.  Strategia 
stăpânitorilor veacului acestuia, diabolică de la chiar rădăcinile 
ei, mobilizează tot ceea ce tehnologia și “cugetul liber” pot 
genera, în vederea înrobirii și îndobitocirii fi inței umane, în 
vederea neutralizării forțelor lăuntrice, dăruite omului de 
către Creatorul său…  Într-o seară, îmi amintesc bine, fi ecare 
moment am provocat mințile fraților mei, întrebându-i dacă 
în prezent există condiții pentru ca un Mozart sau Hendel sau 

Bethoven, sau Goethe sau Shelley sau Shakespeare să existe…   Discuția s-a încins și bunul 
simț creștin a biruit… Și cât de mult, Biserica, se deosebește de tiparele veacului, cât de 
des spiritul uman atinge cerul prin bătăile aripilor cu care cugetul râvnește înălțarea înspre 
aerul necontaminat al înțelepciunii?  “Quo Vadis”?  Încotro, omule?  Strigă din pieptul 
crucii Dragostea și Întelepciunea universului…  Încotro, omule?  Ar trebui să-și strige omul 
venindu-și în fi re precum fi ul risipitor…

 Niciodată ca astăzi, omul n-a vorbit mai mult și a spus atât de puțin, niciodată nu 
s-a scris mai mult și s-a învățat atât de puțin.  Niciodată, ca astăzi, nu s-a vorbit atât de mult 
despre libertate și niciodată, ca astăzi, lanțuri mai grele n-au țintuit cugetul uman…  Se scriu 
“tratate” și apar “științe noi” și mulitudinea problemelor nerezolvate crește în loc să scadă…  
Predominatele “gândirii” de azi încifrează o realitate care mai demult era sau mai bine zis 
cunoașterea ei era la cheremul bunului simț…  Ceea ce se scrie azi și devine “bestseller” 
apelează la emoțiile primare și nu la cuget, cea ce se compune azi, cochetează cu murdăria și 
grotescul iar “stelele” de azi n-ar fi  vrednice să dezlege șireturile de la pantofi i prostituatelor 
de acum un secol.  Atacarea emoțiilor primare a devenit o formulă sigură pentru adormirea 
sau chiar uciderea cugetului…  Un om care cugetă este conștient de sine și nu poate fi  
manipulat.  Societatea “de consum” sau mai bine zis promotorii ei se bazează pe ignoranța 
consumatorilor…  Ignoranța celor mulți este câștigul celor din vârful piramidei.  Lucifer și-a 
dezlănțuit sub ochii noștri cele mai efi ciente strategii în vederea anihilării cugetului deci a 
conștiinței de sine, deci a căutării adevăratelor valori…  Lipsa de “răgaz” duce în toate ocaziile 
la înfrângere.  
 “Opriți-vă și știți că Eu sunt Dumnezeu”… Psalmul 46:10.  Îmi amintesc, mulți ani 

Înalta Chemare a Cugetării
înainte, când am privit o partidă de box dintre doi dintre cei mai talentați pugiliști din 
Balcani.  Partida părea foarte echilibrată, valorile tehnice ale celor doi fi naliști au fost de 
înaltă clasă.  Meciul părea să se îndrepte înspre decizia arbitrilor și nu înspre o victorie 
clară pe ring până când…  Eroul nostru a pus garda jos pentru o fracțiune de secundă, 
timp bine exploatat de adversar care cu iuțime a lovit fața eroului nostru și profi tând de 
șoc a continuat cu o serie teribilă de lovituri culminând cu un “knock out” și o victorie 
surprinzătoare a adversarului eroului nostru…  Diavolul aplică aceeași tactică.  Odată 
prinzându-te cu garda jos, loviturile lui se vor prăvăli ca o avalanșă peste tine.  De ce?  
Adversarul sufl etelor noastre știe bine că o clipă de răgaz pentru noi înseamnă, cugetare, 
înseamnă evaluare a realității, înseamnă izbândă.  Da, credința ne este dată de sus și prin 
ea duhul nostru revine la viață și noi “credem” în Dumnezeu.  Cugetarea, este încă un pas 
înainte în relația noastră cu Dumnezeu.  Cugetul devine părtaș în acest proces și noi nu 
numai că credem dar începem să știm.  “Opriți-vă și să știți că Eu sund Dumnezeu”.  
 Dumnezeu îți spune să te oprești, să-ți iei răgaz și să cugeți…  Nu degeaba Isaac 
ieșea din cort, în liniștea serii…  El ieșea ca să cugete.  Și cine știe câte gânduri minunate 
se înfi ripau în mintea lui când privea fi rmamentul cu miriadele-I de stele?  Cine știe ce 
divine cugetări îi odihneau mintea când simțea pe pielea lui briza binecuvântată a serii?  
Cugetarea revelează realitatea dar și magnitudinea lui Dumnezeu:
“în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd 
lămurit, de la facerea lumii, când te uiți CU BĂGARE DE SEAMĂ la ele”…  (Rom. 
1:20).
 Să nu înțelegeți greșit!  Credința este cea care ne introduce la picioarele lui 
Dumnezeu, dar meditația și cugetarea, atât în ceea ce privește Cuvântul cât și ceea 
ce privește creația Lui, descoperă pentru sulfetele noastre însușirile nevăzute ale lui 
Dumnezeu.  Iată ce minunat îndemn, ce înaltă chemare!
 Petru, omul care a pășit pe apă, printr-o credință oarbă, găsește cu cale să spună:  
“De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fi ți treji”  (1 Petru 1:13).
 Același Petru dă drept pilde denme de urmat pe proorocii care “au făcut din 
mântuirea aceasta țiinta CERCETĂRILOR ȘI CĂUTĂRILOR STĂRUITOARE” și ei 
“CERCETAU SĂ VADĂ”…  (vezi 1 Pet. 10, 11).  Tot Petru îndeamnă:  “Fiți totdeauna 
gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi…” (1 Pet. 3:15).
 A cugeta, a medita în liniște, a te bucura de minunate clipe de răgaz cu coapsele 
minții încinse în discernarea adevărului, a ști că Dumnezeu este Domnul, deschide un 
făgaș nou unui binecuvântat fl uviu de odihnă…
 Iubite cititor, când a fost ultima oară când te-ai oprit din goana vieții și te-ai dus, 
ca și Isaac în liniștea serii ca să cugeți în taină?  Nu cumva în falsele clipe de răgaz te lași 
pălmuit de industria plăcerilor acestei lumi?  Nu cumva, cu garda coborâtă, te-ai lăsat 
sub avalanșa nemiloasă a loviturilor veacului, îndobitocit de gunoaiele turnate peste tine 
de mass media lumii?
 Iată, Dumnezeu ți-a pregătit canonade de lumini pe bolta limpede, ieși, cugetă 
și minunează-te.  Primăverile te așteaptă pregătite de El, Prietenul sufl etului tău, gătite 
în fl uvii de culoare și mugurii tumultă de bucuria noilor vieți…  Nu auzi cum umilul 
izvor de la poala muntelui susură măreția iubirii Lui?  Nu simți în tumultul oceanului 
lacrima lui Dumnezeu?

Intr-o noua campanie media NIKE a lansat un 
nou slogan – “Crede in ceva. Chiar daca asta inseamna sa 
sacrifi ci totul”. Sloganul este interesant in constructie si 
pare valoros intr-o lume in care transparenta si sinceritatea 
este noul etalon al moralitatii. Media ne-a invatat sa traim 
in slogane chiar daca multe din ele suna bine pentru ca 
sunt destul de goale – fara substanta realitatii.

La nivelul societatii si chiar in parametrii 
culturali, noi traim de ceva vreme sub “Crede in ceva” dar 
problema este ca dorinta de a crede cuplata cu sinceritatea 
invocarii - nu este indeajuns. 

A crede in “ceva” nu e condamnabil dar nici de 
laudat. Ceea ce conteaza este esenta a ceea ce traiesti, si 
pentru ce iti oferi / acorzi increderea ta.  Cui iti dai credința 

- încrederea ta. Apostolul Pavel a inteles ca ceea ce crezi este laudabil numai in masura in 
care este adevarat. Credinta ta este la fel de buna pe cat este de adevarat lucrul pe care il 
crezi.

Sub varii forme necredinta in Dumenzeu vine pe fondul ignorarii a ceea ce 
Dumnezeu este si a facut. Deliberat milioane de oameni ignora in fi ecare zi Cuvantul lui 
Dumnezeu – Biblia, sursa in care Dumnezeu se prezinta. Astfel oamenii se substrag unei 
resurse prin care Dumnezeu poate fi  inteles si descoperit. Atunci cand ignoram aceasta 
sursa in care Dumenzeu se prezinta, capatam informatii din medii adiacente, secundare, ce 
ofera o imagine despre Dumnezeu  care nu este reala. Ignorand Biblia noi ne deschidem 
spre informatii eronate despre Dumenzeu. 

Societatea si mediul cultural ofera impreuna si separat o imagine despre 
Dumnezeu. De fapt subtil ni se impune a crede  ideea despre Dumnezeu.  Asta nu ni se 
intampla doar noua cetatenilor din sec 21. S-a intamplat in toate timpurile. Chiar poporul 
evreu, cu care Dumenzeu stabilise un legamant au ales sa pretuiasca mai mult factorii 
culturali decat sa asculte ceea ce Dumnezeu le transmisese prin profeti. 

“Să spui astfel: «Ascultaţi Cuvântul Domnului, regi ai lui Iuda şi locuitori ai 
Ierusalimului! Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste 
locul acesta o nenorocire care va asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea.’» Căci 
M-au părăsit, au înstrăinat locul acesta, au adus în el jertfe altor dumnezei, pe care nu-i 
cunoşteau nici ei, nici strămoşii lor şi nici regii lui Iuda şi au umplut locul acesta cu sânge 
nevinovat. Au zidit înălţimi lui Baal, ca să-şi ardă copiii în foc ca arderi de tot pentru Baal, 
lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l menţionasem şi nici măcar nu-Mi trecuse prin 
minte. “ (Ieremia 19:3–5)

Dumnezeu niciodata nu ceruse oamenilor lui Israel sa isi sacrifi ce copiii prin 
ardere. Dar oamenii au fost infl uentati de factorii culturali ai vremii. Ca urmare ei au crezut 
ca Dumnezeu trebuie sa fi e la fel ca ceilalti dumnezei din popoarele vecine. Ironia este ca 
Dumenzeu le spusese deja sa nu faca asta. 

“După ce Domnul, Dumnezeul vostru, va zdrobi dinaintea voastră neamurile pe care 
le veţi invada ca să le stăpâniţi, după ce le veţi lua în stăpânire şi veţi locui în ţara lor, 
iar ele vor fi  nimicite dinaintea voastră, aveţi grijă să nu cumva să cădeţi în capcană 
şi să vă luaţi după ele, spunând: «Oare cum se închinau aceste neamuri zeilor lor? Şi 
noi vrem să facem la fel!» Voi să nu faceţi aşa faţă de Domnul, Dumnezeul vostru, căci 
ele săvârşeau înaintea zeilor lor tot felul de lucruri îngrozitoare, pe care Domnul le 
urăşte. Ele îşi ardeau fi ii şi fi icele în foc ca jertfe pentru zeii lor. Voi însă să aveţi grijă 
să împliniţi toate lucrurile pe care vi le poruncesc. Să nu adăugaţi nimic la ele şi să nu 
scoateţi nimic din ele.”(Deuteronom 12:29–31)

Noi nu determinam cum este Dumnezeu privind la mediul cultural contemporan. 
Evreii s-au uitat la cultura acelei vremi si au crezut ca lui Dumnezeu ii va placea arderea 
copiilor – la fel cum era moda in vremea aceea.

Va veti gandi ca noi acum suntem mai buni decat ei. Noi nu ne ardem copiii. 
Dar ii sacrifi cam in fata dumenzeilor vremii noastre, expundadu-I fara disceramant 
multor surse de infl uenta. Noi toti suntem in pericolul de a ni-l imagina pe Dumenzeu 
mai aproape de cultura vremii noastre decat fata de ceea Ce este si Cine este El 
corespunzator Cuvantului relevant in Biblie.  Daca nu suntem atenti cultura va modifi ca 
si forma modul in care noi il pricepem pe Dumnezeu.

Daca mediul contemporan este foarte relaxat si permisibil  - chiar celebreaza 
- fata de tot felul de aberatii sexuale vom tinde a considea ca Dumnezeu care a creat 
sexul s-a gandit si la “chestiile” astea si ca de la El vin. Ca pana la urma Dumnezeu este 
dragoste, nu? 

Cu cat cultura devine mai toleranta si relaxata cu atat mai mare va fi  perceptia 
noastra in a considera ca Dumnezeu este tolerant si intelegator fata de orice. 

Traim vremuri bune din punct de vedere material. Cu cat accentul se va pune 
mai mult pe castig, devenire, imbogatire, prosperitate in aceiasi directie vom fi  ademeniti 
sa-l intelgem pe Dumnezeu. 

Pe masura ce tehnologia avanseaza, lumea se micsoreaza. Traim in satul 
global. Instant avem acces la informatii despre evenimente ce se intampla in parti de pe 
mapamond in care nu vom fi  niciodata. Instant putem comunica cu tot felul de oameni din 
tot felul de credinte. In Canada diversitatea este la mare cinste. Traim, muncim, invatam 
printre tot felul de nationalitati si religii. Avem parte de oameni sinceri in credinta lor 
care arata valoarea vietii lor indiferent daca sunt budisti, musulmani, hindusi, etc. Ne 
imprietenim cu ei si petrecem timp impreuna. Pretuim transparenta in relatii si usor, 
usor, sinceritatea este norma morala si nici decum adevarul. Sinceritatea devine criteriul 
fundamanetal petnru incredere, credinta. Cu cat societatea devine mai pluralista cu atat 
vom percepe un Dumnezeu divers si pluralistic.

E timpul sa intelegem si sa ne intrebam ce ne formeza ideea despre Dumnezeu? 
Mediul, societatea, cultura sau Cuvantul lui Dumnezeu.

(continuare in pagina 7)
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Răsfoind pagini vechi de istorie româ-
nească, iată unul din primele modele 
politice care aveau să construiască ideea 
de unitate a românilor, premergând Marea 
Unire...Zice cronicarul, asupra realităților 
din Țara Românească:

“Înainte vreme, când războaiele nu 
conteneau, Domnul trebuia să fi e în primul 
rând un om voinic. De aceea, dacă Domnul 
murea și lăsa urmaș un copil nevârstnic, 
urma la tron un frate vârstnic al Domnului 
mort, nicidecum odrasla sa, cum ar fi  fost 
obiceiu. Din această pricină, însă, au ajuns 
să se certe fraţii pentru domnie și să ceară 
sprijinul străin, al turcului sau al ungurului, și 
din aceste certuri, dar mai ales din chemarea 
străinului în lupta dintre fraţi, a slăbit domnia, 
a sărăcit ţara. Domnul ales cu ajutor turcesc 
căuta să fi e cât mai aproape de Dunăre, ca 
să-i poată sări turcul în ajutor la nevoie și de 
aceea Domnul pus de turci stătea cât mai 
puţin la capitala lui de munte și tot mai mult 
la Bucureș� , până a ajuns să-și mute cu totul 
capitala din Târgoviște la Bucureș� , aceasta 
pe vremea lui Mircea Ciobanul (1545)”.
Ulterior, Ștefan cel Mare a fost, desigur, 
primul domn român ce a făcut prima 

legătură de sânge între Mușa� nii Moldovei și 
Basarabii Munteniei. Pe scurt, iată cum s-au 
întâmplat lucrurile. După cucerirea cetăţii 
Dâmboviţei, unde se adăpos� se fi ul lui Vlad 
Dracul și fratele lui Vlad Ţepeș, anume Radu 
cel Frumos, pus de turci la domnie, Ștefan 
cel Mare se căsătorește, deși îi era și unchi, 
cu... nepoata, fi ica frumosului domn, Maria 
Voichiţa, ofi cial la 1480.

...Cumva, a fost un pas spre unitatea românilor, 
ce a devansat cu mult timp, încă de la 1473, 
Marea Unire...La puțină vreme, în 1475, în 
bătălia de la Podul Înalt, Ștefan avea să opună 
o armată românească mică (40.000 de oșteni) 
unei armate musulmane formate din 120.000 
de soldați și, grație unei strategii militare 
geniale, realiza și cea mai mare înfrângere 
a turcilor de către lumea creștină. Victoria 
de la Podul Înalt i-a atras lui Ștefan cel 
Mare prețuirea întregii creștinătăți și laudele 
Sfântului Părinte. 
„Ștefan urmări încă din tinerețea lui un 
principiu, care îi fu prea folositor în lunga și 
viforoasa lui carieră. Niciodată doi dușmani, 
ci totdeauna împăcarea cu unul, cât era în 
ceartă cu celălalt.”, spune A.D.Xenopol 
în Istoria românilor din Dacia Traiană, 
despre arta diplomației aplicată de Ștefan. 
Confi rmarea există în excelenta lucrare 
asupra epocii lui Ștefan cel Mare semnată 
de P.P.Panaitescu: “Diplomația se judecă 
după rezultate, și rezultatele diplomației lui 
Ștefan sunt minunate. La 1462-1465 se luptă 
cu muntenii și e în pace cu turcii, ungurii și 
polonii; la 1467 se luptă cu ungurii, e bine 
cu turcii și polonii intervin în favoarea lui, 
protestând la Buda; la 1469-1479 e în luptă 
cu muntenii - ungurii și turcii nu intervin; la 
1475-1476 luptă cu turcii - polonii și ungurii 
îi trimit mici ajutoare; la 1477-1480 luptă 
cu muntenii, ajutat de unguri; la 1481-1487 
luptă cu turcii, fără intervenție polonă și 

ungurească; la 1497-1499 luptă cu polonii 
- ungurii, turcii și rușii intervin în favoarea 
lui Ștefan. Chiar cu tătarii lui Mengli Ghirei 
a avut mult timp relații bune”. 
Cu Ștefan cel Mare se produce, mai pregnant, 
o trezire a instinctului colectiv de unitate și 
o inițiere a unui proces de clarifi care și de 
rafi nare identitară a conștiinței naționale. 
Începând cu acesta apare, parcă mai evident, 
faptul că teritoriile românești aparțin unui 
areal dominat de imperii în care, fi e că 
vorbim de cel Otoman sau cel Rus, ori de 
cel Austro-Ungar mai târziu, « puterea este 
greu de apărat, de aceea secole de-a rândul, 
conducătorii au încercat să compenseze prin 
extinderea granițelor », cf. Tim Marshall. 
Din această perspectivă vedem astăzi că 
geografi a nu conturează doar istoria, ci și 
destinul. Și tot astăzi sunt din ce în ce mai 
clare repoziționările unor vecini imperiali în 
ceea ce privește extinderile teritoriale, multe 
vizând destinul României, care traversează 
o epocă de slăbire. S-au împlinit, în iunie, 
70 de ani, de la funestul iunie 1948, când 
Moscova, prin țarii săi bolșevici, decidea și 
ordona, mai întâi la București, iar apoi în toată 
România, demolarea tuturor monumentelor 
ce le-ar fi  amintit românilor de singurul 
stat cu adevărat național. Niciodată nu 
vom epuiza pierderile înregistrate de istorii 
nefaste, destin difi cil, trădări, lovituri ale 
imperiilor, în care poporul român a asistat 
la veritabile seisme cu epicentrul în energia 
puterii politice. A contat mereu, ieri, ca și 
azi, tot ce se petrece cu interesele României 
la alegerea și susținerea Domnului cu ajutor 
străin și sărăcirea țării...

Angela Furtună

Septembrie 2018

Despre destinul puterii cu ajutor străin și sărăcirea țării...

Statuia lui Ștefan cel Mare din Iași

(continuare  din pagina 5)
Schimbări pozi� ve ale ONU și rădăcina lor

(continuare  din pagina 6)

(continuare in pagina 10)

Ștefan cel Mare și nevasta Maria Voichița

Intorcandu-ma  la sloganul NIKE - parerea mea este 
sa nu sacrifi cam totul pentru „ceva”. Sa luam in considerare 
ceea ce este adevarat, demn de incredere si vrednic de viata 
noastra. Dacă vom face asta vom putea spune ca Apostolul 
Pavel: „Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câştig le 
consider ca o pierdere, de dragul lui Cristos. Mai mult decât 
atât, le consider pe toate o pierdere faţă de valoarea deosebită 
a cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu, datorită Căruia 
am suferit pierderea tuturor lucrurilor şi datorită Căruia le 
consider gunoaie, pentru a-L câştiga pe Cristos şi pentru a fi  
găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci 
una care vine prin credinţa în Cristos: dreptatea care vine de 
la Dumnezeu prin credinţă. “(Filipeni 3: 7-9)”

Emanuel C. Pavel – Vancouver, Canada
www.blog.punctul.com

A crede înseamnă mai mult ...

 Da, Cugetarea este o chemare înaltă, este un îndemn 
izvorât din chiar inima lui Dumnezeu!  “Opriți-vă și să știți 
că Eu sunt Dumnezeu”. Lucifer și șleahta lui ți-au întins 
capcane la fi ecare pas al umblării tale.  Lipsa de timp?  Da, 
asta este una din armele lui cele mai ucigătoare.  Nu crezi că 
este o vreme în zi când mintea ta va trebui încinsă cu adevărul 
despre existența ta, vis-à-vis cu existența lui Dumenzeu?  Iată, 
încă odată, gândul lui Dumnezeu în privința cugetării, gând 
împărtășit cu omul după inima Lui care avea să pună Țara 
Promisă și laurii biruinței la picioarele Lui:
 “Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta;  
CUGETĂ ASUPRA EI ZI ȘI NOAPTE, căutând să faci tot 
ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale 
și atunci vei lucra cu înțelepciune”.
Dumnezeu este onorat prin efortul nostru de a gândi, observa 
și a căuta cu mintea descifrarea minunatelor Lui taine…

(continuare  din pagina 6)
Înalta Chemare a Cugetării

Președintele Trump și cu mine încercăm să realizăm o legătură mai strânsă între ajutorul extern al Statelor 
Unite și țările care sprijină interesele SUA în cadrul ONU - nu numai în ambasadă, ci și în toate interesele SUA. 
Voturile ONU nu ar trebui să fi e singurul factor în deciziile noastre privind ajutorul extern. Avem multe interese care 
depășesc ONU. Dar ar trebui să fi e un factor și suntem hotărâți să facem această conexiune.

Cel de-al doilea veto al Consiliului de Securitate a venit tocmai luna trecută. Dar de data asta lucrurile 
s-au dovedit diferit.

Violențele din Fâșia Gaza

Ați văzut cu toții violențele la granița Israelului cu Gaza. Oamenii din Gaza trăiesc în condiții mizerabile. 
Ei merită o viață mult mai bună decât ceea ce le-a impus Hamas.

Respectăm dreptul fi ecăruia de a protesta pașnic. Dar nimeni nu trebuie să fi e păcălit de rolul Hamasului. 
Mulți dintre protestatarii din Gaza nu sunt de loc pașnici. Dacă ar fi  pașnici, nu ar exista anvelope arzând, nu ar mai 
fi  cocktailuri de Molotov, nu ar fi  nici un zmeu de zăpadă în fl ăcări care să arboreze Israelul, arzând mii de hectare de 
pământ. Și bineînțeles, dacă aceasta ar fi  o mișcare pașnică, nu ar fi  lansate sute de rachete din Gaza în Israel.

Asemenea oricărei țări, Israelul a reacționat la violența de la granița sa. Ceea ce este atât de uimitor este 
reacția internațională la toate astea…

Când am auzit țară după țară în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, judecând în mod ipocrit răspunsul 
Israelului, nu am putut să tac. Ceea ce am spus a șocat oamenii de la ONU; dar o voi spune din nou, pentru că este 
adevărul. Israelul a acționat cu mai multă restricție decât în   orice altă țară în aceleași condiții. E adevărat. Și totuși, 
Israelul este încă condamnat la ONU.

În Consiliul de Securitate, a fost formulată o rezoluție rușinoasă din toate punctele de vedere, condamnând 
acțiunile lui Israel în Gaza și nefăcând absolut nicio mențiune despre Hamas. Nici o mențiune a grupului terorist 
care folosește oamenii din Gaza ca scuturi umane și lansează rachete în școlile israeliene. A fost al doilea veto al 
meu. Dar când această prostie a fost adusă la Adunarea Generală, de data aceasta am avut o altă strategie. Am 
plecat în ofensivă și am oferit amendamentul nostru care a făcut apel la terorismul Hamasului.

Este posibil ca acest lucru să nu fi e revoluționar, dar să se considere că în istoria Adunării Generale a ONU 
au fost adoptate peste 600 de rezoluții cu privire la problema Israelo-Palestiniană - și nici unul dintre aceștia nu a 
menționat vreodată Hamas. Nici unul din 600.

Este foarte important pentru mine să reprezentăm adevărurile și realitatea la ONU, chiar dacă face ca 
alte țări să se simtă incomode. Pentru prima dată, am făcut ca fi ecare țară să spună dacă crede că Hamas are o 
responsabilitate pentru violență. Pentru prima dată, am numit nume și am identifi cat sursa reală a confl ictului din 
Gaza. Și spre surpriza tuturor, mai multe țări au votat cu noi decât împotriva noastră.

A trimis valuri de șoc prin Adunarea Generală. Toată lumea a fost șocată. Permiteți-mi să vă spun că a 
fost o zi nouă la ONU.

De atunci înainte, fi ecare țară știe că Statele Unite nu vor bloca doar măsurile anti-israeliene, și vor fi  
atenționați toți cei care sunt responsabili. Nu vor mai exista treceri gratuite pentru cei care atacă Israelul la ONU.

http://www.blog.punctul.com/


Meditații creștine8

ROMANIANTIMES

“Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se 
ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând 

îl facem rob ascultării de Hristos.” 
( 2 Corinteni 10:5).

Dacă L-ai primit pe Domnul Isus ca Domn și 
Mântuitor al vieții tale, ai primit mântuirea, iertarea de 
păcate și o nouă identitate. “Căci, dacă este cineva în 
Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată 
că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea 
sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus 
Hristos” (2 Corinteni 5:17, 18a). Dacă încă nu L-ai făcut 

pe Hristos, Domnul și Mântuitorul tău personal, mă rog să o faci chiar acum. Poți să Îi 
ceri Domnului în rugăciune, chiar acum, să te ierte și să fi e El Domnul și Mântuitorul tău. 
El stă la ușa inimi tale și bate; dacă doar ai face liniște înăuntrul tău, să-I auzi chemarea 
și să devii și tu un om nou, un om duhovnicesc. El este soluția tuturor problemelor tale. 
El și numai El poate să-ți dea fericirea mult căutată de fi ecare dintre noi. De asemenea, 
fă-ți bunul obicei de a frecventa o Biserică Creștină locală, unde poți să crești în omul 
duhovnicesc și să fi i și tu de folos celor din jurul tău, căci așa ne-a îndrumat Domnul 
Isus să facem. În numărul precedent am început o discuție despre identitatea creștinului 
relaționată la sănătatea minții. În numărul curent vom discuta despre lepădarea de sine 
și despre voia Tatălui, pentru că o minte sănătoasă are ca fundament o gândire aliniată 
voii lui Dumnezeu.

Creștinul este motivat, în ascultare, de dragostea pe care o are pentru 
Dumnezeu. “Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte 
va fi  iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”( Ioan 14:21). În spatele 
acțiunilor și gândurilor noastre, stă motivația noastră. Acționăm și gândim în funcție de 
valorile care ne guvernează viața. Ascultând ce vorbești și văzând cum te porți, cei din jur 
pot să determine ce valori ai și ce iubești în viață. Dacă Domnul Isus are controlul inimii 
noastre și dacă El este centrul vieții noastre, noi vom fi  motivați de imboldul dragostei 
pentru El, ca să-L ascultăm. Cu cât înțelegem mai mult Harul Lui, Bunătatea Lui, Dragostea 
Lui și planurile bune pe care le are pentru noi, cu atât suntem mai profund motivați să Îl 
ascultăm. Dumnezeu este Acela care ne dă voința, dar și înfăptuirea. Cel care are 
dorința (vrea din toată inima) să se supună lui Dumnezeu, va primi ajutor din partea Lui 
Dumnezeu în toate aspectele vieții lui. „Ci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, 
și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13). Este important 
să nu credem că noi, prin puterile noastre personale și fără ajutorul lui Dumnezeu, ne 
putem transforma gândirea și felul de viață. Suntem total dependenți de El în procesul 
transformării gândirii noastre. Tot Domnul ne va da putere ca să dărâmăm orice sistem de 
gândire străin Lui.

De o mare importanță în transformarea gândirii noastre este lepădarea de 
sine. Lepădarea de sine nu este opțională. “Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: Dacă 

voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă 
urmeze.” (Luca 9:23). Aceste cuvinte, adresate de către Domnul Isus ucenicilor Lui, ne 
sunt adresate și nouă, ucenicii Lui din zilele noastre. Aceasta implică a-ți supune eul tău, 
dorințele tale și voința ta, ascultării de Hristos. Domnul Isus este exemplul suprem al 
lepădării de Sine. Acest proces al lepădării de sine a început odată cu salvarea sufl etului 
nostru și va continua pe parcursul întregii noastre vieți. Lepădarea de sine implică o 
dependență totală de Domnul. Nu prin puterile noastre, ci primind sevă din seva 
Divină,  fi ind înnoiți în duhul minții noastre, doar aşa vom produce și noi fructele 
ascultării.  “Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate 
aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă 
nu rămâneţi în Mine. (Ioan 15:4). Noi ne dezbrăcăm, adică ne lepădăm de omul cel 
vechi, de gândirea incorectă pe care o aveam înainte de a-L primi pe Hristos, ca să fi m 
îmbrăcați cu omul cel nou. “…să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după 
poftele înşelătoare şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel 
nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfi nţenie pe care le dă adevărul.” 
(Efeseni 4:24).

Domnul Isus s-a dezbrăcat de Sine Însuși și a fost ascultător Tatălui până la 
moarte. „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat 
să fi e deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a 
făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” (Filipeni 2:6-8). Domnul 
Isus și-a supus total voința proprie, voii Tatălui.  Domnul Isus a spus: „Tată, dacă voieşti, 
depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42). 
Ca să ne putem lepăda de eul nostru și să ne lăsăm total în voia Tatălui, chiar cu riscul de a 
suferii până la moarte, cum a făcut Domnul Isus (vorbesc de moarte trupului), noi trebuie 
să avem deplină încredere în Dumnezeu și în voia Lui.

Noi putem să avem deplină încredere în voia lui Dumnezeu, pentru că voia 
Lui: „Este bună, plăcută, şi desăvârşită.” Romani (12:2). Voia Tatălui este bună pentru 
că Tatăl este bun. Dumnezeu a luat țărâna pe care El a creat-o și a sufl at în ea sufl are de 
viață, făcând din ea oameni după chipul și asemănarea Lui. Acești oameni s-au întors 
împotriva lui Dumnezeu, s-au răzvrătit împotriva Lui și ca urmare au devenit corupți, prin 
neascultare și păcat, rupând astfel relația lor cu Dumnezeu. În loc ca Acesta să distrugă 
omenirea, creația mâinilor Sale, El a decis să trimită ce a avut mai scump, pe Fiul Său ca 
să ne răscumpere. „Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă 
viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:40). Dumnezeu nu ne vrea răul, 
ci El Însuși a luat asupra Lui, în trupul Domnului Isus, tot păcatul și răul pe care l-am făcut, 
sau gândit și a transferat asupra noastră iertarea, sfi nțenia și binecuvântarea. Dacă înțelegi 
bunătatea lui Dumnezeu, nu mai te îndoiești de faptul că voia Lui este cea mai bună. Mai 
bună soluție la problema ta decât voia Domnului, nu există. Când ești ispitit să faci ceva 
contrar voii Lui, crezând că e mai bine cum crezi tu, să știi că acel gând trebuie imediat 
oprit și supus rob ascultării de Hristos. Există doar o singură cale adevărată, dreaptă și 
bună, și aceasta este calea voii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că îți vrea binele, dar 
El știe cu precizie ce este bine pentru tine. Dacă Îl iubești, El va face ca toate lucrurile să 
lucreze spre binele tău etern, pentru că Dumnezeu e bun. Încrede-te în El și ascută de voia 
Lui, căci doar așa vei fi  în siguranța protecție Lui.

Va continua. MARINELA BUZAS    marybuzas@yahoo.com  
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Boala parodontală îți afectează inima

Când dinții suferă, și inima suferă 

Placa bacteriană acumulată pe dinți, precum și gingiile infl amate și sângerânde sunt o 
amenințare nu doar pentru sănătatea dentară, ci pentru întregul organism. Numeroase 
cercetări au fost realizate pentru a descoperi efectele pe care bacteriile și infl amațiile din gură 
le au asupra sănătății, iar rezultatele au arătat că aceste probleme afectează și alte părți ale 
organismului, ele putând cauza inclusiv atac de cord. Cu toate că încă nu s-a reușit stabilirea 
unei cauze și al unui efect, oamenii de știință au identifi cat numeroase legături între sănătatea 
orală precară și alte probleme de sănătate. 

Boala parodontală – una dintre cele mai comune boli

Boala parodontală, denumită științifi c periodontita și popular parodontoza, este una dintre 
cele mai comune boli ale oamenilor. Aceasta reprezintă afectarea infl amatorie cronică a 
țesuturilor de susținere a dinților, care sunt gingia și osul maxilar. Dacă infl amația apare 
doar la nivelul gingiei, vorbim despre gingivită. În momentul în care boala avansează, astfel 
că infl amația cuprinde osul maxilar, vorbim despre parodontită. Așadar, boala parodontală 
afectează gingia și osul maxilar. În cazul bolii parodontale, osul maxilar se resoarbe, iar 
gingia fi e urmărește și ea osul, retrăgându-se, fi e rămâne pe poziție, chiar și după ce osul se 
resoarbe. 

Boala parodontală este o boală pe care o întâlnesc în fi ecare zi în cabinetul meu. Mulți dintre 
pacienți nici nu realizează că suferă de această boală, întrucât unii dintre ei acuză o ușoară 
sensibilitate a dinților la rece și cald, iar alții nu prezintă simptome deloc.

Cauzele și efectele bolii parodontale

Printre principalele cauze ale apariției bolii parodontale se numără agenții patogeni, 
predispoziția genetică dată de sistemul imunitar, igiena orală precară, bolile sistemice, stresul 
și fumatul. Boala parodontală poate afecta un singur dinte, mai mulți, sau chiar toți dinții. 

Principala cauză a apariției bolii parodontale o reprezintă placa bacteriană. Aceasta este 
pelicula subțire, lipicioasă, incoloră sau ușor gălbuie, care se formează constant la baza 
dintelui. Placa bacteriană determină infl amarea gingiei. Dacă nu este îndepărtată zilnic, prin 
periaj dimineața și seara, placa bacteriană, în contact cu mineralele din salivă, se întărește, 
ducând astfel la apariția tartrului dentar. Tartrul nu poate fi  îndepărtat prin simplu periaj, ci 
doar cu ajutorul aparatelor speciale care sunt utilizate în cabinetele de profi laxie dentară. 

Placa bacteriană este formată, în principal, din resturi alimentare și bacterii. Bacteriile 
parodontale sunt prezente în gură în mod natural, dar devin cu adevărat dăunătoare în 
momentul în care le sunt oferite condiții propice pentru a se înmulți, ceea ce le crește dramatic 
numărul. Acest lucru apare atunci când persoana nu se spală pe dinți în mod regulat, permițând 
astfel acumularea excesivă a resturilor alimentare și bacteriilor parodontale. De asemenea, 
condițiile propice pentru dezvoltarea plăcii bacteriene apar și atunci când pacientul se spală 
pe dinți regulat, dar incorect, astfel că bacteriile se acumulează în zonele greu accesibile, 
între dinți sau sub diversele lucrări dentare.

Conform statisticilor, boala parodontală este principala cauză de pierdere a dinților. Însă pe 
lângă efectele pe care această boală le are asupra sănătății dentare, ea este asociată și cu 
diverse alte boli cronice, precum diabetul și bolile cardiace. 

Riscurile bolii parodontale

Principalul semn al apariției bolii parodontale este infl amația gingiei. Aceasta apare ca 
răspuns al organismului, prin sistemul imunitar, la bacteriile acumulate pe dinte, în apropierea 
gingiei. Astfel, gingia devine roșiatică, se infl amează și sângerează în timpul periajului. 

Atunci când placa bacteriană sau tartrul nu sunt îndepărtate periodic, această infl amație 
poate cauza daune grave, întrucât infl amația avansează în profunzime, distrugând ligamentul 
parodontal și osul de susținere al dintelui. Boala parodontală are o evoluție destul de lentă, ea 
durând câțiva ani și este, în general, lipsită de dureri semnifi cative. 

În ceea ce privește riscurile bolii parodontale, acestea nu se rezumă la distrugerile apărute la 
nivel local, în cavitatea orală. Microbii puternic patogeni care sunt legați de apariția și evoluția 
bolii parodontale pot migra în organism, cauzând diverse afecțiuni ale altor organe. Microbii 
pot pătrunde la diverse organe, prin intermediul fl uxului sanguin. Printre organele care pot 
fi  afectate de boala parodontală se numără inima, creierul și fi catul, care pot fi  grav afectate 
de această boală. De asemenea, în combinație cu diverse reziduuri din fl uxul sanguin, acești 
microbi pot determina blocarea vaselor de sânge, fapt ce declanșează accidentele vasculare.

Efectele bolii parodontale asupra inimii

De-a lungul anilor, numeroase studii au demonstrat că persoanele cu probleme parodontale 
sunt mai predispuse la probleme de sănătate ale inimii și pot suferi atacuri de cord. Întrucât 
există o relație destul de strânsă între boala parodontală și bolile de inimă, este recomandat 
ca medicii cardiologi să își întrebe pacienții în legătură cu posibilitatea de a suferi de boala 
parodontală. De asemenea, parodontologii sunt încurajați să cunoască istoricul medical al 
bolilor de inimă a pacienților lor.

Conform oamenilor de știință, este posibil ca infl amația provocată de boala parodontală 
să fi e responsabilă de apariția bolilor cardio-vasculare, printre care se numără cardiopatia 
ischemică, hipertensiunea arterială, ateroscleroza. În urma numeroaselor studii conduse 
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S-a rezolvat! Vinovați sînt străinii
de Andrei PLEȘU

Cine acceptă postura de gazetar, acceptă 
un soi de prizonierat. Ești condamnat 
la „actualitate“, adică la ghiveciul 
conjunctural al știrilor de ultimă oră. M-am 
plîns și mă tot plîng de această nemiloasă 
soartă. Să ai 70 de ani și să fi i „arestat“ 
în politichia de doi bani a unor personaje 
despre care, în condiții normale, n-ai fi  
știut că există. Ai încă multe de citit, mai ai, 
poate, și cîteva proiecte, dar te lași bătut de 
toate vînturile unui cotidian în același timp 
nătîng, ridicol și, vai, periculos. Vrei, nu 
vrei, dai cu nasul, clipă de clipă, de tot soiul 
de „românași“ mîndri, ajunși la putere 
fără nici o „împuternicire“ interioară, fără 
nici o „vrednicie“, fără nici o performanță 
profesională consistentă. Ba inarticulatul 
Andrușcă, ba insufi cient școlitul Popa, 
ba năucul trist Pop, ba palida secretară 
de la Videle (Carmen Dan), ba zglobiul 
metafi zician Daea, ba papagalul șef de 
pluton Tudorel Toader, ba – cireașa de 
pe tort! – Viorica Dăncilă, rătăcită prin 
gramatică, hărți, instituții, sarcini greu 
de înțeles, vorbe greu de pronunțat etc. 
Dar mai e și hamletianul Dragnea, sfîșiat 
între „a fi  sau a nu fi “ asasinat de vreo 
patru străini, înarmați – pe bani grei – cu 
priviri dușmănoase de calibru maxim, mai 

e și plutonierul euforic Codrin, și crîncenul 
Nicolicea, și șturlubaticul jurist de buzunar 
Șerban Nicolae etc. Nu mai vorbesc de 
vajnica urbanistă Firea sau de vesela 
subretă de Craiova Olguța. Și tocmai 
Olguța a pus, de curînd, punctul pe „i“. 
Președintele Iohannis a condamnat atacul 
cu gaze lacrimogene din 10 august pentru 
că e „neamț“, adică fascist, adică expert în 
gazare. Se dovedește, așadar, încă o dată, 
că toate relele ne vin de la venetici. Dacă 
am rămîne între noi, ne-am îneca în lapte și 
miere, în dor și jale, în ii înfl orite și opinci 
Clarks…
Am vorbit, în mai multe rînduri, despre 
victimizare prin xenofobie în mult încercata 
noastră patrie. Dar, pentru mințile 
lichefi ate, sufl etele de lemn și educația de 
colhoz a categoriei „Olguța“, nu obosesc 
să mă repet. Mai jos, cîteva fragmente 
scrise acum doi ani, cînd lui Dacian Cioloș 
i se spunea, „la mișto“ „Julien“ (plus că 
„Cioloș“ are și ceva din „Soros“) și lui 
Iohannis – „Werner“. Adică amîndoi niște 
„străini“ răi, puși să ne nenorocească. 
Iată un inventar reparator despre cultura 
germană și cultura română, ca și despre 
alți „infi ltrați“ prestigioși din istoria 
autohtonă.
…Eminescu – student la Viena și Berlin, 
Titu Maiorescu – gimnaziu la Viena, 
doctorat la Giessen, Nicolae Iorga – studii 
la Berlin, doctorat la Leipzig, Lucian Blaga 
– studii și doctorat la Viena. Să amintim 
și că primul profesor de sculptură din țară 
(Karl Storck) a fost un neamț născut la 
Hanau, că pe profesorul de la București 
al tînărului Brâncuși îl chema Hegel, că 
ambianța modelatoare a pictorului Ștefan 
Luchian a fost școala müncheneză (…). De 
neocolit – chiar dacă mai puțin prezente în 
mintea publicului larg – sînt contribuțiile 

decisive ale unor etnici germani la evoluția 
literelor și artelor autohtone, de la Oskar 
Walter Cizek, critic de artă de anvergură, 
sprijinitor al avangardei românești din anii 
’20 ai secolului trecut, pînă la un muzician 
ca Wilhelm Berger sau la scriitori ca Wolf 
von Eichelburg, Eginald Schlattner, Oskar 
Pastior, Herta Müller, ca să nu pomenim 
decît cîteva nume. De neocolit este uriașul 
patrimoniu de cultură și civilizație lăsat, în 
Ardeal, de minoritatea sașilor în cei 800 de 
ani de conviețuire cu noi.
(Te pomenești că dușmănia Dragnea-
Ponta e tot chestie de patriotism. Păi, n-a 
recunoscut Victor Ponta că, după mamă, e 
albanez, iar după tată – italian? Vine, deci, 
dintr-o familie aciuiată pe-aici în secolul al 
XIX-lea, la solicitarea împăratului austro-
ungar, care avea nevoie de mînă de lucru 
pentru construcţii de drumuri. Dl Ponta 
stă, în această privinţă, mai prost decît 
„Werner“, a cărui comunitate trăieşte pe 
pămîntul patriei de vreo opt sute de ani.)
(…) E teribil ce de „străini“ bîntuie prin 
partea locului! Din păcate, ne-am trezit prea 
tîrziu! Trebuia să începem curăţenia mai 
demult. Trebuia să nu acceptăm înscăunarea 
lui Carol I, cel căruia îi datorăm – o recunosc 
chiar antimonarhiştii – aşezarea ţării pe 
drumul modernităţii europene. Trebuia să 
nu luăm modelul primei noastre Constituţii 
(cea din 1866) de la belgieni. Trebuia să nu 
lăsăm o sumedenie de arhitecţi francezi să ne 
umple capitala cu clădiri „străine“: Ateneul 
Român, Banca Naţională, Fundaţiile Regale 
(azi Biblioteca Centrală Universitară), 
CEC-ul de pe Calea Victoriei, Tribunalul 
de pe Splai, Ministerul Agriculturii de 
lîngă Universitate, Facultatea de Medicină 
din Cotroceni sau Hotelul Athénée-Palace 
(azi Hilton). Bine ar fi  fost să nu ne dăm 
nici pe mîna numitului Carol Davila, 
de fapt un franco-italian (Carlo Antonio 
Francesco d’Avila), chiar dacă, fără el, am 
cam fi  întîrziat cu învăţămîntul medical, 
cu organizarea primului serviciu autohton 
de ambulanţă, cu deschiderea primelor 
orfelinate, ba chiar şi cu inaugurarea 
Grădinii Botanice din Bucureşti (aranjată, 

vai, împreună cu un horticultor austriac). 
Fiindcă veni vorba de grădini, să amintim 
şi Cişmigiul, cel mai vechi parc public din 
Bucureşti, născut la iniţiativa generalului 
Kiseleff şi încheiat cu sprijinul expert al 
vienezului Wilhelm Mayer. Am zis Kiseleff? 
Da, „străinul“ care a participat la întocmirea 
Regulamentelor Organice de la noi şi care, 
ca ambasador al Rusiei la Paris, a sprijinit 
în mod efi cace unirea Principatelor. Mai 
departe: cum de-am acceptat să se instaleze 
în biata, obidita noastră țărișoară artişti ca 
Gio vanni Schiavoni, Niccoló Livaditti, 
Anton Chladek, primii pictori post-bizantini 
din Principate, ultimul dintre ei profesor al 
lui Nicolae Grigorescu? Dar „ghinioanele“ 
noastre nu se opresc aici. Lingvistica şi 
folcloristica românească sînt opera unor 
fondatori „alogeni“: Moses Gaster, Lazăr 
Şăineanu, Heimann Hariton Tiktin. Imnul 
naţional („Deşteaptă-te, române!“) a fost 
compus de Anton Pann, născut în Bulgaria 
de azi, cu numele de familie Petrov. Ce să 
mai spunem de românii celebri, cu unele 
antecedente nu tocmai româneşti: Vasile 
Alecsandri (cu un bunic evreu botezat), 
Alexandru Xenopol (un nume care, în 
traducere, ar însemna „fi ul străinului“), 
cu un tată englez de origine evreiască, 
sau B.P. Hasdeu, cu o genealogie greu de 
sistematizat… Rosetteştii şi Ghiculeştii 
erau cam greci, de Cantacuzini nu mai 
vorbim. Ion Luca Caragiale era aromân 
(greco-albanez?) cu un tată născut la 
Constantinopol, marele Nicolae Iorga se 
trăgea, după mamă (Arghiropol), din greci 
bizantini şi după tată din munţii Pindului, 
Constantin Noica avea drept străbunic pe 
un anume Gigantis.
Iată tot atîtea motive să cer scuze, în numele 
poporului român, compatrioților noștri de 
toate etniile – și, în ocurență, președintelui 
Iohannis – pentru cuvintele proaste ale 
cîte unei Olguțe sau ale cîte unui Daddy. 
Românii normali nu gîndesc ca ei! În rest, 
rămîne cum am vorbit: m-am săturat de 
derbedei, de proști și de țoape!

5.09.2018 /dilemaveche.ro

(continuare  în pagina 20)

1. Arctica şi situaţia geopolitică actuală

Întâlnirea dintre preşedinţii american, Donald Trump, și 
rus, Vladimir Putin de luni, 16 iulie 2018, de la Helsinki 
(Finlanda), a avut loc, iar acum e deja de domeniul 
trecutului. Țările pe care acești doi președinți le reprezintă 
continuă să aibă mai multe subiecte fi erbinți nerezolvate, 
printre care: Ucraina, Crimeea, conducta de gaze Nord 
Stream 2, precum și amestecul Rusiei în alegerile SUA din 
2016. Cei doi președinți au convenit să se întâlnească din 
nou în cursul anului, iar Putin a fost invitat la Washington 
în această toamnă. Un alt subiect important care ar trebui 
luat în considerare în timpul următoarelor întâlniri dintre 
cei doi președinți este problema Arcticii.

Statele Unite trebuie să formuleze o strategie pe termen 
lung, de contracarare a expansiunii militare a Rusiei, care 
a continuat în ultima jumătate de secol. Teritoriul bogat, 
dar nerevendicat, al Arcticii a fost şi continuă să fi e o 
zonă a fricțiunilor și a incidentelor americano-ruse care, 
în perioada de după războiul rece, pot escalada la nivelul 
unor confl icte deschise. Regiunea polară deține un sfert 
din resursele mondiale de petrol și gaze neexploatate, 
iar zona marină americană acoperă aproximativ 27 de 
miliarde de barili de petrol și 132 de trilioane de picioare 
cubice (peste 3,7 trilioane de metri cubi) de gaze naturale, 
sufi cient pentru a crea locuri de muncă, venituri și 
energie termică pentru următorii 30 de ani. http://www.
americanthinker.com/articles/2015/04/could_the_us_

EXPANSIONISMUL RUSIEI ÎN ARCTICA ŞI RECONFIGURAREA 
STRATEGIEI AMERICANE ÎN ZONĂ

de Tiberiu DIANU

lose_its_arctic_energy_war_to_rivals.html

Devine din ce în ce mai evident că, în actuala situație 
geopolitică, Putin nu va dispărea prea curând. La urma 
urmei, la frageda sa vârstă de peste 65 de ani, el are tot 
timpul să se joace de-a preşedintele şi de-a prim-ministrul 
prin rotaţie, după cum o face cu succes din 1999. La rândul 
lui, Trump a fost ales în funcția de președinte al SUA în 
2016 și poate rămâne în funcția de președinte reales până 
în 2024.

Cei doi lideri mondiali, Trump și Putin, par a avea modele 
psihologice similare, atât în formă, cât şi în conţinut. Ei se 
manifestă într-o manieră similară, sunt considerați patrioți 
de către concetățenii lor (consideraţi “populiști” de către 
analiștii politici) și benefi ciază, fi ecare în parte, de o bază 
solidă de alegători.

Să nu uităm însă că Putin şi-a extins cu mult mandatele 
ulterior preşedinţilor americani Bill Clinton, George W. 
Bush și Barack Obama, toţi trei având la activ câte două 
mandate de preşedinţi aleşi.

Prin urmare, o prognoză pe următorii 10 ani a relației 
SUA-Rusia se impune cu necesitate.

2. Jucătorii din zona Arcticii

Regiunea arctică, situată în cea mai nordică parte a 
planetei, include, în zona sa subarctică, teritoriile nordice 

ale Canadei, Danemarcei, Finlandei, Islandei, Norvegiei, 
Rusiei, Suediei și Statelor Unite. https://en.wikipedia.org/
wiki/Arctic

Zona arctică, însă, este împărțită doar între cinci ţări, de-a 
lungul unei linii de demarcație de 200 de mile nautice (cca 
370 de kilometri), cu Rusia pe de o parte, și Statele Unite, 
Canada, Danemarca și Norvegia, pe de altă parte. http://
russia-insider.com/sites/insider/fi les/20141220_IRM937.
png

Creșterea prezenței militare rusești în Arctica creează o stare 
de neliniște în aceste țări vecine, în special în Norvegia, 
care a avut în NATO un rol foarte activ în regiunea arctică, 
această ţară sprijinind aplicarea de sancțiuni împotriva 
Rusiei din partea Occidentului. https://www.stratfor.com/
analysis/russias-plans-arctic-supremacy

3. ”Expunerea nordică” a Rusiei

În epoca lui Putin, Rusia a avut câteva iniţiative agresive de 
a-şi marca teritoriul, prin reactivarea și renovarea bazelor ei 
militare mai vechi, din perioada sovietică, pentru a adăposti 
sistemele de apărare de ultimă generație (inclusiv sistemele 
radar și de ghidare de la sol), avioane de luptă, spărgătoare 
de gheaţă și submarine cu energie nucleară. De asemenea, 
Rusia şi-a extins brigăzile de infanterie motorizată și 
patrulele de grăniceri (în regiunea arhipelagului Novaia 
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Karl Marx între Prometeu și Gregor Samsa 

europalibera.org/ 14.09.2018

Acum mai bine de două decenii și jumătate, 
doctrina leninistă, baza dictaturilor 
comuniste, primea o lovitură mortală. 
Organizat de acoliții secretarului general 
la PCUS, Mihail Gorbaciov, puciul avortat 
lamentabil din august 1991 a probat eșecul 
instituțional, social și moral al sovietismului. 
Gorbaciov se făcuse vinovat, în ochii lor, 
de trădarea principiilor comuniste, de 
abandonarea dogmei sacrosancte a „rolului 
conducător al partidului”. Dar bolșevismul 
era el însuși o versiune a marxismului și încă 
una hegemonică. Sigur, a existat marxism 
occidental, dar el a rămas mai degrabă un 
exercițiu abstract și speculativ.
În locul libertății promise de fondatorul 
materialismului istoric, s-a născut, cât se 
poate de concret, universul concentraționar. 
„Omul Nou” s-a dovedit o himeră funestă, 
un proiect menit să distrugă omul interior. 
Prometeu dezlănțuit, titanul rebel celebrat de 
Shelley, unul dintre poeții favoriți ai lui Karl 
Marx, s-a metamorfozat în Gregor Samsa, 
simbolul dezumanizării, al degradării la 
condiția de insectă. În locul unei asociații 

libere a producătorilor, s-a constituit ceea 
ce elevii lui Lukács, Ágnes Heller, Ferenc 
Fehér și György Markus au numit dictatura 
asupra nevoilor umane. Și totuși, evidențele 
atât de limpezi ale naufragiului utopiei 
marxiste par să fi e ignorate de unii care se 
obstinează să caute răspunsuri acolo unde 
ele strălucesc prin absență.
Sunt resuscitați marxiști desueți ai altor 
timpuri, proliferează aproximații mai mult 
decât îndoielnice, se invocă presupuși 
marxiști pentru a legitima un demers 
teoretic care a capotat indubitabil în plan 
economic și social. Ni se spune, de pildă, 
că fi losoful britanic John Gray ar fi  marxist. 
Oricine a citit cărțile lui Gray știe că este 
un gânditor liberal critic. Într-un număr mai 
vechi al revistei The New Republic, Gray 
supunea unei critici devastatoare iluziile 
marxizante ale teoreticianului literar Terry 
Eagleton și ale istoricului Eric Hobsbawm 
(„The Return of an Illusion”, TNR, 14 
iulie 2011, pp. 26-30). Se fantasmează, din 
nou, febril și se disprețuiesc experiențele 
revelatoare și tragic-instructive ale unui 
trecut nu prea îndepărtat.
Nu știu dacă mulți din cei la care mă refer 
au citit cartea istoricilor Aleksandr Nekrich 
și Mikhail Heller, Utopia in Power. În caz 
că da, mă întreb ce concluzii vor fi  tras 
din această analiză detaliată a catastrofei 
sovietice. Ceea ce Robert C. Tucker a numit 
transformismul bolșevic a costat imens, 
a rezultat în anihilarea a milioane de vieți 
umane și în irosirea aberantă a milioane 
de destine. Ceea ce Marx mai poate spune 
azi ține eventual de antropologia fi losofi că 

(problematica alienării, a reifi cării), de 
sociologia politică (analiza dominației, a 
birocrației și a statului), de istoria spiritului 
revoluționar, de avatarurile metodei 
dialectice, nu de economie.
Ceea ce surprinde Kołakowski este tocmai 
hybrisul afl at în inima demersului marxist, 
acea convingere febrilă că radicalismul 
fi losofi c și politic pot oferi soluții imediate, 
aici și acum, marilor frământări ale condiției 
umane dintotdeauna. Marx îl considera pe 
Prometeu eroul său favorit, iar numeroși 
marxiști (inclusiv fi losoful clujean Gall 
Ernő, în anii ’70, într-o carte intitulată 
Idealul prometeic) s-au identifi cat nu numai 
cu gestul marii răzvrătiri prometeice, ci și 
cu ideea însăși a dreptului umanității de a se 
sustrage sacrului și de a aboli divinitatea. Alți 
urmași ai lui Marx, în primul rând Adorno 
și Horkheimer în Dialectica Iluminismului, 
dar și Marcuse în Eros și civilizație, vor 
lumina această tensiune, capcană creată de 
cultivarea frenetică a mitului progresului, 
pandant de fapt al logicii randamentului 
(istoric, economic, politic), al unei viziuni 
din care dispare ireductibilitatea drepturilor 
umane și, în primul rând, a dreptului la 
a nu fi  dependent de altcineva (individ 
ori instituție). Horkheimer vorbea, pe 
bună dreptate, despre triumful Rațiunii 
instrumentale și distrugerea Rațiunii critice 
(doar că el se axa pe un capitalism detestat 
în loc să examineze totalitarismul de tip 
sovietic, nu doar cel nazist).
Unitatea socială proclamată de Marx 
era evident altceva decât omogenizarea 
forțată și uniformizantă a mușuroiului de 

furnici șigaliovist. Când a citit Catehismul 
revoluționarului de Neceaiev, Marx s-a 
scuturat înfi orat de indignare, s-a revoltat 
în chip real, nu a simulat. Dar, dincolo de 
această delimitare tranșantă, rămâne faptul 
că în marxism este codifi cată oroarea în 
raport cu proprietatea privată în numele 
egalitarismului socialist și al unei obsesii a 
rupturii continuum-ului istoric. Marx vede 
„saltul din imperiul necesității în acela al 
libertății” drept o cenzură apocaliptică în 
succesiunea ontologică a faptelor și trăirilor 
umane. Este ceea ce preconizează astăzi un 
Alain Badiou când exaltă ceea ce el numește 
„evenimentul”.
Prometeu i-a sfi dat pe zei, dar nu a putut să 
înlocuiască ordinea veche cu una mai bună. 
Lumea fără zei este una care și-a pierdut 
centrul, nu pentru că zeii ar fi  întruparea 
perfecțiunii, ci pentru că în absența lor 
dispare însăși șansa salvării noastre. 
Transformat în insectă, Gregor Samsa nu 
are cum să se salveze. A devenit parte a unui 
alt regn, ascultă de alte chemări și instincte. 
Pentru Homo Sovieticus, însăși amintirea 
anilor pre-revoluționari, a efervescenței 
intelectuale a Rusiei, era de negândit. În 
universul apăsător al comunismului real, 
falsa unitate celebrată ideologic și impusă 
în chip terorist-polițienesc anihilează 
posibilitatea de a ști cum să spui nu. Este 
de fapt extincția negativității, evaporarea a 
ceea ce Hegel numea conștiința nefericită, 
deci o pozitivitate încremenită, amorțită, 
amorfă, mută.

(continuare  in pagina 12)

UNESCO
După cum se vede, uneori câștigăm la ONU prin convingere. Dar există și alte 

momente când trebuie să spunem că nu este sufi cient.
Asta s-a întâmplat anul trecut,2017, cu agenția ONU, cunoscută sub numele de 

UNESCO. Printre multe alte lucruri ridicole, UNESCO are distincția scandaloasă de a 
încerca să schimbe istoria veche.

UNESCO a declarat unul dintre cele mai sacre locuri ale iudaismului, cimitirul 
Patriarhilor, ca un Patrimoniu Palestinian, care are nevoie de protecția Israelului. Asta 
a fost de ajuns ca în zece luni, sub noua administrație, Statele Unite să se retragă din 
UNESCO.

Consiliul pentru Drepturile Omului
Și apoi mai există un alt exemplu scandalos al așa-numitului Consiliu pentru 

Drepturile Omului, agenție, care ar trebui să fi e principalul avocat al drepturilor omului 
în lume. Ceea ce a devenit de fapt este un protector al dictatorilor și o casetă de polarizare 
politică.

Corupția Consiliului pentru Drepturile Omului depășește cu mult Israelul. În 
componența sa fac parte dictaturile ucigașe ale Cubei, Congo și China.

Rapoartele Consiliului Drepturilor Omului au descris regimurile brutale din Siria, 
Sudan și Rusia ca “victime ale sancțiunilor occidentale”.

Nu numai că ONU a ales regimul dictatorului venezuelian Nicolas Maduro pentru 
apartenența la Consiliul pentru Drepturile Omului, dar Consiliul a rupt covorul roșu pentru 
Maduro pentru a atrage atenția în mod cu totul special. Discursul său de propagandă a fost 
întâmpinat cu o ovație în picioare.

Deci, nici măcar nu trebuie să vorbim despre Israel pentru a concluziona că 
Consiliul pentru Drepturile Omului este o fi cțiune. Dar ar trebui să vorbim despre Israel, 
pentru că Israelul este un caz special care dovedește falimentul moral al organizației.

Există o singură țară în lume care are propriul său punct pe ordinea de zi, în mod 
permanent în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului. Nu este Coreea de Nord, Iranul 
sau Siria - țări care își înrobesc și torturează propriul popor. Este țara liberă a Israelului. 
(n.e. Acest punct de pe ordinea de zi este punctul 7: “Situația drepturilor omului în Palestina 
și în alte teritorii arabe ocupate”)

Dar este și mai rău de atât. Punctul 7 de pe ordinea de zi a ședinței nu exclude doar 
Israelul pentru examinare, ci prejudiciază vinovăția Israelului. Este o armă politică folosită 
împotriva Israelului, indiferent de acțiunile pe care le are. Este menit să condamne însăși 
existența Israelului ca pe un abuzător al drepturilor omului. Este o urâciune morală.

Cu puțin mai mult de un an în urmă, m-am dus la Geneva și am spus Consiliului 
pentru Drepturile Omului că am așteptat schimbări pentru a justifi ca participarea continuă 
a Americii. Am spus că trebuie să schimbăm structura aderării la Consiliu, să fi m categorici 
cu cei mai răi agresori din domeniul drepturilor omului și nu trebuie doar să reformăm, ci 
să eliminăm pe deplin punctual 7 al agendei. Zeci de țări ne-au spus că au fost de acord cu 
noi. Dar ne-au spus doar în spatele ușilor închise. Nu aveau curajul să spună mai departe...   
După mai mult de un an de eforturi în schimbare a Consiliului pentru Drepturile Omului, am 
văzut negru pe alb că nu se poate și Statele Unite s-au retras. Multe țări prietenoase ne-au 
spus că ar trebui să rămânem în Consiliul pentru Drepturile Omului, deoarece participarea 

americană a fost “ultimul fragment de credibilitate pe care la avut Consiliul”. Tocmai 
de aceea nu ar trebui să fi m acolo. America va fi  întotdeauna lider mondial în apărarea 
drepturilor omului. Dar nu vom face acest lucru într-un loc care face o batjocorire a 
idealurilor drepturilor omului pe care trebuie să le susțină.

Asta mă aduce la un punct mai larg. Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 
și autorul celui mai mare documentar al Holocaustului, Elie Wiesel, a spus și a scris multe 
lucruri profunde în timpul vieții sale. Una dintre acestea este ideea că “neutralitatea ajută 
opresorul, niciodată victima”. Și acea “tăcere încurajează chinuitorul, niciodată chinuitul”. 
Îmi amintesc acesta când mă lupt la Națiunile Unite.

La ONU, unele țări bine înțeles, sunt mereu în căutare de consens. Invocă frecvent 
principiul neutralității. Uneori există o virtute în colaborarea cu alte țări pentru a forma 
un consens… Statele Unite nu au nici o datorie morală să fi e neutre între bine și rău. 
Dimpotrivă, avem datoria morală de a lua parte, chiar și atunci când asta înseamnă a 
rămâne singur.

A tăcea nu a fost niciodată ceva la care mă pricep. S-ar putea să știți că negociatorul 
principal Palestinian, Saeb Erekat … a avut recent sfaturi pentru mine. Mi-a spus că trebuie 
să “tac”. Am răspuns, domnule Erekat, voi fi  întotdeauna respectuos, dar nu voi tace.

America rămâne de partea Israelului
Mă întreb de multe ori cum am ajuns la acest loc și la această viziune asupra lumii. 

Cred doar ceea ce cred. Întotdeauna am fost o persoană de credință profundă.
Nu, eu nu sunt evreu - chiar dacă asta surprinde unii oameni. Nu am fost 

crescut nici ca creștin. Cu douăzeci de ani în urmă, căutarea credinței mele m-a adus 
la creștinism, unde am găsit putere în credință și încredere în inima mea. Dar sunt și o 
persoană care este umilă în credința ei. Eu nu pretind că am înțelepciunea să știu ce are 
Dumnezeu păstrat pentru mine sau pentru alți oameni.

Ceea ce știu este că Dumnezeu a binecuvântat America cu măreție și cu bunătate. 
Și știu că în lumea periculoasă în care trăim, este absolut esențial ca America să se ridice și 
să aibă spatele prietenilor noștri și să stea puternic împotriva celor care ne-ar face rău.

Dacă Organizația Națiunilor Unite și-a petrece timpul cu nenorociri și atacuri 
nefaste asupra Japoniei, a Austriei sau a Regatului Unit, m-aș împotrivi și atunci. Aș face 
asta pentru că sunt prieteni ai Americii și este bine să facem asta.

Dar nu asta s-a întâmplat. Cu optsprezece luni în urmă, mi s-a dat sarcina de 
a reprezenta America într-un loc care atacă necontenit Israelul. Și am fost trimis acolo 
într-un moment în care America și-a întors spatele asupra Israelului. Așadar, datoria 
mea era să-l apăr pe Israel în ceea ce este adesea un loc întunecat pentru unul dintre 
cei mai buni prieteni ai Americii. Îmi iau datoria în mod incredibil de serios și cu multă 
mândrie. La începutul mandatului meu la ONU, am avut o discuție cu ambasadorul 
israelian, Danny Danon. Puteți bate palma pentru Danny, este un om bun. Doar cu o 
lună înainte de a ajunge, administrația americană anterioară a permis o rezoluție teribilă 
să treacă. Această rezoluție a condamnat Israelul în modul cel mai scandalos. A fost o zi 
rușinoasă pentru America. Când am ajuns la ONU, am asigurat ambasadorul israelian 
că în mandatul meu nu se va mai întâmpla așa ceva niciodată. … În tot ceea ce facem - 
fi e că este vorba de decizia ambasadei, fi e de UNESCO, de Consiliul pentru Drepturile 
Omului sau de a impune voturi împotriva Hamasului, abordarea noastră față de Israel 
este legată de o idee majoră. Ideea care trece prin toate acestea este conceptul simplu că 
Israel trebuie tratat ca orice altă țară normală.

(continuare  din pagina 7)

Violenţele din Fâșia Gaza

http://europalibera.org/
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 România, felicitată cu ocazia Centenarului Marii Uniri, printr-o 
proclamație emisă de guvernatorul statului Connecticut

 

            Guvernatorul statului Connecticut, Dannel P. Malloy, a emis o proclamaţie ofi cială prin 
care felicită România cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. În document se 
menționează faptul că, de mai multe generații, românii-americani au ajutat la construcția diverselor 
comunități din statul Connecticut, munca lor fi ind apreciată de-a lungul întregii Americi.

            Guvernatorul Dannel P. Malloy îi felicită pe cetățenii româno-americani cu ocazia 
trecerii a 100 de ani “de la nașterea României moderne și unite” și transmite “cinstea și 
recunoașterea” sa față de Diaspora Română din statul Connecticut.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a 
apreciat mesajul transmis de către guvernatorul statului Connecticut, Dannel P. Malloy, 
subliniind recunoștința țării noastre față de sprijinul acordat de președintele Woodrow 
Wilson, în urmă cu o sută de ani, pentru realizarea Marii Uniri.

Informații suplimentare:  

            Statul Connecticut este supranumit “Statul Constituțional”, denumire a cărei origine se 
presupune că ar avea legătură cu rolul important pe care l-au avut delegații acestui stat la adunarea 
federală constituantă din 1787, unde au propus un compromis acceptat de toți participanții. 
Statul Connecticut a adoptat Constituția SUA în 1788, devenind al cincilea stat care a făcut acest 
lucru.

În Connecticut se afl ă una dintre cele mai importante universități din Statele Unite, Yale, 
fondată în 1701, a treia cea mai veche instituție de învățământ superior din America.

            Mediul asociativ românesc din acest stat este reprezentat de organizaţia non-profi t 
“Românul”, care a apărut din dorinţa înfi inţării unei platforme menită să unească întreaga 
comunitate românească din statul Connecticut, pentru ca ulterior iniţiativa să fi e extinsă către 
ansamblul comunităţilor româneşti din nord-estul Statelor Unite ale Americii. Scopul principal al 
asociaţiei este legat de consolidarea potenţialului spiritual şi economic al comunităţii româneşti, 
precum şi de promovarea valorilor naţionale.

În cursul anului 2017 a fost reînfi inţat Consulatul Onorifi c al României la Hartford, 
consul onorifi c fi ind numită doamna Dana Bucin, avocat, care a iniţiat demersuri pentru înfi inţarea 
unei catedre de limba română la Quinnipiac University.

 Ambasada României în Statele Unite ale Americii

27 august 2018

Guvernatorul statul american Alabama a adus un elogiu României, 
poporului român și românilor americani, 

cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri
 

Guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, a adus un elogiu României, poporului român și românilor 
americani cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri, prin emiterea unei proclamații. “Statele Unite și 
România împărtășesc o prietenie adâncă și de lungă durată și un parteneriat strategic construit în jurul 
valorilor democratice, legăturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurării securității 
transatlantice și a prosperității reciproce”, se arată în textul proclamației.

Documentul menționează legăturile strânse dintre România și statul Alabama în ceea ce privește 
comerțul, programele educaționale și antreprenoriatul. Guvernatorul Kay Ivey menționează “talentul, 
energia și creativitatea generațiilor succesive de români americani precum și moștenirea culturală bogată a 
acestora”.

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a salutat proclamaţia 
statului Alabama, arătând că România este onorată de mesajul guvernatorului Kay Ivey. “Gestul guvernatorului 
statului Alabama onorează România și dovedește, din nou, prietenia și apropierea dintre țara noastră și 
Statele Unite ale Americii. De asemenea, legăturile României cu statul Alabama sunt puternic marcate 
de parteneriatul militar îndelungat asigurat de cooperarea cu Garda Națională a acestui stat. Personal, 
am un sentiment special față de statul Alabama în contextul decorației care mi-a fost conferită, în urmă 
cu mai mulți ani, de guvernatorul acestui stat pe fondul excelentelor relații de cooperare cu benefi cii 
importante pentru România. Proclamația guvernatorului Kay Ivey nu este singulară, multe state 
americane arătându-și prețuirea față de România, români și comunitatea românilor americani, prin 
emiterea de proclamații similare”, a afi rmat ambasadorul George Cristian Maior.

Informații suplimentare:  

Afl at în sud-estul Statelor Unite, statul Alabama a devenit al 22-lea stat american în 1819. Constituția 
statului este cea mai lungă din lume, conținând peste 300.000 de cuvinte, fi ind și cea mai amendată, cu 775 
de amendamente.

Prima navetă spațială care a dus oameni pe lună a fost construită la centrul NASA din Huntsville, 
Alabama. Statul Alabama este un mare producător de automobile, pe teritoriul acestuia existând fabricile 
unor mari producători precum Honda, Toyota, Hyundai și Mercedes-Benz.

România și Alabama au un parteneriat militar îndelungat, din 1993, în cadrul Programului de Parteneriat 
Statal (State Partnership Program). Garda Națională din Alabama a asigurat sprijin și expertiză pentru instruirea 
piloţilor români privind trecerea pe avionul de luptă F-16, precum şi prin dezvoltarea infrastructurii în cadrul 
Centrului Naţional de Instruire Întrunită Getica din Cincu. Din 2015, militarii Gărzii Naţionale din Alabama 
și cei români au executat, o serie de exerciţii tactice cu trupe în teren, specifi ce unităţilor de geniu - “Resolute 
Castle”, de cercetare - “Red Dragon” şi din forţele aeriene - “Dacian Warhawk” şi “Dacian Viper”.

Ambasadorul George Cristian Maior a fost decorat de 
guvernatorul statului Alabama, ofi cialului român fi indu-i conferită 
medalia “Meritorious Service Medal of Alabama”.
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LUPTA  ROMQNILOR PENTRU UNITATE NA{IONAL} (1)

În cadrul mișcării naționale de reunifi care a României 
Mari, mai multe comitete naționale, cu diferite grade 
de reprezentativitate, și-au făcut apariția în România și 
provinciile românești neunite cu țara, dar și în străinătate, 
în țări precum Statele Unite ale Americii, Franța, Italia.   

Regatul României  a înfi ințat la Paris, încă din ianuarie 
1917, Comitetul Național Român – mai exact: Le Comité 
National de l’Unité Roumaine - , un organism al cărui 
scop era promovarea internațională a dreptului poporului 
român la unitatea națională. 

Comitetul  era prezidat de Take Ionescu și a fost 
recunoscut ofi cial de guvernele puterilor  aliate ca organ 
plenipotențial al națiunii române; Republica franceză l-a 
recunoscut la 12 octombrie 1918, Victor Antonescu fi ind 
ministru al României în Franța.

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

22 iunie/5 iulie 1918 — Se înfi ințează, la Washington, din 
inițiativa lui Vasile Stoica, Liga națională romană, cu scopul 
de a face propagandă în jurul problemei românești; la 13 
septembrie, fuzionează cu Comitetul național român.
6/19 iulie 1918 — Se constituie în Italia, la Cittaducale, 
„Comitetul de acțiune al românilor din Transilvania, 
Banat și Bucovina”, sub conducerea profesorului Simion 
Mândrescu, cu scopul de a organiza pe prizonierii români 
din armata austro-ungară în legiuni care să participe la 
luptă alături de armata italiană.
24 august/6 septembrie 1918 — Se creează, la Paris, 
Consiliul Național Român Provizoriu, care, în 20 septembrie 
/ 3 octombrie, a proclamat formarea Consiliului Național al 
Unității Române, organ reprezentativ, având în conducere 
pe Take Ionescu, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. 

Constantin Angelescu și Ioan Th. Florescu (vicepreședinți). 
Consiliul este recunoscut la 29 septembrie/12 octombrie 
de guvernul francez, la 23 octombrie/5 noiembrie de 
guvernul S.U.A., la 29 octombrie/11 noiembrie de guvernul 
englez, iar la 9/22 noiembrie de cel italian drept exponent 
al intereselor poporului român.

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

Acest Comitet Național Român de la Paris reunea trei 
misiuni: 
• o misiune parlamentară prezidată de Toma Stelian
• o misiune universitară, în fruntea căreia se găseau 
profesorii Nicolae Titulescu, George G. Mironescu, Ermil 
Pangrati
• o misiune a românilor din Transilvania, prezidată de 
preotul Vasile Lucaci

Organul ofi cial al acestul Comitet era jurnalul « La 
Roumanie », fondat de Pavel Brătășanu și condus de 
Constantin Banu, Constantin Mille și Emil D. Fagure. Mai 
făceau parte din Comitetul de la Paris: Traian Vuia, Octavian 
Goga, Nicolae Petrescu-Comnen, Ioan C. Cantacuzino și 
alții. Rolul membrilor lui era acela de a milita în fața opiniei 
publice internaționale pentru dreptul poporului român la 
unitate națională. 

În Transilvania, Consiliul Național Român Central se afl a la 
Arad din octombrie 1918. Acest Comitet Central a fost cel 
care a pregătitlăMarea Adunare Națională de la Alba Iulia, 
1 decembrie1918 și cel care a proclamat unirea Ardealului 
cu România. 

Pe 24 aprilie 1918 România se afl a în situația incomodă, 
dar obligatorie de a încheia pace cu Puterile Centrale. Mai 
puțin decât renunțarea la luptă și la idealul pentru care 
aceasta se purta, crearea României Mari, se accepta 

o fatalitate și o stare considerată de moment. Aceeași 
hotărare și încredere îi anima atât pe românii din cadrul 
Vechiului Regat, cât și pe cei din afară. Despre această 
stare de fapt, Vasile Stoica, vicepreședinte al Consiliului 
Național din Transilvania și Bucovina, îl informa într-o 
scrisoare din iulie 1918 pe Robert Lancing, secretarul 
de stat al S.U.A. În acest sens, al creșteri efervescenței 
naționaliste în Transilvania era informat și premierul 
francez G. Clemenceau, de către ministrul de externe al 
Franței, St. Pichon într-o minută din octombrie. Ministerul 
de externe englez lua și el cunoștință cu o mică întârziere, 
după cum resultă dintr-un document al Foreign-Offi ce-
ului, de acțiunile românilor transilvăneni numiți măgulitor 
“prietenii noștri cei mai de nădejde”. În acest timp (luna 
noiembrie a anului 1918) Transilvania se afl a în stare de 
confuzie și instabilitate. 

Autoritățile ungurești locale, derutate de dezvoltarea 
mișcării naționale românești, cer guvernului instrucțiuni, 
așa cum este cazul comitelui suprem al Caraș 
Severinului. Panica și insecuritatea par a fi  sentimente 
dominante în Transilvania după cum rezultă și din raportul 
consulului german la Brașov. Acesta vede pentru viitorul 
Transilvaniei, ținând cont de raportul numeric dintre etnii, 
două posibilități: fi e va reveni României, fi e va face parte 
ca provincie autonomă dintr-un stat federal, unguresc. 
Ambiguitatea în ceea ce privește viitorul statut politic pe 
care urma să-l aibe Transilvania se menținea chiar și în 
preajma Adunării de la Alba Iulia. 

Consulul general al Germaniei la Budapesta considera 
că și în cazul în care românii transilvăneni vor proclama 
separarea de Ungaria, faptul că ei se vor alipi Regatului 
României rămânea “problematic”. Oricum, după calculele 
lui Maximilian Egon von Fürstemberg-Stammheim 
afacerea nu se va încheia “fără ciocniri sângeroase între 
români și unguri.

Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

(VA URMA)

De la stânga la dreapta: Gabriel Agoston - Preot Bis. Ortodoxă Sfânta Maria Portland;  Larisa 
Louka - Agape Hospice, membră în board-ul Centrului Cultural Român; Benedict (Beni) 
Simon - Vicepreședinte al Centrului Cultural Român; Marius Marin - Președintele Centrului 
Cultural Român; Călin Buzaș  - Pastor Bis. Baptistă Vancouver; George Horga - Vicepreședinte 
al Romanian American Society; Avram Berghiano - Pastor Bis. Agape; Nelu Ciorba - Director 
Coordonator al RomanianTimes

URMĂTOAREA ÎNTÂLNIRE: LUNI 15 OCTOMBRIE 2018 - 1 PM - Parkrose High School 

1. S-a semnat contractul de închiriere a sălii;

2. S-au făcut propuneri pentru programul de 2 ore al evenimentului.

3. S-au făcut propuneri pentru meniu.

Pentru a fi  la curent cu deciziile luate vă rugăm să contactați pastorul, preotul bisericii la care 
mergeți ori redacția RomanianTimes.

100 de ani de la Marea Unire
Întâlnire 11 Septembrie 2018 în vederea pregătirii Sărbătorii Centenarului României  - 1 Decembrie 2018 ora 6 PM

Cerem ca Israelul să nu fi e tratat ca un fel de entitate temporară provizorie. Nu poate 
fi  acceptabil ca o singură țară din lume să nu-și poate alege capitala. Nu poate fi  acceptabil 
pentru Consiliul pentru Drepturile Omului să aibă un punct de ordine de zi permanent pentru o 
singură țară. … Nu poate fi  acceptabil ca într-o organizație cu 193 de țări, Națiunile Unite să-și 
petreacă jumătate din timp atacându-și doar o singură țară. Nu putem închide ochii.

Cererea noastră de echitate pentru Israel este de fapt o cerere pentru pace. Prejudiciul 
ONU împotriva Israelului a subminat mult timp pacea, încurajând o iluzie că Israelul va pleca. 
Israel nu va pleca. Când lumea recunoaște acest lucru, atunci pacea devine posibilă. Devine 
posibil, pentru că toate părțile se vor ocupa de realități, nu de fantezii. Fanteziile încurajează 

cererile absolutiste. Când realitățile sunt acceptate, atunci compromisul devine posibil.
Când realitatea existenței Israelului este acceptată, ambele părți vor fi  eliberate 

pentru a obține o pace durabilă. 
Cu ajutorul dvs. - și credeți-mă, ajutorul dvs. este critic - America va continua să 

stea cu Israelul. Vom sta cu Israel pentru că cauza Israelului este cauza noastră. Valorile 
Israelului sunt valorile noastre. Lupta Israelului este lupta noastră. Stăm cu Israelul pentru că 
noi credem în adevăr. Noi credem în libertatea față de tiranie.

Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție. Nu 
este nimic mai bun decât atunci când americanii folosesc puterea vocii lor în numele unor 
cauze bune… Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fi ecare dintre voi. Mulțumesc. >>>

(continuare  din pagina 7)
America rămâne de partea Israelului

mailto:amerotim@yahoo.com
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Pagină realizată de Marcel Urs

Avampremieră apocaliptică - evenimentele 9/11 care au schimbat cursul omenirii

Cred că fi ecare dintre noi ne amintim până la mici detalii despre evenimente 
importante prin care am trecut în viață. Evenimentele unice și dezastruoase din luna 
septembrie 11 2011, ne-a marcat pe fi ecare într-un fel sau altul. Ne amintim exact cum 
și de unde urmăream cu stupoare evenimentele apocaliptice care se rulau în direct pe 
ecranelor televizoarelor în direct: Marea Americă era atacată! 

Momentele de groază nu se pot descrie. O întreagă țară a intrat într-o adevărată 
panică: întreg trafi cul aerian a fost oprit. Nici un avion nu a mai zburat deasupra celor 3 
fusuri orare cât se întinde America. A mai rămas doar un avion care survola spațiul aerian 
american în acea zi, acesta era Airforce One  însoțit de câteva avioane militare.

Șocul atacurilor teroriste din 9/11 a avut un impact profund asupra populației 
americane și implicit asupra întregii lumi. Noțiunea că teritoriul american este protejat 
de siguranța navală a oceanelor, a căpătat o altă dimensiune. Forțele americane luptau 
întotdeauna pe un al teritoriu decât cel “descoperit” de Cristofor Columb (Cristofor 
Columb n-a atins niciodată cu piciorul lui continentul american. El a debarcat în 1492 
pe țărmul de est al insulei Bahamas, botezată de Columb, San Salvador. Pe continentul 
american, a pășit abia în 1499 Amerigo Vespucci, al cărui nume de altfel a și fost atribuit 
continentului american), însă de data aceasta confl ictul “armat” s-a mutat pe pământul 
american. 

Luna aceasta a fost o lună de aducere aminte. Evenimentele s-au întâmplat cu 
17 ani în urmă, de parcă au fost … ieri. Atacurile din 11 septembrie (denumite și 9/11) 
au fost o serie de patru atacuri teroriste coordonate de grupul terorist islamic al-Qaeda 
împotriva Statelor Unite în dimineața zilei de marți, 11 septembrie 2001. Atacurile au 
ucis 2 996 de persoane și au fost rănite peste 6 000 de persoane și au provocat cel puțin 
10 miliarde de dolari în daune de infrastructură și de proprietate. Și foarte multe alte 
persoane au decedat din cauza cancerului și bolilor respiratorii legate de evenimentele de 
la  9/11, în lunile și anii care au urmat atacurilor.

Patru aeronave de pasageri operate de doi mari transportatori aerieni americani 
de pasageri (United Airlines și American Airlines) - care au plecat de pe aeroporturile din 
nord-estul Statelor Unite care veneau spre California - au fost deturnate de 19 teroriști al-
Qaeda. Două dintre avioane, zborul American Airlines Flight 11 și zborul 175 al companiei 
United Airlines, au intrat din plin  în Turnurile de Nord și de Sud ale complexului World 
Trade Center din Lower Manhattan. În decurs de o oră și de 42 de minute, ambele turnuri 
de 110 etaje s-au prăbușit. Deșeurile și incendiile rezultate au provocat o prăbușire parțială 
sau completă a tuturor celorlalte clădiri din complexul World Trade Center, incluzând 
turnul cu 47 de etaje 7, precum și daune semnifi cative altor zece structuri înconjurătoare. 
Un al treilea avion, zborul 77 al companiei americane, a fost prăbușit în Pentagonul 
(sediul Departamentului Apărării al Statelor Unite) din Arlington, Virginia, ceea ce a 
condus la prăbușire parțială a zonei de vest a clădirii. Cel de-al patrulea avion, zborul 
93 al companiei United Airlines, s-a îndreptat inițial spre Washington, D.C., dar s-a 
prăbușit într-un câmp din Stonycreek Township, lângă Shanksville, Pennsylvania, după 
ce pasagerii i-au înfruntat pe teroriști. 9/11 este singurul incident mortal pentru pompieri 

și ofi țeri de aplicare a legii din istoria Statelor Unite, cu 343 și, respectiv, 72 de morți.
S-a afl at repede cauza acestor incidente apocaliptice, au fost acțiunile organizației 

teroriste al-Qaeda. Statele Unite au răspuns provocării teroriste și au lansat Războiul 
Împotriva Terorii și au invadat Afganistanul pentru a anihila pe talibani, care nu au respectat 
cererile Statelor Unite de extrădare a lui Osama bin Laden, liderul al-Qaeda și expulzarea 
acestei organizații din Afganistan. Multe țări și-au consolidat legislația anti-terorism și au 
extins puterile agențiilor de aplicare a legii și ale serviciilor de informații pentru a preveni 
atacurile teroriste. Deși liderul al-Qaeda, Osama bin Laden, a negat inițial orice implicare, 
însă în 2004, el și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri. Al-Qaeda și bin Laden au 
citat sprijinul SUA din partea Israelului, prezența trupelor americane în Arabia Saudită și 
sancțiunile împotriva Irakului ca motive. După ce a evitat capturarea timp de aproape un 
deceniu, Osama bin Laden a fost localizat și ucis în Pakistan de către echipa SEAL SEAL 
a Marinei S.U.A. în mai 2011.

Distrugerea Centrului de Comerț Mondial și a infrastructurii din apropiere a 
afectat grav economia americană și a avut un efect semnifi cativ asupra piețelor globale, 
ceea ce a dus la închiderea Wall Street până în 17 septembrie și a spațiuluil aerian în 
SUA și Canada până în 13 septembrie. Au urmat multe închideri, evacuări și anulări, 
din respect sau teamă de atacuri ulterioare. Curățirea site-ului World Trade Center a fost 
fi nalizată în mai 2002, iar Pentagonul a fost reparat într-un an. La 18 noiembrie 2006, a 
început construirea Centrului One World Trade la site-ul World Trade Center. Clădirea a 
fost deschisă ofi cial pe 3 noiembrie 2014. [8] [9] Au fost construite numeroase memorii, 
inclusiv Memorialul și Muzeul Național din 11 septembrie, Memorialul Pentagonului din 
județul Arlington, Virginia și memorialul național de zbor 93 în câmpul din Stonycreek 
Township lângă Shanksville, Pennsylvania.

America a fost atacată de parcă ar fi  fost un gigant care a fost rănit și care  încerca 
să se zbată, să se răzbune în timp ce sângera din rănile celor 4 răni: cele 2 turnuri gemene 
din New York, Pentagonul din Washington DC și aeronava care s-a prăbușit deasupra 
statului Pennsylvania.

Întreg sistemul socio-economic al Statelor Unite a fost grav afectat. Sentimentul 
de panică a cuprins întreaga societate americană, de la președintele George Bush la 
fermierul din Texas. Cei 19 monștrii care au coordonat aceste atacuri teroriste, cred că au 
avut surpriza “vieții” când s-au întâlnit în viața de dincolo cu cei 72 de demoni, în loc de 
72 de fecioare. Este trist cum o religie “a păcii” poate îndoctrina persoane care să comită 
asemenea atrocități împotriva semenilor lor. 

Evenimentele din septembrie 2001 au fost doar o avampremieră a evenimentelor 
ce se v-or întâmpla într-un viitor apropiat, dar la un alt nivel, acestea sunt scrise în Sfânta 
Scriptură la Marcu 13 7-8 “Când veţi auzi despre războaie şi veşti de războaie, să nu vă 
înspăimântaţi, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi  sfârşitul.  
Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie, împotriva altei împărății; pe 
alocuri vor fi  cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste* lucruri vor fi  începutul 
durerilor.” 

Președintele Klaus Iohannis și secretarul 
american pentru Energie, Rick Perry, au discutat marți, 
în cadrul unei întrevederi bilaterale, despre rezultatele 
Summitului Inițiativei celor Trei Mări desfășurat la 
București și la fi nalul căruia țările participante au afi rmat 
obiectivele principale precum creșterea dezvoltării 
economice, consolidarea coeziunii Uniunii Europene și 
îmbogățirea legăturilor transatlantice.

Întrevederea Iohannis – Perry a prilejuit „o 
discuție aprofundată despre dimensiunile Parteneriatului 
Strategic dintre România şi SUA, cu accent pe proiecte de 
interes reciproc, inclusiv pe plan economic și energetic, 
în acord cu cele agreate de către președinții Klaus 

Iohannis și Donald Trump în cursul întâlnirii deosebit de 
fructuoase din 9 iunie 2017, de la Casa Albă”, informează 
Administrația Prezidențială.

Secretarul pentru Energie Rick Perry a transmis 
aprecierea deosebită a părții americane pentru rezultatele 
Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la București și 
a evocat înalta considerație pe care Președintele Trump o 
are față de Președintele României.

Preşedintele Klaus Iohannis a mulțumit 
secretarului Energiei pentru susținerea puternică a 
Statelor Unite în ceea ce privește Inițiativa celor Trei Mări 
și angajamentul Administrației americane pentru a sprijini 
obiectivele ambițioase ale Inițiativei, astfel cum au fost 
consacrate de Summitul găzduit de preşedintele Iohannis, 
prin eforturile părţii române derulate în cursul ultimului an, 
în ceea ce privește interconectivitatea regională, adâncirea 
coeziunii și convergenței la nivelul UE și întărirea relației 
transatlantice.

Șeful statului a exprimat apreciere față de 
propunerea anunțată de secretarul Perry în timpul 
Summitului Iniţiativei celor Trei Mări, privind Parteneriatul 
pentru Cooperare Transatlantică în domeniul Energiei 
(Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – 
P-TEC), evaluând că această platformă are potenţialul de 
a aduce valoare adăugată atât cooperării transatlantice, cât 

Președintele României discuții cu secretarul american al Energiei 
după Summitul celor Trei Mări despre potențialul României de a deveni furnizor energetic regional 

și Parteneriatului Strategic dintre România și SUA.

Evocând stadiul excelent al cooperării bilaterale 
în plan politic și securitar, președintele Iohannis a arătat că 
P-TEC completează în mod substanțial palierul economic 
al relației de parteneriat strategic dintre România și SUA, 
fi ind necesar ca și această dimensiune economică să 
își atingă deplinul potențial şi să atingă cel puţin nivelul 
de excelenţă al dimensiunilor politică, militară şi de 
securitate.

O atenţie specială a fost acordată și tematicii 
securităţii energetice la nivel european și în regiunea 
Mării Negre, România fi ind unul dintre cele mai puţin 
dependente state din acest punct de vedere, cu potenţial 
de a deveni, prin proiecte de interconectare şi investiţii 
strategice, furnizor regional.

În acest cadru, secretarul Perry a subliniat 
importanţa deosebită din punct de vedere regional şi 
pentru România a resurselor de gaz din platoul continental 
românesc al Mării Negre.

Cei doi înalți demnitari au evocat, în context, 
importanța unui proces legislativ transparent, predictibil, 
corect și stabil pentru atragerea investițiilor străine în 
România.
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Pagină realizată de Marian Petruța
e-mail: vreausaintreb@yahoo.com

P’un picior de plai românesc în Clinton, Michigan

La mai aproximativ 400 de kilometri distanță de Chicago, în direcția estică, în orășelul Clinton, 
Michigan, la începutul acestei luni, timp de două zile, am avut bucuria de a sărbătorii tradițiile și 
obiceiurile noastre românești, alături de românii din zonă, dar și cei veniți din statele învecinate 
sau chiar din Canada. 
Ideea organizării unui festival românesc în zonă era una mai veche.  Abia acum însă, în anul 
centenarului, organizatorii, au pus-o în practică, după ce, de curând, a fost fondat centrul Cultural 
Sf. Constantin Brâncoveanu. 
Zona, unde se afl ă și mănăstirea ortodoxă, Sfânta Treimea, este una mirifi că, fi ind un adevărat 
colț de rai românesc, ce se întinde pe o suprafață de 25 de hectare. De cum te apropii, la ambele 
intrări, ești întâmpinat de două porți tradiționale din lemn, din zona Maramureșului. 
Având trei lacuri și o apă curgătoare ce străbate proprietatea, în 2009, în zona, s-a născut idea 
unui sat românesc. 
“Atunci, am discutat cu episcopul mănăstirii P.S. Irineu ca să construim un colț de Românie” ne 
mărturisește Gheorghe Chindriș, unul din organizatori, un împătimit al tradițiilor populare.
Într-o primă etapă, la intrările principale au fost puse porțile maramureșene, ce s-au montat în 
2013, și care sunt sculptate în Bârsana, Maramureș.
În cea de-a doua etapă s-a dorit construirea unei biserici maramureșene. Aceasta a fost construită 
în România, de către un meșteșugar din Alba Iulia și donată mănăstirii. În 2015 a fost transportată 
în America, iar în 2017 a fost ridicată.
 “Cum orice sat are și-un cimitir lângă biserică, acesta a fost realizat în 2016, după ce au 
fost obținute toate autorizațiile necesare. Anul viitor urmează fi nisajul interior la mănăstire 
și apoi sfi nțirea ei” ne mai spune Gheorghe Chindriș.  Apoi mai adaugă “Cum orice sat, pe 
lângă  biserică și cimitir, are și case, ne dorim ca să le construim și pe acestea. Cu ajutorul 
prietenilor din America și România vrem să facem cel puțin patru case, din principalele zone 
istorice : casa lui Avram Iancu, o casă maramureșeană , una din Moldova-Bucovina și alta din 
Țara Românească. Ne dorim ca proiectul să adune pe toți românii, de toate confesiunile. Când 
vorbim de România să fi e o deschidere și-o unitate pentru toți. 
Atât mănăstirea cât și Centrul Cultural dorește să promoveze România și tradițiile ei, iar Satul 
Românesc și Casa Tradițiilor  Românești  din America dorește să promoveze ce are mai frumos 
România” concluzionează Gheorghe Chindriș, numit simbolic, din 2015, până la construirea 
lui , “primar onorifi c al satului românesc”, având sarcina expresă de a fi naliza lucrările.

mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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În memoriam  9/11  

Diana B. Padro, Sandra L. White, Donna M. 
Bowen,  Amelia V. Fields, Sheila M.S. Hein, Cecelia 
Richard, Carolyn B. Halmon, Edward Rowenhorst, 
Donald Simmons, Angelene C. Carter,  Carrie 
Rosetta Blagburn,  David Laychak, Alfred J. Braca, 
Peter Victor Genco Jr. sunt doar câteva din cele 
aproape trei mii de numele ce stau dăltuite, pentru 
eternitate, pe fațada superbului Memorial 9/11 din 
New York City. Sunt numele celor care și-au pierdut 
viața pe 11 Septembrie 2001.  

Recunosc că m-a cuprins o puternică emoție 
revăzând, după mai bine de 15 ani, zona denumită 
“Ground Zero”. 

Am vizitat gemenii, pentru prima dată, în 1998, iar 
peste ani am revenit frecvent, acolo, până la atacurile 
din 2001. Îmi amintesc că cele două turnuri gemene 
au fost printre primele clădiri care le-am văzut și 
recunoscut din avion, înainte să aterizez, pentru 
prima dată, în New York și pe tărâm american. Ani 
mai târziu, când mi-am luat prima cameră de fi lmat, 
am străbătut la pas New York-ul, iar Twin Towers 
s-au numărat printre punctele de atracție imortalizate 
pe fi lm, într-o însorită zi de Octombrie, a anului 2000. 
Locuind la aproximativ 4 ore distanță, sud de New 
York, am revenit des în orașul de pe Hudson, având 
plăcerea ca trecerea dintre 2002 spre 2003 să o petrec 
în Time Square. 

Tragica veste a zilei de 11 Septembrie 2001 am afl at-o, 
în autobuz, în drum spre muncă. Momentul mi-a 
rămas, ca probabil majorității dintre noi, adânc și clar 
întipărită în memorie.  Evenimentul a fost  unul care 
a marcat întreg mapamondul, la scurt timp începând 
cel mai longeviv război, după Vietnam, din istoria 
Statelor Unite. Un război împotriva terorismului,  care 
se continuă și-n prezent, iar tinerii născuți după 
eveniment pot deja să se înroleze în armată. 

 Întâmplarea face că, la doar o săptămână după tragicul 
eveniment, mă afl am tot în New York, în drum spre 
Florida. Îmi amintesc cum, încă de departe, se vedea 
zona fumegând, iar atmosfera din Manhattan era 
una extrem de posomorâtă și apăsătoare. Peste tot, 
prin oraș,  erau afi șe cu fotografi ile celor dispăruți. 
De la polițiști și  pompieri până oamenii simpli care 
lucraseră în clădirile din zonă. Familiile îi căutau 
disperați pe cei dragi. Lumânările și mesajele de 
compasiune transformaseră orașul într-o metropolă 
a lacrimilor, a durerii și suferinței. Peste timp aceste 
lacrimi au fost magnifi c reprezentate în cele două 

fântâni ce au luat locul turnurilor. Ele reprezintă 
un fel de zid al plângerii, al aducerii aminte, dar 
și al celebrării vieții, apa însăși fi ind substanța 
primordială a existenței pe pământ. Imensa 
fântână și cursul continuu al apei,  îți dă  senzația 
de ciclicitate, de transformare dinspre efemerul 
cotidian spre eternitate. 

Lângă cele două fântâni se afl ă și un muzeu cu 
numeroase exponate, păstrate din cele două turnuri 
prăbușite. Chiar de la intrare, cum cobori scările, 
se afl ă două coloane metalice ce făceau parte din 
structura exterioara de susținere a clădirilor. Paralel 
cu scările rulante, într-o altă parte a clădirii, se 
văd  doar urmele unor ruine din ce au fost cândva 
niște trepte din beton. O imagine, postată pe un 
panou, cu scările întregi, în poziția lor inițială m-au 
făcut să tresar și să-mi dea fi ori. Le-am recunoscut 
rapid. Chiar acolo, în partea de sus a lor, îmi 
făcusem o fotografi e, acum 20 de ani. 

Pe lângă imaginile foto sau video cu turnurile, 
ce povestesc istoria construirii lor,  sau peretele 
cu fotografi ile celor dispăruți, muzeul are o serie 
de exponate ce te fac să conștientizezi amploarea 
dezastrului și forța cu care s-au prăbușit clădirile. 
Câteva coloane metalice expuse în interior sunt 
atât  de  torsionate, încât ai senzația că un uriaș le-a 
îndoit din adins ca pe o plastilină. În realitate, însă, 
sunt din fi er masiv, cu o grosime cât latul palmei  și-o 
lățime de câțiva zeci de centimetrii. Greu poți să îți 
imaginezi de ce forțe a fost nevoie  ca să se îndoaie 
asemenea coloane metalice. 

O parte din antena, de pe unul din turnuri, e și 
ea expusă acolo, la fel și una din mașinile de 
pompieri,  care a ajutat la intervenții, dar care 
nu a mai apucat să plece, și-a  fost strivită sub 
dărâmături. Urmele metalelor torsionate, ca după 
un uragan puternic, te șochează de-a dreptul. 

Cu siguranță că muzeul este una din atracțiile ce 
merită vizitate când vă afl ați prin zonă. 
Revenind la suprafața și privind însă la zona 
frumos amenajată, cu greu ți-ar veni să crezi că 
acolo au stat cândva două din cele mai faimoase și 
mai impunătoare clădiri din America.  

Muzeul și cele două fântâni comemorative stau 
însă mărturie că, acolo, a avut loc cel mai tragic 
eveniment din istoria recentă a Statelor Unite,  la 
care mulți dintre noi i-am fost martori. 

CHICAGOCHICAGO

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

http://statelorunite.un/
mailto:vreausaintreb@yahoo.com
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VA URMA

de Marina Constantinoiu și Istvan Deak

Dacă regizorul canadian Arthur Hiller, 
nominalizat la Oscar pentru capodopera 
„Love Story” nu ar fi  murit recent, poate 
că un „Love Story 2”, fi lmat la Moldova 
Nouă, ar fi  fost posibil.

Cert este că dacă nu ai iubit adevărat măcar 
o dată în viaţă, e greu să înţelegi povestea 
care va urma. Un „love story” german, care 
a sfi dat moartea până la un punct. 

Peter Mibus este protagonistul acestei 
poveşti. Este german din Berlin, iar acum 
46 de ani locuia în Berlinul de Vest, deci 
era un om liber. Cu toate astea, a decis să-şi 
pună în pericol atât libertatea, cât şi viaţa, 
pentru a-şi scoate din Berlinul comunist 
marea iubire, pe Uschi.

După 46 de ani, Peter a decis să refacă, fără 
Uschi, traseul acestei aventuri al cărei punct 
nevralgic îl reprezintă România.

Gestul care i-a schimbat complet viaţa

 „Dacă n-ai iubit cu adevărat, nu vei 
înțelege alegerile mele“, ne-a mărturisit, 
privind în gol, Peter Mibus, acum pe malul 
românesc al Dunării, la Moldova Nouă. 

După patru decenii și jumatate, neamțul 
de 69 de ani s-a întors în România, la 
insisțentele fi icelor sale, Sophie și Anna, ca 
să le arate pe unde a trecut Dunărea înot în 

Love story, varianta româno-germană. Fericire la Moldova Nouă, tragedie la Berlin

noaptea de 22 spre 23 iulie 1970, gest care 
i-a schimbat complet viața.

Peter Mibus ni se destăinuie pentru prima 
dată în Timișoara. El este mai mult ca sigur 
singurul vest-german care a trecut Dunărea 
ilegal în anii comunismului. “Știu, știu. O să 
îmi spuneți că nu avea rost să fac asta, când 
aveam pașaportul vest-german la mine. De 
aceea trebuie să știți întreaga poveste”, ne 
liniștește germanul cu un zâmbet prietenos.

S-a născut în Berlinul de Est în 1947. Tatăl său 
era arhitectul primei centrale de transformare 
a deșeurilor menajere în energie. În 1960 a 
fugit în Berlinul de Vest. Peter și mama sa au 
ajuns după două săptămâni. Zidul Berlinului 
nu apucase să fi e ridicat.

Era student

Au devenit cetățeni vest-germani, iar traiul lui 
Peter a fost mult mai ușor. La 22 de ani avea 
mașină, era student și avea intrare în Berlinul 
de Est. Așa a cunoscut-o pe Ursula. “Uschi a 
mea făcea autostopul când ne-am cunoscut. 
Am oprit și am invitat-o în mașină. A zis că nu 
se urcă în mașina unui vest-german. Atunci 
am întrebat-o dacă putem să ne întâlnim 
în alte condiții. A fost de acord. Așa am 
început să ne scriem. Avea 24 de ani și era 
profesoară”, își amintește cu nostalgie Peter.

După nici trei luni de relație, el era convins 
că ea este aleasa inimii sale și că trebuie 
să trăiască împreună în Vest. “Întâlnirile 
noastre se încheiau puțin înainte de ora 
12 fi indcă legea ne impunea să mă întorc 
în Berlinul de Vest înainte de miezul nopții. 
Nu mai puteam continua așa. Am decis să o 
aduc în Vest. Granița terestră era mult prea 
păzită și periculoasă pentru a risca. Așa am 
optat pentru România și pentru Dunăre, 
fi indcă amândoi știam să înotăm bine”, 
ne-a explicat Peter la întâlnirea noastră în 
România.

Nu fusese în România

Nu fusese niciodată în România și nici nu 
știa prea multe despre brutalitatea Securității 
față de frontieriști, faţă de cei care îşi riscau 
viaţa la frontierele României, în speranţa 
de a trăi liberi, în Occident. Soarta a vrut 
ca prin România să încerce să fugă şi alţi 
cetăţeni ai lumii comuniste, majoritatea 
est-germani. Dar au mai fost şi alţii din 
lagărul comunist - cehoslovaci, bulgari, 
polonezi, cetăţeni din URSS etc, iar ei 
sunt consemnaţi în dosarele fostelor 
servicii secrete comuniste din Germania 
Democrată (STASI) şi din Republica 
Socialistă România (Securitate). 

În 12 ani de la înfi inţarea RDG, din 1949 
până la construirea Zidului Berlinului, în 
1961, peste 2,5 milioane de oameni au fugit 
din Germania de Est prin Berlin. Numai că 
apariţia Zidului a schimbat complet datele 
problemei. Au fost 800 de est-germani care 
au venit special în România, să treacă în 
Iugoslavia şi de acolo în Vest, şi zeci de mii 
de români. Li se spunea „frontieriştii”.  

Decizia

În câteva săptămâni au primit amândoi viză 
de tranzit pentru Cehoslovacia, Ungaria și 
România, indicând Bulgaria ca destinație 
fi nală de concediu.

“Varianta cea mai simplă era obținerea 
unui pașaport vest-german fals pentru 
Uschi, însă nu aveam banii necesari, eram 
un simplu student. Așa că am urcat-o pe 
Uschi în trenul de Praga în Berlinul de 
Est, iar eu am pornit cu mașina în aceeași 
direcție. Acolo ne-am reîntâlnit și am 
petrecut o noapte împreună. A doua zi 
am ajuns la Budapesta, la niște prieteni. 
La plecarea spre România, am decis să 
vedem care e situația la granița ungaro-
iugoslavă. Barierele pe autostradă erau 

Peter Mibus, la Dunăre, refăcând traseul.

după o curbă fără vizibilitate și am ajuns 
direct la graniță. Nu mai puteam întoarce. 
Pe lângă grăniceri a sosit și un reprezentant 
al serviciilor secrete ungare. Conveniserăm 
dinainte un plan: să spunem că Uschi e 
autostopistă, că am luat-o din Budapesta și 
ne îndreptăm amândoi spre România, dar 
am greșit drumul”.

Au vândut dresuri la Timişoara

Dupa câteva ore de interogare, cei doi au fost 
întorși din drum și au ajuns la Nădlac. Uschi 
mai fusese în România. Prima lor oprire a 
fost în Piața Unirii din Timișoara. “Aici 
era strada care ducea spre Oraviţa. Aici 
am oprit. Piața arată altfel acum. Venisem 
cu câteva perechi de dresuri, pe care i-am 
vândut. Am dat și un radio. Aveam 400 de 
mărci vest-germane, 10 mărci est-germane 
și leii primiți pe produsele vândute”, le arată 
Peter fi icelor sale locul exact din Timișoara.

Drumul continuă spre Oraviţa, dar aici 
traseul lui Mibus o ia prin munți spre 
Cărbunari, pe un drum forestier și nu pe 
ruta actuală prin Naidăș și apoi de-a lungul 
Dunării.
”Aveam o hartă a Europei de Est din 
1968. Uitați… mie îmi indica drumul 
prin Cărbunari ca fi ind singura variantă. 
Așa am ajuns în Moldova Nouă. Ne-am 
cazat la o pensiune. Din păcate, nu mai 
există clădirea aceea. Am intrat într-un 
restaurant cu terasă în grădină, nu mai 
există nici ea, și am stat de vorbă cu șvabii 
de aici. Pentru a elimina orice suspiciune, 
le-am zis că suntem vest-germani și că a 
doua zi urmează să mergem cu mașina în 
Iugoslavia”, explică el modul în care cei 
doi au încercat să îşi justifi ce prezenţa în 
zonă, fără a atrage suspiciuni asupra lor. S-a 
împrietenit cu doi șvabi și a doua zi s-au 
plimbat împreună de-a lungul malului.

http://problemei.au/
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Buying a home in today’s sizzling market,

The all-time American dream!! To own your 
HOME!!  There has never been a better time to become a 
homeowner, and if you are interested in buying a home, 
but aren’t sure if you can afford it, I sure have good news 
for you! The interest rates are still historically low, and 
there are several things that you can do to stretch your 
buying power.  With the help of your Realtor and these 
proven tips, you can become a savvy home buyer without 
breaking your budget!

GET PRE–APPROVED.  Your fi rst step is to fi ll out a 
loan application and go through the process of securing 
fi nancing. That way, when you’re ready to seriously 
evaluate real estate, you’ll know exactly how much 
home you can afford. And you can prove to a seller that 
your offer is sincere.  Your Realtor can easily recommend 
you a loan offi cer.  The process can be intimidating but 
with the guidance of a professional, you will fi nd it much 
easier to navigate the entire process!

EXPLORE CREATIVE FINANCING OPTIONS. 
During the home loan pre–approval process, ask about 
ways to get creative with your fi nancing. Low down 
payment options, fi rst time buyer programs. HUD 
incentives as the $100 down payment might help 
you afford more funding. Down payment grants are 
also available in some instances and might be worth 
investigating or discussing with your Realtor. Whatever 
the case, make sure you thoroughly evaluate the terms 
for the home loan you decide on.

SELL YOUR EXISTING HOME FIRST. Home 
inventory is currently low, the prices have been increasing 
steadily for the last year, and current homeowners 
experience a faster sale.  Although selling your existing 
home before fi nding new real estate to buy can be nerve 
wrecking, the inconvenience will be offset by your ability 
to make an offer with cash in hand. Contingent purchases 
are not the best when negotiating to buy a home. Having 
your fi nancing in order and your bags packed may give 
you the advantage in a competitive market.

LOOK FOR VACANT REAL ESTATE. Perhaps a 
seller’s job has transferred him out of the area. Or 
maybe a family purchased a new home before putting 
their existing one on the market. In any case, a vacant 

***

         by Mara Circiu,  Atlanta, Georgia

home could be just the best deal for a savvy home buyer, 
so have your Realtor look for vacant property in your 
preferred neighborhoods. And keep in mind, the longer 
a house stays empty, the greater your negotiating power 
will be!

FIXER-UPPERS.  The HGTV channels have inspired 
many homeowners to initiate and complete home 
projects that speak volumes of their ingenuity, talent 
and determination.  If you’re handy with a paintbrush, 
a toolset and gardening equipment, consider buying real 
estate in need of cosmetic fi xing. Property that lacks 
curb appeal usually needs minor handiwork, or the yard 
overhauled could end up being the home of your dreams 
for a price you can afford. 

LOCATION, LOCATION, LOCATION.  It is not a myth, 
these words are a Realtor’s mantra and they represent 
the unique factor that will protect your investment in 
the future.  If you want to live in a trendy neighborhood, 
but can’t afford a high home mortgage, consider buying 
a dilapidated smaller home on a fabulous lot with great 
exposure.  In time, you’ll probably need to gut the 
existing home and build from the ground up or contract 
signifi cant home improvements. But in the end, your 
property value may skyrocket. And if your carpentry and 
other construction skills are well–developed, you can 
save even more and accrue “sweat equity” during your 
remodel by doing much of the work yourself.

BANK FORECLOSURES. One person’s loss could be 
your gain if you buy real estate in foreclosure. Although 
the search for a decent foreclosure may take a while, 
your Realtor should be able help. The U.S. Department 
of Housing and Urban Development can be an excellent 
resource for foreclosed properties. Because HUD houses 
are sold at market value, your best bet will be homes that 
need cosmetic work or even major repair.

MULTI-FAMILY HOMES. Sometimes, to buy a home 
on a budget, you need to look beyond convention. 
Buying a duplex, for example, and using one unit for rent 
and one as your home, could be a great and steady way to 
produce income and live almost mortgage free. Discuss 
this option with your real estate agent and try to keep an 
open mind about this possibility.

COZY HOMES. Living in the South, surrounded by the 
fabulous Southern mansions, the temptation is great to go 
after the “large” homes; however, if you can enjoy life in 
an older and smaller home in a desirable neighborhood 
or suburb, this could be your winning ticket to real estate 
ownership.

THE CHEAPEST HOUSE IN THE BEST 
NEIGHBORHOOD. You have your heart set on a specifi c 
– and more than likely expensive – neighborhood. Maybe 
it’s the schools that you’re interested in, or perhaps it’s the 
close proximity to downtown or Lake Lanier. In any case, a 
budget–savvy buyer will look for the least expensive home 
for sale in the neighborhood. If you’re not in a hurry, you 
can even play the waiting game to see what properties come 
on the market. Your real estate agent can be a real asset in 
this case by investigating potential sellers, and keeping you 
updated with the new listings as they become available.

Buying real estate without breaking your budget will 
require research and compromise. On moving day, 
however, you’ll have the satisfaction of knowing that 
your homework paid off!  Should you need my assistance 
in helping you during this great journey of fi nding your 
home, I would be more than happy to do it-I am only 
a phone call away, so please feel  free to call me at 
404.966.6377 or, if it’s more convenient for you, please 
email me at mcirciu@gmail.com. 

mailto:mcirciu@gmail.com
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Vorbirea lui Dumnezeu către conducătorii din guvernele popoarelor

„Și acum împărați înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul! Slujiți Domnului cu 
frică și vă bucurați de El cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul 
și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce 
nădăjduiesc în El” (Psalm 2, 10-12). Deci, stimați conducători, nu mai dați legi imorale, 
cu scuzele nepotrivite de nedescriminare, căci Dumnezue vrea din partea conducătorilor 
din popoarele lumii, respectarea Legilor morale din cele Zece Porunci și din Poruncile 
Evanghelice ale lui Hristos, pentru ca popoarele Lui să trăiască și să nu moară în păcate, că 
mâniați pe Domnul: „Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din 
calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc 
în El” (Psalm 2, 10-12).  

Conducerea voastră, stimați conducători, să o considerați o slujire a poporului: „Slujiți 
Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur” (Psalm 2, 11). Democrația este 
alegerea conducătorilor din partea poporului, pentru slujirea poporului, ce este înafară 
e dictatură, căci nu este nimeni mai mare sub soare ca și Hristos, Care a venit ca Om să 
slujească popoarele: „Că şi Fiul Omului n-a venit ca să-I slujească, ci ca El să slujească şi 
să-Şi dea sufl etul răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 10, 45). Iisus a dovedit slujirea Sa 
prin aceea că și viața Sa a dat-o pentru mântuirea popoarelor de sub moartea păcatelor.

Acest deziterat îl împlinește acel conducător, care Îl urmează pe Hristos ca și Cale a vieții, 
și astfel el nu mai trăiește în conducere pentru interesele lui, ci pentru ale poporului, ce 
l-a ales și ajunge să-și dea și viața pentru popor ca și Hristos și Constantin Brâncoveanu 
pentru credința lui creștină. Am făcut prezentările istorice de mai sus, pentru a putea vedea 
ce înseamnă devierea oamenilor, a popoarelor și conducătorilor din guverne de la urmarea 
lui Hristos, ca și Cale a vieții. Orice cale în afară de Calea urmării lui Hristos este calea 
morții, mai întâi spirituale și apoi fi zice.

Regele Manase al Iudeii a fost cel mai sângeros rege și a făcut cele mai multe rele și a dus 
poporul la închinare la idoli și la toate relele posibile. Manase a fost un rege idolatru al 
Iudei și astfel din ordinul lui a suferit poporul și a fost taiat cu fi erestrăul marele prooroc 
Isaia în 690 î. Hristos. După aproape șaizeci de ani a urmat proorocul Ieremia, după Isaia. 
Amândoi proorocii au avut și roluri de lupte politice în sfătuirea regilor din vremea aceea. 
Isaia a fost când Imperiul Asirian ajunsese la culmea puterii lui, iar Ieremia când Imperiul 
Babilonului a fost în mare putere și pentru păcatele lui Israel a fost dus în captivitatea 
babiloniană șaptezeci de ani: „Toată ţara aceasta va fi  pustiită şi jefuită; popoarele acestea 
vor sluji regelui Babilonului şaptezeci de ani” (Ieremia 25, 11), pentru că nu au ascultat 
regele și guvernatorii sfaturile lui Ieremia proorocul și astfel și templul lui Solomon din 
Ierusalim a fost dărâmat!

După atâtea rele ce a făcut Manase, Dumnezeu a lăsat urmarea fărădelegilor asupra lui 
și a venit regele Asiriei cu oștirile peste el și punându-l în lanțuri de aramă l-au dus în 
Babilon. De captivitatea groaznică în lanțuri de aramă, a regelui Manase a Iudei, relatează 
Scripturile (2 Paralipomena sau 2 Cronici 33, 11-17), din anii 681-665 înainte de Hristos 
și 669-626 î. Hristos. Lanțurile erau cu spini trecuți prin nasul sau obrazul captivilor. 
Bazoreliefurile asiriene cuprind imagini cu captivi duși de cârlige trecute prin buzele sau 
nările lor (Isaia 37, 29). Babilonul făcea parte atunci din Imperiul Asirian. Mulți împărați 
asirieni au stăpânit și peste Babilon și peste asirieni lor. Așa se explică că un împărat 
al Asiriei îl putea duce pe regele Manase a Iudei la Babilon și nu la Ninive, care era 
capitala Imperiului Asirian. Dar nu numai regele Manase a cules ce a semănat, adică 
captivitatea groaznică în suferință precum a fost suferința poporului din timpul domniei 
lui, ci și toți liderii departe de Dumnezeu în istorie au sfârșit în urmarea păcatelor săvârșite. 
Rugăciunea lui Manase în lanțuri, vorbește despre chinurile lui și iertarea ce și-a cerut-o 
de la Dumnezeu pentru că a dus poporul în idolatrie (vezi, Rugăciunea regelui Manase), 
în Vechiul Testament.

 Adevăruri revelate care trebuie luate în considerare prin credință

Stimați conducători, iată câte adevăruri din revelația divină, care trebuie luate în considerare 
în viața aceasta.  Unirea ultimă a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos cu omenirea, a fost prin 
întrupare și învierea Sa cu trupul, ca parte a omenirii recapitulate în El în urma întrupării 
în umanitate, prin Duhul Sfânt și Pururea Fecioara Maria (Matei 1, 18; Luca 1, 35). 
Dumnezeu împlinește planul creației lumii, ducând-o la desăvârșire, prin îndumnezeierea 
fi rii ei (2 Petru 1, 4) în Hristos.Viața omului își găsește sensul trecând prin moarte la 
plenitudinea vieții veșnice. Hristos a înviat punând în fața tuturor perspectiva învierii și a 
devenit izvorul puterii de trasfi gurare a cosmosului și al învierii trupurilor în spirituale, în 
ziua cea de apoi. Lumea e un transparent al rațiunii divine spre om prin tot ce face el bun 
în ea prin credință. Hristos întrupat în istorie rămâne cu noi până la sfârșitul timpului: „… 
iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20), pentru 
a ne ridica spre El, dacă suntem într-un dialog al iubirii și rugăciunii cu El.

Componentele eshatologiei universale sunt: desăvârșirea lumii prin sfârșitul formei 
actuale; a 2-a, este venirea lui Hristos; învierea generală a morților și schimbarea trupurilor 
în spirite, la învierea în ziua de Apoi; judecata universală și viața veșnică în fericire sau 
nefericire, după credința și alegerea lui Hristos ca și Cale a vieții aici pe pământ; răsplata 
va fi  după participarea fi ecăruia la realizarea planului de mântuire a omenirii, a lui și a 
semenului în Hristos, prin Legea iubirii de Dumnezeu și de aproapele ca pe sine (Matei 
22, 37-39). „Cine are urechi de auzit să audă” (Marcu 4, 23).

Sensul istoriei omenești se va descoperi total la judecată, când omul ajunge la o deplină 
cunoaștere și vedere „…față către față…” (1 Cor 13, 12) a lui Dumnezeu. Toate se vor 
supune lui Dumnezeu, și Fiul se va supune Celui ce I-a supus Lui toate, în descoperirea 
Scripturilor: „După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu 
şi Tatălui, când va desfi inţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere…„… ca 
Dumnezeu să fi e toate în toţi” (1 Cor. 15, 24) și cei credincioși prin Hristos în Dumnezeu, 
neamestecați și neschimbați, ca mădularele de la Botez ale trupului tainic (1 Cor. 12, 27) al 
lui Hristos. „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3, 27).

Încoronarea tututor în Hristos vor fi  numai a acelora care vor vrea să trăiască aici pe pământ 
în „…legea duhului vieții în Hristos…” (Rom. 8, 2). Hristos este în ascultare și acum de 
Tatăl, iar în El se vor aduna cei ce decid să se recapituleze în El prin credință și comuniune, 
precum Hristos Domnul a recapitulat în Sine toate cele cerești și pământești (Efes. 1, 10) 
la întrupare în umanitate. Hristos este Cel Care însetează în noi, fl ămânzește, cel gol și 
bolnav, oaspetele și cel închis în temniță pentru că noi suntem în El și El în noi obiectiv 
(Fapte 17, 28), tainic în Trupul lui Hristos și mădulare în parte (Efes. 5, 30), așa dacă unul 
din noi sufera și El sufera. E o profunda taină și misterioaa solidaritate a lui Hristos cu noi 
în Duhul Sfânt, taine care se pot înțelege numai prin credință, care depășeșete limitele de 
cunoaștere ale rațiunii.

De când Hristos Domnul a ajuns pe Cruce nu mai bea vinul bucuriei (Matei 26, 29). 
El își actualizează Jertfa până la sfârșitul lumii în Sfi ntele Liturghii, care se slujesc de 
preoți și credincioși la Sfi ntele Altare ale Bisericilor. Viața pământească este un drum al 
Crucii spre Golgota și o răstignire a ei cu Hristos pentru înviere, prin puterea de jertfă ce 
o revarsă răstignirea Lui pentru omenire. Viața pe pământ este o împărtășire a fi ecăruia 
de Crucea lui Hristos și un refuz în același timp a vieții de necredință în păcat. Unul este 
trupul dar multe mădulare (1 Cor. 12, 20). Nimeni nu stă și odihnește: „…Tatăl Meu până 
acum lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan 5, 17), a zis Iisus. „Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi 
mădulare (fi ecare) în parte” (1 Cor. 12, 27). Aceasta este omenirea nouă în Hristos, care 
poartă numele de Biserică: „Şi El (Hristos) este capul trupului, al Bisericii” (Col. 1, 18), 
noi umanități recapitulate în Hristos la întrupare (Efes. 1, 18).
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de Preot Aurel Sas, Las Vegas

Vorbirea lui Dumnezeu către conducătorii din guvernele popoarelor

„Și acum împărați înțelegeți! Învățați-vă toți, care judecați pământul! Slujiți Domnului cu 
frică și vă bucurați de El cu cutremur. Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul 
și să pieriți din calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce 
nădăjduiesc în El” (Psalm 2, 10-12). Deci, stimați conducători, nu mai dați legi imorale, 
cu scuzele nepotrivite de nedescriminare, căci Dumnezue vrea din partea conducătorilor 
din popoarele lumii, respectarea Legilor morale din cele Zece Porunci și din Poruncile 
Evanghelice ale lui Hristos, pentru ca popoarele Lui să trăiască și să nu moară în păcate, că 
mâniați pe Domnul: „Luați învățătură, ca nu cumva să Se mânie Domnul și să pieriți din 
calea cea dreaptă, când se va aprinde degrab mânia Lui! Fericiți toți cei ce nădăjduiesc 
în El” (Psalm 2, 10-12).  

Conducerea voastră, stimați conducători, să o considerați o slujire a poporului: „Slujiți 
Domnului cu frică și vă bucurați de El cu cutremur” (Psalm 2, 11). Democrația este 
alegerea conducătorilor din partea poporului, pentru slujirea poporului, ce este înafară 
e dictatură, căci nu este nimeni mai mare sub soare ca și Hristos, Care a venit ca Om să 
slujească popoarele: „Că şi Fiul Omului n-a venit ca să-I slujească, ci ca El să slujească şi 
să-Şi dea sufl etul răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 10, 45). Iisus a dovedit slujirea Sa 
prin aceea că și viața Sa a dat-o pentru mântuirea popoarelor de sub moartea păcatelor.

Acest deziterat îl împlinește acel conducător, care Îl urmează pe Hristos ca și Cale a vieții, 
și astfel el nu mai trăiește în conducere pentru interesele lui, ci pentru ale poporului, ce 
l-a ales și ajunge să-și dea și viața pentru popor ca și Hristos și Constantin Brâncoveanu 
pentru credința lui creștină. Am făcut prezentările istorice de mai sus, pentru a putea vedea 
ce înseamnă devierea oamenilor, a popoarelor și conducătorilor din guverne de la urmarea 
lui Hristos, ca și Cale a vieții. Orice cale în afară de Calea urmării lui Hristos este calea 
morții, mai întâi spirituale și apoi fi zice.

Regele Manase al Iudeii a fost cel mai sângeros rege și a făcut cele mai multe rele și a dus 
poporul la închinare la idoli și la toate relele posibile. Manase a fost un rege idolatru al 
Iudei și astfel din ordinul lui a suferit poporul și a fost taiat cu fi erestrăul marele prooroc 
Isaia în 690 î. Hristos. După aproape șaizeci de ani a urmat proorocul Ieremia, după Isaia. 
Amândoi proorocii au avut și roluri de lupte politice în sfătuirea regilor din vremea aceea. 
Isaia a fost când Imperiul Asirian ajunsese la culmea puterii lui, iar Ieremia când Imperiul 
Babilonului a fost în mare putere și pentru păcatele lui Israel a fost dus în captivitatea 
babiloniană șaptezeci de ani: „Toată ţara aceasta va fi  pustiită şi jefuită; popoarele acestea 
vor sluji regelui Babilonului şaptezeci de ani” (Ieremia 25, 11), pentru că nu au ascultat 
regele și guvernatorii sfaturile lui Ieremia proorocul și astfel și templul lui Solomon din 
Ierusalim a fost dărâmat!

După atâtea rele ce a făcut Manase, Dumnezeu a lăsat urmarea fărădelegilor asupra lui 
și a venit regele Asiriei cu oștirile peste el și punându-l în lanțuri de aramă l-au dus în 
Babilon. De captivitatea groaznică în lanțuri de aramă, a regelui Manase a Iudei, relatează 
Scripturile (2 Paralipomena sau 2 Cronici 33, 11-17), din anii 681-665 înainte de Hristos 
și 669-626 î. Hristos. Lanțurile erau cu spini trecuți prin nasul sau obrazul captivilor. 
Bazoreliefurile asiriene cuprind imagini cu captivi duși de cârlige trecute prin buzele sau 
nările lor (Isaia 37, 29). Babilonul făcea parte atunci din Imperiul Asirian. Mulți împărați 
asirieni au stăpânit și peste Babilon și peste asirieni lor. Așa se explică că un împărat 
al Asiriei îl putea duce pe regele Manase a Iudei la Babilon și nu la Ninive, care era 
capitala Imperiului Asirian. Dar nu numai regele Manase a cules ce a semănat, adică 
captivitatea groaznică în suferință precum a fost suferința poporului din timpul domniei 
lui, ci și toți liderii departe de Dumnezeu în istorie au sfârșit în urmarea păcatelor săvârșite. 
Rugăciunea lui Manase în lanțuri, vorbește despre chinurile lui și iertarea ce și-a cerut-o 
de la Dumnezeu pentru că a dus poporul în idolatrie (vezi, Rugăciunea regelui Manase), 
în Vechiul Testament.

 Adevăruri revelate care trebuie luate în considerare prin credință

Stimați conducători, iată câte adevăruri din revelația divină, care trebuie luate în considerare 
în viața aceasta.  Unirea ultimă a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos cu omenirea, a fost prin 
întrupare și învierea Sa cu trupul, ca parte a omenirii recapitulate în El în urma întrupării 
în umanitate, prin Duhul Sfânt și Pururea Fecioara Maria (Matei 1, 18; Luca 1, 35). 
Dumnezeu împlinește planul creației lumii, ducând-o la desăvârșire, prin îndumnezeierea 
fi rii ei (2 Petru 1, 4) în Hristos.Viața omului își găsește sensul trecând prin moarte la 
plenitudinea vieții veșnice. Hristos a înviat punând în fața tuturor perspectiva învierii și a 
devenit izvorul puterii de trasfi gurare a cosmosului și al învierii trupurilor în spirituale, în 
ziua cea de apoi. Lumea e un transparent al rațiunii divine spre om prin tot ce face el bun 
în ea prin credință. Hristos întrupat în istorie rămâne cu noi până la sfârșitul timpului: „… 
iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin” (Matei 28, 20), pentru 
a ne ridica spre El, dacă suntem într-un dialog al iubirii și rugăciunii cu El.

Componentele eshatologiei universale sunt: desăvârșirea lumii prin sfârșitul formei 
actuale; a 2-a, este venirea lui Hristos; învierea generală a morților și schimbarea trupurilor 
în spirite, la învierea în ziua de Apoi; judecata universală și viața veșnică în fericire sau 
nefericire, după credința și alegerea lui Hristos ca și Cale a vieții aici pe pământ; răsplata 
va fi  după participarea fi ecăruia la realizarea planului de mântuire a omenirii, a lui și a 
semenului în Hristos, prin Legea iubirii de Dumnezeu și de aproapele ca pe sine (Matei 
22, 37-39). „Cine are urechi de auzit să audă” (Marcu 4, 23).

Sensul istoriei omenești se va descoperi total la judecată, când omul ajunge la o deplină 
cunoaștere și vedere „…față către față…” (1 Cor 13, 12) a lui Dumnezeu. Toate se vor 
supune lui Dumnezeu, și Fiul se va supune Celui ce I-a supus Lui toate, în descoperirea 
Scripturilor: „După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu 
şi Tatălui, când va desfi inţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere…„… ca 
Dumnezeu să fi e toate în toţi” (1 Cor. 15, 24) și cei credincioși prin Hristos în Dumnezeu, 
neamestecați și neschimbați, ca mădularele de la Botez ale trupului tainic (1 Cor. 12, 27) al 
lui Hristos. „Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat” (Gal. 3, 27).

Încoronarea tututor în Hristos vor fi  numai a acelora care vor vrea să trăiască aici pe pământ 
în „…legea duhului vieții în Hristos…” (Rom. 8, 2). Hristos este în ascultare și acum de 
Tatăl, iar în El se vor aduna cei ce decid să se recapituleze în El prin credință și comuniune, 
precum Hristos Domnul a recapitulat în Sine toate cele cerești și pământești (Efes. 1, 10) 
la întrupare în umanitate. Hristos este Cel Care însetează în noi, fl ămânzește, cel gol și 
bolnav, oaspetele și cel închis în temniță pentru că noi suntem în El și El în noi obiectiv 
(Fapte 17, 28), tainic în Trupul lui Hristos și mădulare în parte (Efes. 5, 30), așa dacă unul 
din noi sufera și El sufera. E o profunda taină și misterioaa solidaritate a lui Hristos cu noi 
în Duhul Sfânt, taine care se pot înțelege numai prin credință, care depășeșete limitele de 
cunoaștere ale rațiunii.

De când Hristos Domnul a ajuns pe Cruce nu mai bea vinul bucuriei (Matei 26, 29). 
El își actualizează Jertfa până la sfârșitul lumii în Sfi ntele Liturghii, care se slujesc de 
preoți și credincioși la Sfi ntele Altare ale Bisericilor. Viața pământească este un drum al 
Crucii spre Golgota și o răstignire a ei cu Hristos pentru înviere, prin puterea de jertfă ce 
o revarsă răstignirea Lui pentru omenire. Viața pe pământ este o împărtășire a fi ecăruia 
de Crucea lui Hristos și un refuz în același timp a vieții de necredință în păcat. Unul este 
trupul dar multe mădulare (1 Cor. 12, 20). Nimeni nu stă și odihnește: „…Tatăl Meu până 
acum lucrează; şi Eu lucrez” (Ioan 5, 17), a zis Iisus. „Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi 
mădulare (fi ecare) în parte” (1 Cor. 12, 27). Aceasta este omenirea nouă în Hristos, care 
poartă numele de Biserică: „Şi El (Hristos) este capul trupului, al Bisericii” (Col. 1, 18), 
noi umanități recapitulate în Hristos la întrupare (Efes. 1, 18).
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Expansionismul Rusiei în Arctica...
 (continuare din pagina 9)

Zemlia, regiunile Murmansk și Yamal-Neneţ, arhipelagul Ţara Franz Josef din regiunea 
Arhanghelsk, Insula Vranghel, de lângă Alaska, precum și Capul Schmidt).

În octombrie 2013 Putin a promis că nu va “renunța” la zona arctică a Rusiei. În octombrie 
2014 Rusia și-a anunțat intenția de a transmite mai multe solicitări către Organizația Națiunilor 
Unite, încercând să își extindă granițele arctice cu 1,2 milioane de kilometri pătrați (peste 
463.322 de mile pătrate). În noiembrie 2014 Putin a anunțat înfi ințarea unui comandament 
“nordic” al Arcticii, care urma să funcţioneze din luna decembrie a aceluiași an. http://www.
businessinsider.com/russia-arctic-expansion-2014-11

În decembrie 2015 Putin a aprobat o nouă doctrină militară, conform căreia Arctica a fost 
inclusă ofi cial pe lista zonelor din sfera de infl uență rusă.

4. Răspunsul Statelor Unite

Începând cu anul 2013 SUA a elaborat o strategie națională pentru regiunea arctică, incluzând 
peste 30 de inițiative specifi ce într-un plan de implementare condus de Departamentul 
Securităţii Naţionale (și susținut de alte departmente, precum cele de Comerț,, Apărare, 
Externe, Transporturi şi de Fundaţia Naţională de Ştiinţă) “pentru a proiecta o prezență maritimă 
americană suverană, a sprijini interesele SUA în regiunile polare și a facilita cercetarea care 
promovează înțelegerea fundamentală a Arcticii” (vezi Ronald O’Rourke, Raportul din 14 
septembrie 2017, pp. 8-9). https://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL34391.pdf

Se impune însă ca SUA să adopte o abordare mai agresivă față de militarizarea Rusiei în 
Arctica. Marina militară americană ar trebui să înceapă construirea mai multor spărgătoare 
de gheaţă, pentru a se pregăti pentru o eventuală agresiune rusească. Răspunderea pentru 
această sarcină revine, în mod tradițional, Pazei de Coastă din zonă. http://www.ibtimes.com/
russia-arctic-military-expansion-moscow-national-security-issue-mccain-says-2033610

În prezent, fl ota polară americană de spărgătoare de gheaţă include două nave de rezistenţă 
mare (Polar Star, afl ată în revizie tehnică, și Polar Sea, care este operațională, ambele 
concepute pentru a efectua misiuni atât în   Arctica, cât și în Antarctica), o navă de rezistenţă 
medie (Healy, utilizată pentru cercetarea științifi că în Arctica) și un vas (Palmer, utilizat 
pentru cercetarea științifi că în Antarctica). http://www.uscg.mil/acquisition/icebreaker/

S-au elaborat planuri pentru încă cinci sau șase spărgătoare de gheaţă (două sau trei de 
rezistenţă mare și trei de rezistenţă medie), la un preţ pe unitate de peste 1 miliard de dolari. 
https://news.usni.org/2015/12/09/coast-guard-to-fi nalize-icebreaker-acquisition-strategy-
by-spring-production-by-2020

Prin comparație, Rusia deţine 41 de spărgătoare de gheaţă, iar Canada - șase (și continuă să 
îşi extindă numărul). http://arcticenergycenter.com/the-u-s-needs-more-icebreakers-arctic-
drilling-can-help/

La 17 mai 2018, în cadrul unei conferințe a Academiei de Pază de Coastă, în New London, 
Connecticut, președintele Trump a promis să construiască mai multe spărgătoare de gheaţă 
pentru Paza de Coastă. “Sunt mândru să spun că sub administrația mea, așa cum tocmai ați 
auzit, vom construi primele noi spărgătoare de gheață din Statele Unite din ultimii 40 de 
ani. Vom construi multe din ele”. Amiralul Paul Zukunft, comandantul Pazei de Coastă, a 
acordat credit administrației Trump pentru fi nanțarea unui nou spărgător de gheață. “Tocmai 
am disponibilizat sume de bani sub această administrație pentru a investi, în sfârşit, în 
spărgătoare de gheaţă”, a spus amiralul. “O să construim șase din ele şi suntem pe cale să 
îl construim pe primul foarte repede”, a mai adăugat el. https://www.washingtonpost.com/
news/checkpoint/wp/2017/05/17/trump-pledges-to-build-coast-guard-icebreakers-but-its-
unclear-how-different-his-plan-is-than-obamas/?utm_term=.eede4dbe15a5

Timpul necesar pentru a construi un nou spărgător de gheaţă poate dura mai mulți ani. Paza 
de Coastă inclusese deja proiectul în propunerea de buget din anul fi scal 2012-2013. În anul 
fi scal 2016 proiectul a primit circa 15,6 milioane de dolari. În anul fi scal 2017 Congresul 
a alocat Pazei de Coastă 25 de milioane de dolari pentru a gestiona proiectul, iar 150 de 
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milioane de dolari au fost direcţionaţi către Marina militară, pentru a începe proiectarea și 
procesul de construcție. În prezent, construcţia spărgătorului de gheaţă este planifi cată să 
înceapă în anul 2020 și, dacă totul merge conform planului, nava va fi  lansată în anul 2023. 
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2017/may/24/donald-trump/trump-
goes-bit-overboard-icebreaker-claim/

5. Către o nouă strategie arctică americană

Construirea și modernizarea unui fl ote noi de spărgătoare de gheaţă este doar o parte a unei 
strategii mai largi a Arcticii, pe care SUA trebuie să o elaboreze și să o pună în aplicare. 
Interesele strategice ale Americii în ambele regiuni polare (dar în special în zona arctică 
limitrofă) trebuie redefi nite la nivel de politică națională. Prin urmare, sectorul arctic american 
trebuie reconfi gurat. Rusia a iniţiat deja demersuri în cadrul Organizației Națiunilor Unite 
pentru a-și extinde zona arctică. SUA trebuie să îşi dezvolte mai multe zone militare arctice: 
baze temporare și baze permanente în zonele de coastă din Alaska (în Oceanul Îngheţat 
şi Oceanul Pacifi c), precum și în Insulele Aleutine din Marea Bering, în cea mai vestică 
regiune a SUA, pe longitudine, la graniţa cu Rusia (unde, în 1971, SUA a detonat cea mai 
mare explozie nucleară subterană). https://en.wikipedia.org/wiki/Amchitka

De asemenea, SUA ar trebui să înceapă o politică de cooperare arctică mai intensă (inclusiv 
prin implementarea de baze militare) cu aliații săi nordici: Danemarca (în Groenlanda) și 
Islanda.

SUA şi-a manifestat mereu un interes geopolitic deosebit faţă de Groenlanda. Între 1941 și 
1945 insula a fost sub ocupaţie militară americană, ca reacţie la faptul că Danemarca fusese 
invadată de Germania nazistă. În 1946 SUA a făcut Danemarcei o ofertă de cumpărare 
a Groenlandei, dar oferta a fost întâmpinată cu un refuz. https://en.wikipedia.org/wiki/
Greenland

Cât priveşte Islanda, baza militară aeriană americană de la Kefl avik, închisă în septembrie 
2006, este programată a fi  redeschisă, la peste zece ani, datorită preocupărilor autorităților 
locale islandeze legate de recentele activităţi ale Rusiei. http://thebarentsobserver.com/
security/2016/02/us-military-returns-iceland

În plus, SUA ar trebui să îşi consolideze atât cooperarea în cadrul NATO, cât și cea bilaterală 
cu Canada și Norvegia și să îşi extindă parteneriatele militare cu celelalte țări scandinave 
aliate ne-membre NATO, Finlanda și Suedia.

Astfel, o strategie arctică americană efi cientă ar implica un sistem binar de componente, 
cu elemente micro (de suport tehnic și logistic) și elemente macro (arcul militar al aliaților 
arctici). Prin urmare, SUA ar trebui să înceapă să îşi actualizeze și să îşi extindă elementele 
micro (unde Rusia domină acum), în consonanţă cu consolidarea și extinderea elementelor 
macro (unde Rusia este și va fi  întotdeauna un jucător pe cont propriu și, prin urmare, izolat, 
din cauza lipsei sale de aliați arctici).

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

Variante ale articolului au fost publicate anterior de revistele AMERICAN THINKER https://www.
americanthinker.com/articles/2016/06/russias_arctic_expansionism_how_should_the_us_respond.
html , CARIBBEAN NEWS NOW! https://www.caribbeannewsnow.com/2018/07/26/commentary-
trump-and-putin-beyond-helsinki-the-united-states-strategy-in-the-arctic-and-russias-expansionism-
in-the-area/ , INTELLECTUAL CONSERVATIVE http://www.intellectualconservative.com/
tiberiu-dianu-russias-arctic-expansionism-and-the-reconfi guration-of-the-american-arctic-strategy/ , 
MARIANAS VARIETY http://www.mvariety.com/cnmi/cnmi-news/editorials/106175-right-direction-
trump-and-putin-beyond-helsinki-russia-s-expansionism-in-the-arctic-and-how-the-us-should-
respond , precum şi de POLAR AND OCEAN PORTAL (China) (în limba chineză) http://www.
polaroceanportal.com/article/1009 .

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

în acest sens, s-a demonstrat că boala parodontală reprezintă un factor de risc în apariția 
diverselor boli de inimă, sau boala parodontală poate intensifi ca problemele cardiace 
existente. Deși nu a fost dovedită o relație cauză-efect între boala parodontală și bolile de 
inimă, s-a dovedit că boala parodontală crește riscul apariției bolilor de inimă. 

Care este legătura dintre boala parodontală și bolile cardio-vasculare?

Legătura dintre boala parodontală și bolile cardio-vasculare constă tocmai în infl amație. 
Această infl amație, cauzată de boala parodontală, duce la artere întărite, cunoscute și sub 
denumirea de ateroscleroză. Aceasta este o condiție care îngreunează trecerea sângelui 
spre inimă. Ateroscleroza crește riscul unui atac de cord sau a unui accident vascular 
cerebral. 

În plus, parodontita determină apariția unor buzunare infectate cu puroi de germeni, ceea 
ce poate duce la apariția unor boli ale inimii. Boala parodontală permite bacteriilor și 
altor toxine să se răspândească sub linia gingiilor. Gingiile sunt foarte bine vascularizate, 
ceea ce înseamnă că ele sunt pline cu vase de sânge. Gura, pe de altă parte, este plină 
cu bacterii. Astfel, dacă gingiile sunt rănite fi e și puțin, acest lucru permite bacteriilor să 
pătrundă în fl uxul sanguin, astfel că pot ajunge oriunde în organism, determinând apariția 
infl amației. Conform specialiștilor, infl amația reprezintă una dintre principalele cauze ale 
distrugerii vaselor sanguine, incluzându-le pe cele ale inimii.

Conform studiilor, bacteriile care se regăsesc în boala parodontală, aici fi ind inclus 
și Streptococcus sanguis – care are un rol important în apariția accidentelor vasculare 
cerebrale – se răspândesc în inimă. Specialiștii au descoperit că în lipsa bolii parodontale, 
există mult mai puține astfel de bacterii în inimă. Tot studiile au arătat că pe măsură ce 
există mai multe bacterii de la boala parodontală, pe atât pot fi  mai groase arterele carotide. 

Dacă acestea sunt prea groase, sângele nu poate curge până la creier, fapt ce duce la un 
accident vascular cerebral.

Cauze indirecte ale bolii parodontale asupra inimii

Bacteriile joacă un rol important în sănătatea dentară, însă medicii consideră că și stilul 
de viață este un factor demn de luat în considerare. Astfel, se consideră că o persoană 
care suferă de boala parodontală are obiceiuri nesănătoase, în general. Multe dintre aceste 
persoane sunt fumători, nu au grijă de ei și de organismul lor, este posibil să nu facă 
sufi cientă mișcare și să nu mănânce sănătos. Toate aceste obiceiuri nesănătoase pot cauza 
probleme ale inimii. În plus, boala parodontală poate cauza și diabet, care este un alt factor 
de risc pentru apariția diverselor boli ale inimii.

Recomandări

Boala parodontală poate fi  prevenită, prin îndepărtarea regulată și efi cientă a bacteriilor și 
a plăcii bacteriene de la nivelul dinților însă pentru unele persoane, acest lucru s-ar putea 
să nu fi e sufi cient, întrucât genetica joacă un rol major în evoluția bolii. 

Boala parodontală este în general depistată de un dentist sau un igienist dentar care 
efectuează o diagramă parodontală completă în timpul examenului stomatologic inițial. 
Așadar, este imperativă efectuarea unei examinări dentare periodice pentru depistarea 
și tratarea acestei boli care îți poate afecta sănătatea, în general. Cu cât mai repede este 
detectată boala, cu atât sunt mai mari șansele ca tratamentul să aibă succes. De asemenea, 
pentru pacienți se recomandă monitorizarea evoluției bolii parodontale de către medicul 
stomatolog. În cazul pacienților care suferă de boală parodontală, este recomandat si un 
consult cardiologic, pentru a se stabili factorii de risc. 
Pentru mai multe informații pe acest subiect, contactați 
Dr. Michael Negru    
mikenegru@yahoo.com 
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http://medium.com/
mailto:mikenegru@yahoo.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. 971-678-8850
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

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 Umanitare

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.
We are also looking to hire a nighttime 
/ noc-shift caregiver for two nights 
each week.
Pay for both positions 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.
If you are interested in interviewing 
for either of these positions, please 
call Dori at 360.521.1300.  (1811)

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

Caut caregiver pentru AFH in Vancouver 
pentru 2-3 zile pe saptamana. Limba 
engleza si clasele pentru WA State sunt 
necesare. Cei interesati va rog sa sunati 
la (360) 694-5480.  (1810)

Inchirieri

Caut caregiver pentru 2-3 zile / 
saptamana. Batrane usoare. Clase 
necesare pentru Statul Washington. 
Contactati (360)546-0409.  (1809)

Do you want to make a difference 
in someone’s life?  Assisting Hands 
Home Care is hiring full time and part 
time caregivers, CMA’s and CNA’s.  
We are looking for compassionate and 
dependable people, eager to serve 
others to assist with Activities of Daily 
Living in both non-medical and medical 
care.  Our friendly RN/Administrator 
is excited to mentor you to achieve 
your goals.  Caregiver range $12-
$13.50/hr DOE and CNA & CMA, 
$13.50-$15/hr DOE.  Assisting Hands 
provides fl exible schedules, bonuses, 
continuing education credits, paid sick 
time, and travel paid between shifts 
and paid training and orientation.  We 
serve clients in Clackamas, Happy 
Valley, Sunnyside, Gresham, Sandy, 
Damascus, Boring, Welches, Sellwood, 
Eastmoreland, and Portland! We match 
our caregivers with the clients nearest 
them.  Must speak English.  Give us a 
call at 503-928-8353, or apply on-line at 
www.assistinghands.com/happyvalley. 
(1810)

 
Hiring Auto Detailer/Cleaner for 
dealership in Happy Valley/SE 
Portland. Part-time/full-time. Starting 
at $12.00/hr. No experience required. 
Call or text at 503-705-5648  (1809)

 

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. 

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

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)

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

House for lease, for Adult Care 
Home, in Vancouver, near Peace 
Health Hospital; 7 bedrooms, 2 full 
bathrooms, 3 half bathrooms; over 
500 sqft storage. The house was an 
Adult Care Home. For details call 360-
936-0669. (1809)

 

Diverse

Cornel Popa (Stănescu)
Telefon: 503-515-3889

An Adult Foster Home In Tigard 
area is ready to hire a Resident 
Manager. Good English and at 
least two years of experience are 
necessary. We help to obtain all 
documentation to qualify and cover 
the tuition cost for EQC class. 
Good salary, comfortable living 
and work environment. We prefer 
a candidate who is responsible 
and effi cient. Please, call (971)300-
8783 (cell) or (503)206-6314 to 
schedule an interview. (1901) 

 

Hiring-caregiver for AFH in Happy 
Valley, Full time or part time fl exible 
days available (Fri. Sat. Sun. Mon. 
Tue. 7Am - 7Pm.) Must speak 
English. For more info please call or 
text 503-753-8856.    (1809)

 

Amazing Location Tigard AFCH, near I5, Hwy 
217, Bridgeport Village, Tigard High School. 
6 bedr 4 baths with open fl oor plan, vaulted 
ceilings. Gourmet kitchen, laminate fl ooring. 
High effi ciency furnace/AC, generator hook-
up. Great income producing, business 
setting included. 468,000  

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER
(503) 706-4709

Tânărul Emanuel, 24 de ani, are 
nevoie de un transplant de rinichi. 
Potențialul donator vă rugăm să 

sunați la 971.255.1223

 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 multiple positions 
that we are looking to hire for.
SUNDAY - WEDNESDAY 
CAREGIVER: 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. Scheduling for 
this position is somewhat fl exible - 
please inquire even if you have some 
constraints on your availability.
Nighttime Caregiver: We are also 
looking to hire a nighttime / noc-shift 
caregiver for 1-2 nights each week.
Pay for both positions starts at 
$15/hour.  If you are interested in 
either of these positions, please call 
360.521.1300.    (1812)

Pickling cucumbers cuts 
today 8/5/18, 

tomatoes and strawberries are also on 
today. 

And egg plant we will start 8/8/18 
Wednesday. 

So come on out 
5905 NE 158th off of Sandy blvd. 

503 539 5396 

Plum U-Pick – Brooks and Italian 
Varieties

Also Organic Pears
Vancil-Polehn Farm  19594 S. 

Redland Road  Oregon City, Oregon 
97045 

Hours: Saturdays 7:00 a.m. – 6:00 
pm, Sundays noon – 6:00 pm, 

Mondays, Wednesdays, Thursdays, 
Fridays 8:30 am – 6:00 pm, Closed 

Tuesdays 
Price:     Plums: 60¢ a pound         

Pears: 40¢ a pound 
Open until we are sold out

Call or Text to confi rm crop status:  
(503) 754-9633 or (503) 575-0090

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. (1809)

http://ladomiciliulmeu.am/
http://www.assistinghands.com/happyvalley
http://yahoo.com/
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CONTEMPORARY STYLE HOME with 1,682 Sq. Ft, 3 
bedrooms & 2 ½ bathrooms. The home was built in 1998 and 
recently remodeled with new carpet, granite kitchen counter 
tops, and hardwood fl oors. Conveniently located near parks, 
schools, and shopping. $312,950. Cris 503-816-9493

RANCH STYLE HOME ON CORNER LOT w/ 1,309 Sq. Ft, 2 
bedrooms and 1.5 bathrooms. The home is located on a fenced 
100’ x 100’ corner lot with a covered patio. The spacious lot has 
potential for a possible pool, athletic court, RV parking, etc. Quality 
features include a single car garage, large windows and a double 
viewed fi replace. $365,000. Contact Bob at 503-890-2220

ESTABLISHED, OPERATING ADULT CARE HOME 
built in 1997 with a 3,949 Sq. Ft, 7 bedrooms and 3 full 
& 5 half bathrooms. Astounding home with tall cathedral 
resembled entry way, wide hallways & doors, multiple 
access options, large windows and skylights. $694,000. 
For more information contact Dragos at 503-984-3485

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

TWO RECORDS OF TAX LOTS on a leveled 11.56 
acres! The home provides 1,500 Sq. Ft, 3 bedrooms & 2 
bathrooms. Featuring a former nursery w/ some matured 
plants, 30x50 updated shop, and beautiful view of Mt. 
Hood. Many possible uses with a conditional use permit. 
$969,000. 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. 
$380,000. 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. 
$1,399,000. 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 ACRESDAMASCUS, OR PORTLAND, OR

VANCOUVER, WA PORTLAND, OR

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.

REMODELED HOME w/ 3,204 Sq. Ft, 8 Bedrooms & 3 ½ 
bathrooms. Built in 1957 the home now features a newer roof, 
siding, furnace and water heater. A separate living quarters is 
available for care giver. Provides an outstanding garden with 
coy fi sh pond! The home has great history of running business 
and income. $564,950. Contact Cornell at 503-939-7146

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

ACH, NE PORTLAND

FULLY RUNNING CARE HOME BUSINESS with 2,996 
Sq. Ft, 8 bdrms and 5 bathrooms. A great business 
opportunity or a great chance to enjoy a very large home! 
A little bit of TLC will earn you great equity. Close to public 
transportation, parks and public schools. $424,950. For 
additional information contact Cris at 503-816-9493

PORTLAND, CARE HOME

 E-mail: info@romaniantimes.com

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

PORTLAND, CARE HOME

GRESHAM, OR

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


 

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

Thinking of BUYING or SELLING a HOME? ?              

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

f BUYING or SELLING 
We’d Love To Help! 

ageMortga

! !  

26 Years Combined Experience  

Liviu (Louie) Bec 
Realtor 

LIC # 20030202  

 (503) 888-4428   
louie@oregonrealty.com 

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

(503) 481-6222    
ligiabec@eaglehm.com      

Help celebrate Maryhill’s deep Romanian ties! Enjoy performances by Seattle’s Datina 
Folk Ensemble, St. Mary’s Youth Group from Portland, and singer Romeo Cristea. Sample 
traditional Romanian fare and try hands-on art activities with a Romanian theme. Lectures 
and presentations on  Queen Marie, Romanian identity, arts and architecture will also be 
part of the day.

MUSEUM ADMISSION is FREE on September 22. 

ROMANIAN CULTURAL FESTIVAL
Saturday, September 22 | 10 a.m. to 5 p.m.

��������	cash, checks	
�	credit cards

www.TransportPachete.com
Dennis Morariu

360-859-3629

Pachete Pentru Cr�ciun
cu livrare la domiciliu

$5.00 OFF
 Christmas Discount!
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facebook.com/RomaniaTransportService
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Octombrie 1-6

NO Taxes & NO Box Fees

Anaheim, CA - 

Phoenix, AZ - 

Las Vegas, NV - 

Sacramento, CA - 

Portland, OR -      

Vancouver, WA - 

Seattle, WA - 

Nampa, ID - 

COLLECTION STATES

619-961-6633
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SCHEDULE
Hands on Art | 10 a.m. to 2 p.m.
Sample Romania Fare | noon to 2:30 p.m.
Music and Dance | noon to 2:30 p.m.

LECTURES in the M. J. Murdock Charitable Education Center:
Pelișor Castle and Queen Marie | 2:45 p.m.
Revisiting Romanian Identity from Afar | 3 p.m.
Queen Marie in Romanian History | 3:30 p.m.
Romanian Royalty’s Impact on Architecture | 4 p.m

mailto:louie@oregonrealty.com
mailto:ligiabec@eaglehm.com
http://www.transportpachete.com/
http://facebook.com/RomaniaTransportService

