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Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat în semn
de protest faţă de acordul cu Uniunea
Europeană anunţat de premierul Theresa
May. Gestul său a fost urmat la scurt timp
de cel al ministrului Muncii, Esther McVey
şi al altor subsecretari de stat. Pentru a
explica termenii ieşirii Marii Britanii,
negociaţi cu UE, premierul Theresa
May s-a aﬂat, ulterior, în Parlamentul
britanic.iCancelarul german Angela
Merkel a salutat acordul privind termenii
de retragere a Marii Britanii din Uniunea
Europeană şi a declarat că statele membre
din Blocul comunitar trebuie să se asigure că
aceasta este ﬁnalizată.iMinistrul saudit de
Externe, Adel al-Jubeir, a anunţat că Arabia
Saudită refuză organizarea unei investigaţii
internaţionale în cazul asasinării jurnalistului
disident Jamal Khashoggi, subliniind că
prinţul moştenitor Mohammed Bin Salman
nu este implicat în acest caz.iDeputaţii
europeni au conﬁrmat, prin vot, poziţia
pentru următorul buget al Uniunii Europene
pe termen lung, inclusiv sumele prevăzute
pentru ﬁecare program al UE, insistând
pentru creşterea fondurilor pentru tineret,
cercetare, creştere economică şi locuri
de muncă şi combaterea schimbărilor
climatice.iNATO dezvoltă noi tehnologii,
cum ar ﬁ abilitatea de a imprima piese 3D
pentru arme şi de a le livra prin intermediul
dronelor, precum a-şi păstra avantajele
competitive în raport cu Rusia, China şi
alţi potenţiali adversari. Generalul Andre
Lanata, care a preluat conducerea Supreme
Allied Commander Transformation în
septembrie a solicitat atât startup-urilor,
cât şi fabricanţilor tradiţionali de arme să
colaboreze cu alianţa nord-atlantică pentru
a stimula inovarea, în măsura în care
accesul facil la tehnologiile emergente a
ajutat adversarii să reducă din decalajele
dintre armate. NATO, a spus Lanata, se
concentrează pe inteligenţa artiﬁcială,
conectivitate, computere cuantice, big data
şi viteze sporite, dar doreşte, de asemenea,
să înveţe de la companii precum DHL şi
alţii cum să îmbunătăţească logistica mutării
armelor şi a trupelor.iStatele Unite cer
consolidarea NATO, în contextul iniţiativei
de înﬁinţare a armatei UE. Franţa trebuie să
ﬁe atentă la activităţile Germaniei şi să nu
uite ce s-a întâmplat în războaiele mondiale,
a avertizat preşedintele SUA, Donald Trump,
în timp ce secretarul american al Apărării,
James Mattis, a pledat pentru consolidarea
NATO.iStatele Unite au impus sancţiuni
împotriva a patru persoane care au legături
cu reţeaua Hezbollah din Liban, care
coordonează activităţile grupului susţinut
de Iran în Irak şi l-au numit pe ﬁul liderului
grupului terorist la nivel mondial.

Happy
Thanksgiving !

Oﬁcialități ale comunităților românești prezente la inaugurarea Consulatului General de la Miami,
14 Noiembrie 2018 - detalii 11
Interviu acordat publicației RomanianTimes de domnul Cristian
Gaginsky, Prim-colaborator, Ministru Consilier al echipei
Ambasadei României în SUA cu ocazia deschiderii oﬁciale a
Consulatului General de la Miami. - pagina 11

Monica Lovinescu : 95 de ani de la
na[tere,10 ani de la plecare
Se împlinesc, în acest noiembrie, 95 de ani de la nașterea
Monicăi Lovinescu, după ce în aprilie am comemorat 10
ani de la plecarea sa. Ultimii ani ne-au arătat că urmașii
unui maestru de gândire își pot trăda datoriile de onoare.continuare în pagina 7

iProclamație de felicitare a României cu
ocazia Centenarului Marii Uniri emisă de
guvernatorul statului Florida - pag. 11
i 1 decembrie 2018, proclamată în statul Indiana drept Ziua
Aniversării a 100 de ani de la Unirea Românilor - pag. 8

Români americani cu activit~]i deosebite
Gala „100 pentru Centenar”- pagina 2, 14

i Statul Delaware aduce un omagiu României cu ocazia
aniversării a 100 de ani de la Marea Unire - pag. 24
i Guvernatorul statului Kansas a emis o proclamație de
felicitare a României cu ocazia Centenarului - pag. 24

Vernisaj de pictur~ [i sculptur~

Concert centenar extraordinar - pagina 14
Ce a fost Gulagul? Despre R~ul radical
Felul cum se reacționează la apariții editoriale de excepție vorbește
despre temperatura etică a unui moment precis. Mai ales atunci când
este vorba de cărți esențiale despre catastrofele totalitare ale veacului
XX. - continuare în pagina 10

Consulatul General al României la Chicago a deschis, în
holul clădirii în care funcționează, expoziția “Reﬂecții”
a pictorului și artistului plastic de renume internațional
Alexandru Darida, acțiune care se înscrie în seria
manifestărilor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri.
- pagina 14

1 Decembrie 2018 - CENTENARUL MARII UNIRI sărbătorit la Portland - detalii în pagina 12
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Români americani cu activităţi deosebite, premiați în
cadrul Galei „100 pentru Centenar”, organizată la
Ambasada României din Washington
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pentru 11 români promotori ai valorilor și identității românești. Astfel, au primit distincții
simbolice: Adrian Bejan, Eliot Sorel, Michael Horodniceanu, Victor Velculescu,
Theodor Damian, Rodica Bărănescu, Dan Nicolae, Marius Stan, Adrian Bot,
Alexandra Nechita și Alexandru Mărmureanu.
“Centenarul Marii Uniri reprezintă un moment unic în istoria modernă a României.
Iar pentru românii americani el are o semniﬁcație în plus. Să ne aducem aminte că
Pacea de la Paris a fost deﬁnită de idealurile transmise atunci cu mare putere de către
președintele american Woodrow Wilson. Idealismul său de atunci a permis popoarelor
dreptul la autodeterminare, ceea ce a făcut ca actul de la Alba Iulia să ﬁe ratiﬁcat și la nivel
internațional. De aceea, suntem legați de America și prin acest gest extraordinar al unui
președinte american.” a declarat ambasadorul României, George Cristian Maior.
În acest context, George Cristian Maior a amintit de inițiativa comunității româniloramericani din urmă cu o sută de ani, care au reușit să promoveze cauza unităţii naţionale,
adunând toți membrii sub o unică Ligă naţională a românilor din SUA. În 1918, la
Philadelphia, oraşul simbol al independenţei Statelor Unite, românii au proclamat ideea
unirii Transilvaniei cu restul țării. Ambasadorul român a ținut să amintească numele
căpitanului transilvănean Vasile Stoica, preşedintele Ligii Naţionale Române, cel care a
susținut un discurs în cadrul evenimentului de la Philadelphia și s-a întâlnit la Casa Albă cu
președintele Woodrow Wilson pentru a susține cauza României unite. “După ce a luptat şi
a contribuit semniﬁcativ la realizarea marii uniri, Vasile Stoica a murit ulterior în închisorile
comuniste, jertfă extraordinară şi un destin tragic”, a subliniat ambasadorul român.

Gala „100 pentru Centenar”, inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul
căruia sunt premiați 100 de români din Diaspora cu activităţi deosebite, promotori ai valorilor
şi identităţii româneşti, cu distincţii simbolice de recunoaştere şi apreciere a meritelor şi
contribuţiei lor la imaginea României în lume, a ajuns și în Statele Unite ale Americii.
Evenimentul, organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu
Ambasada României în SUA, s-a desfăşurat miercuri, 17 octombrie 2018, în eleganta
clădire a misiunii României, Washington devenind a opta capitală în care a fost celebrată
excelența românească de pretutindeni.
În prezența ministrului pentru românii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a
ambasadorului României la Washington, George Cristian Maior și alături de reprezentanți
ai comunității românești din SUA, a avut loc ceremonia de înmânare a distincțiilor

George Cristian Maior i-a felicitat pe laureați pentru distincțiile primite și pentru faptul
că păstrează în continuare o legătură puternică cu România.
La rândul său, ministrul Natalia-Elena Intotero a remarcat că românii de pretutindeni
reprezintă un tezaur al României. “Prin ce ați creat aici, în țara-simbol a libertății,
promovați identitatea națională și valorile românești”, a declarat Natalia-Elena Intotero.
Gala „100 pentru Centenar” s-a încheiat printr-un moment artistic asigurat de
interpreta Laura Bretan, ﬁnalistă a concursului „America`s Got Talent” şi câştigătoare
a concursului „Românii au talent”.
Pentru biograﬁile laureaților puteți accesa site-ul Revistei RomanianTimes:
www.romaniantimes.com

ROMANIANTIMES

37

CUPRINS
M}RUL
DE CEART}
ECHIPA REDACȚIONALĂ
Director Coordonator: Nelu Ciorba
Redactor Șef: Ema Sosnovschi
Distribuție: Lucia McNeff

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.

COLABORATORII
PREZENTEI EDIȚII:
Statele Unite ale Americii:
Marinela Buzaș
Nelu Ciorba
Mariana Cîrciu
Marina Constantinoiu
Octavian Curpaș
Istvan Deak
Tiberiu Dianu
Prof. Dr. Nicolae Geantă
Alina Jar
Gabriela Lee
Lucia McNeff
Marian Petruța
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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 ﬁe
temeinic demonstrate, nu enunțate
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, ﬁindcă 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, speciﬁcăm că nu am publicat
și nu vom publica texte care conțin acuzații (critici) nefondate
pe probe veriﬁcabile, pentru că în acest caz acuzația (critica) nu
reprezintă altceva decât o mizerabilă calomnie.

Canada:
Slavomir Almăjan
Emanuel Pavel

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.
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Angela Furtună
Victor Martin
Andrei Pleșu

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

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

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 ﬁe justiﬁcate 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 conﬁrmarea, sau modiﬁcările solicitate.
Publicația RomanianTimes este susținută ﬁnanciar de
companii și persoane care își pun reclame, abonați,
contribuitori cât și de colaboratori care scriu și trimit materiale
de publicat.
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Rebus
PSEUDONIME LITERARE ROMÂNEȘTI
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ORIZONTAL 1) Marele nostru prozator, al cărui nume de naștere și cel declarat în acte la cea de a
doua căsătorie a fost Mihail Ursachi (Mihail) — Scriitor și publicist, autorul romanului „Lanțuri”,
pe numele său real Ion Pascu (Ion). 2) Marele nostru poet, prozator și ziarist al cărui nume
2
literar i-a fost schimbat din Mihai Eminovici de către Iosif Vulcan, directorul revistei „Familia”
în 1866, la debutul său cu poezia „De-aș avea” (Mihai) — Prozator din cercul revistei „Viaţa
3
românească“, autorul romanului „Europolis”, numele său ﬁind Eugeniu P. Botez (Jean). 3) Voce
4
gravă — Lingvist și istoric, participant la Revoluția de la 1848, al cărui nume era de fapt Augustin
Trifan (August Treboniu). 4) Regiune din nordul Franței — Cercle Nautique Brunoy Essonne
5
(siglă). 5) „Cianură pentru un ... ”, roman polițist de Rodica Ojog-Brașoveanu, supranumită
„Agatha
Christie a României”, în care personajul principal, inspectorul Melania Lupu, se folosește
6
de pseudonimul „Abatele Brown” — Tenor român (n. 1929), prim solist al Operei din Cluj și
București (Ion) — Radu Ionescu. 6) Nepotrivit pentru o anumită sarcină — General și om politic
7
turc, președintele Turciei între 1982-1989 (Kenan). 7) A se altera — Pseudonimul literar al lui Ion
8
Mihalache, scriitor român, dramaturg și autor de scenarii pentru televiziune și ﬁlm, realizatorul
celebrului cuplu comic Tanța și Costel (Ion). 8) Anișoara Odeanu — Maica ..., pseudonimul pe
9
care Veronica Micle i l-a pus Smarandei Gheorghiu, nepoata lui Grigore Alexandrescu, scriitoare,
publicistă, militantă activă în mișcarea feministă a epocii, membră a mai multor societăți culturale,
10
considerată educatoare a poporului. 9) Codul aeroportului Sangley Point — Pseudonimul lui Samuel
Rosenstock, poet și eseist român evreu, stabilit mai târziu în Franța, cofondator al mișcării
11
culturale dadaiste, care a condus la o revoluție majoră în artele plastice și literatură (Tristan) — Scăpat
din gura unui câine. 10) Pseudonimul lui Solomon Moscovici, poet, jurnalist și traducător român de
12
origine evreiască, ales de Ion Luca Caragiale, în 1896, cu prilejul publicării unui poem în revista
13
„Epoca literară”, care, la începutul carierei literare și publicistice a folosit și alte pseudonime,
precum Falstaff, Hâncu, Crayon, Tomșa și Endymion (Alexandru) — Nicolae Amza — Urbea
în care a trăit și a scris marele nostru povestitor Ion Creangă, care semna cu pseudonimele Popa
Smântână, Ioan Vântură-Țară și Ion Torcălău. 11) Pseudonimul lui Paul I. Papadopol, profesor, istoric literar și publicist român — Iacob Winter scriitor și critic literar
român evreu, reprezentant al realismului socialist și proletcultismului a semnat cu acest pseudonim (Ion) — Ulpiu Costache. 12) „... frumos”, poezie de Andrei Mureșanu, care
semna uneori cu pseudonime ca: Serețeanu, Urziceanu, dar mai ales cu Eremitul din Carpați (neart.) — Pseudonimul lui Ștrul Leiba Croitoru, prozator, romancier, dramaturg
și gazetar român de origine evreiască, autorul lucrărilor „Paradisul static” și „Abecedar de povestiri populare”, două cărți de proză în spiritul avangardismului (Ion). 13)
Pseudonimul sub care semna Dumitru Chiș, istoric și critic literar român contemporan, redactor la ziarul Scînteia și la mai multe reviste literare; unul dintre cei mai importanți
istorici literari ai perioadei de după 1947. A scris opere de sinteză despre Poporanism, literatura modernă, dar și monograﬁi despre Tudor Arghezi, G. Călinescu sau George
Coșbuc, autorul lucrării „Istoria literaturii române : de la creația populară la postmodernism” (Dumitru) — Arthur Leibovici, publicist, poet, romancier, autorul romanelor
„Camaradul Ștrul”, „Hotel Ambasador”, „Eroii nu au vârstă”, „Ștruma” etc. semna cu acest pseudonim (Arthur Maria).
1

VERTICAL: 1) Romancier, dramaturg, critic literar, autorul romanului „Orașul cu salcâmi” și a piesei „Steaua fără nume”, pe numele său real Iosif Hechter, care a mai
folosit și pseudonimul Victor Mincu (Mihail) — „Iubită fui ferice, sărind din ... în .../ Și nu mă găsea nimeni urâtă ca un om”, versuri din poezia „Maimuța-n colivie”, scrisă
de Carmen Sylva, pseudonim pe care regina Elisabeta l-a folosit în opera sa literară. 2) Pseudonimul literar al lui Alexandru Pârâianu, autorul piesei de teatru „Goana după
ﬂuturi” (Bogdan) — Amuzanți. 3) Pseudonimul sub care este cunoscută prințesa Helena Kolțova-Masalskaia, născută Elena Ghica, scriitoare de origine româno-albaneză,
cu scrieri în limba franceză , italiană și câteva în greacă; traducerile scrierilor sale au fost în română, greacă, engleză, germană, rusă, albaneză (Dora, 2 cuv.) — Istoric literar,
pe numele său de naștere Augustin Z. N. Popescu, care a folosit acest pseudonim în mai multe variante, însoțit de prenumele Augustin, Aug., A. și Augustin Z.N., precum și
pseudonimele Olga Proﬁr, Antioh Proﬁr și Elsa Breteanu. 4) Ovidiu Nimigean — Poetă și scriitoare de literaratură pentru copii, membră a asociației Scriitorilor Români,
ﬁliala Baia Mare (Aurelia) — Element ... de legătură. 5) „Calendar vechi”, Viața cea de toate zilele” și „Cloșca cu pui” sunt câteva din lucrările soției lui Ionel Teodoreanu,
Maria Ștefana Lupașcu, cunoscută sub acest pseudonim, folosit în două variante: Ștefana ... Teodoreanu și Ștefania ..., dar se semna și cu Lily Teodoreanu — Plată pentru
tratare. 6) Engineering Semantic Agent Systems (siglă) — Lac în Polonia — Refren oltenesc. 8) Mic animal mamifer din familia jderului, care trăiește în apropierea apelor
curgătoare și a cărui blană, de culoare cafenie-roșcată, este foarte prețuită (pl.) — Cunoscut dramaturg, autorul pieselor: Mielul turbat”, „Sfântul Mitică Blajinul” și „Fii cuminte
Cristofor”, născut Aurel Leibovici (Aurel). 9) Titlul unei poezii de George Coșbuc, care la debutul publicistic în revista Tribuna din Sibiu, în 1884, semna cu pseudonimul C.
Boșcu, anagrama numelui său — Editura Academiei Române (siglă). 10) Poet simbolist, autorul volumului de poezii „Plumb”, al cărui nume de naștere a fost George Andone
Vasiliu (George) — Siglă pentru International Regulations Retrival System. 11) Pseudonimul lui Antonie Pantoleon-Petroveanu, cunoscut poet, compozitor, folclorist, literat
și publicist, numit de Eminescu „ﬁnul Pepelei, cel isteț ca un proverb” în poemul Epigonii (Anton) — Nota doi la muzică — Se face de râs de mai multe ori — Uniunea
Europeană. 12) Măsură agricolă — Poet român de origine evreiască, cunoscut și ca fabulist, compozitor și traducător, autorul textului și a muzicii la oratoriul profan inspirat din
Biblie, „Cântarea cântărilor”, reprezentat pe scena Operei din București în 1938, numele său real ﬁind Marcel Bresliska (Marcel). 13) Pseudonimul sub care este cunoscut mai
bine Nicolae Iordache, critic literar, deputat, estetician, istoric literar, pedagog, autorul a cinci volume de „Pagini de critică literară”, care se mai semna uneori și cu Apolionius
(Vladimir) — Pseudonimul consacrat al Anei Câmpeanu, cunoscută mai ales pentru relația sa cu Eminescu, această poetă, nuvelistă și traducătoare, care a debutat în 1872 în
Noul curier român sub pseudonimul Corina cu două lucrări în proză „Rendez-vous” și „Plimbarea de mai în Iași” (Veronica).
Dicționar: ARTOIS, EVREN, NSP, PISZ, ILA.
Dezlegarea careului din numărul precedent:
PSALMII (11)
Orizontal: 1) SABIE – MS – H. 2) PREMONITII. 3) UZA – LEGIST. 4) MATRIARHAL. 5) OT – EA – AU – E. 6) SOCANT – IAR. 7) ARC – CATEI. 8) URATA –
BORS. 9) NECONTURAT. 10) I – ARI – ZITA.

Victor Martin
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Cipul din noi în actualitate
Revin cu informații referitoare la evoluţia tehnicii
sistemului de identiﬁcare numit RFID (Radio
Frequency IDentiﬁcation). Bătrânul Ioan, apostolul,
exilat pe insula Patmos în descoperirea pe care o are
cu privire la vremurile din urmă a scris că semnul de
identiﬁcare ce va ﬁ elaborat de ﬁară va ﬁ aplicat PE
mână sau PE frunte. ”Fiarei care se ridica din pământ
I s-a dat putere să dea suﬂare icoanei ﬁarei, ca icoana
ﬁarei să vorbească, și să facă să ﬁe omorâți toți cei ce
nu se vor închina icoanei ﬁarei. Și a făcut ca toți: mici și
mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un
semn PE mâna dreaptă sau PE frunte, și nimeni să nu
poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta,
adică numele ﬁarei, sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere,
să socotească numărul ﬁarei. Căci este un număr de om. Și numărul ei este: șase sute
șaizeci și șase”. (Apocalipsa 13.15-18).
În capitolul următor din Apocalipsa găsim că un al treilea înger i-a zis lui Ioan:
„Dacă se închină cineva ﬁarei și icoanei ei, și primește semnul ei PE frunte sau PE
mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei
Lui; și va ﬁ chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sﬁnților îngeri și înaintea Mielului. Și
fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă
cei ce se închină ﬁarei și icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei!” (Apocalipsa
14:9-11).
RFID este o tehnologie care utilizează un mic dispozitiv electronic care cuprinde
un cip și o antenă. Cipul poartă un identiﬁcator unic pentru obiectul sau ﬁința la care este
aderent. Folosind RFID, elementele pot ﬁ scanate la câțiva metri de un cititor, putând citi
simultan sute de articole.
Pentru un exemplu conceptual al eﬁcienței dobândite prin tehnologia RFID, luați
în considerare o linie de plată a supermarketurilor. Fiecare element trebuie să ﬁe scanat
individual pentru a ﬁ procesat. Folosind tehnologia RFID, toate produsele alimentare
ar putea ﬁ plasate pe un scanner RFID și vor ﬁ citite imediat, reducând în mod
semniﬁcativ timpul necesar pentru procesarea articolelor și pentru stabilirea prețurilor.
Un studiu al Universității din Arkansas a constatat că scanarea a 10.000 de articole cu
tehnologie cu coduri de bare a durat 53 de ore; în comparație cu tehnologia RFID,
aceleași 10.000 de articole au fost procesate în doar 2 ore.
În 2018 vânzările de tehnologie RFID au generat un venit estimat la peste
10 miliarde de dolari. Majoritatea aplicațiilor RFID de astăzi sunt găsite în serviciile
de sănătate, serviciile cu comercianții cu amănuntul care demonstrează succese
semniﬁcative în implementarea acestei tehnologii, în special pentru integritatea lanțului
de aprovizionare. De fapt, comercianții cu amănuntul de mari dimensiuni au raportat
îmbunătățiri ale preciziei de urmărire a stocurilor de la 60% la mai mult de 95% după
implementarea tehnologiei RFID.
Etichetele RFID pot de asemenea să stocheze mai multe informații decât
este posibil în prezent cu tehnologia codurilor de bare. Cu complexitatea din ce în ce
mai mare a inventarelor - de exemplu, dimensiunile și culorile multiple ale produselor
- tehnologia RFID poate urmări elementele speciﬁce produsului, ceea ce ajută la
menținerea unui inventar precis. Aceste beneﬁcii au inspirat alte industrii să integreze
tehnologia RFID în ﬂuxurile de lucru. RAID RFID este o alianță globală care promovează
adoptarea universală a tehnologiei RFID (similar cu alte inițiative care există pentru
tehnologiile populare, cum ar ﬁ Bluetooth, WiFi și comunicarea în apropierea câmpului
[NFC]). RAID RFID utilizează tehnologia bazată pe serviciul cloud pentru conectarea
dispozitivelor RFID prin integrarea wireless, pentru a facilita adoptarea universală.
RAIN poate ajuta la aplicarea mai largă a beneﬁciilor RFID într-o varietate de domenii.
Deși tehnologia RFID poate simpliﬁca ﬂuxurile de lucru cu forță de muncă
intensă, ea există, în mod obișnuit, în combinație cu tehnologia codurilor de bare, nu în
locul acesteia. Ambele tehnologii au avantaje și dezavantaje speciﬁce care le fac practic
integrate în diferite sisteme de management.
Beneﬁciile tehnologiei RFID în domeniul medical sunt experimentate
în servicii de asistență, special în ceea ce privește eﬁciența, siguranța și integritatea
lanțului de aprovizionare. Scanarea în timp real inﬂuențează în mod pozitiv lanțul de
aprovizionare farmaceutică, asigură gestionarea precisă a inventarului și crește eﬁciența
operațională și siguranța medicamentelor, managementul sistemului de aprovizionare
și nevoia de urgență a medicamentelor. Gestionarea robustă a inventarului și obținerea
comenzilor precise, combinate cu tehnologia RFID, pot ajuta sistemele de sănătate să
reducă semniﬁcativ riscurile și pierderile. Tehnologia RFID poate ajuta, de asemenea,
în gestionarea medicamentelor rare, deoarece tehnologia indică localizarea precisă a
inventarului. În plus, tehnologia oferă date exacte, în timp real, permițând farmaciei să
analizeze rapid și să redistribuie stocul după cum este necesar.
Pentru intrarea în procesul RFID, majoritatea articolelor trebuie să ﬁe etichetate
manual și încărcate în sistem; totuși, timpul necesar pentru a îndeplini această sarcină
este de obicei compensat de timpul salvat prin asamblarea și veriﬁcarea datelor cu
ajutorul tehnologiei. Sute de elemente pot ﬁ codiﬁcate cu etichete RFID simultan,
ceea ce îmbunătățește eﬁciența. Pe măsură ce tehnologia RFID devine mai răspândită,
producătorii de medicamente frecvent utilizate încep să introducă inventar pre-etichetat
cu capabilități RFID care conțin deja NDC a produsului, data expirării, numărul lotului
etc. Odată ce elementele sunt etichetate, asamblate cutiile pot ﬁ scanate și aprobate în mai
puțin de 1 minut.
RFID simpliﬁcă procesele complexe, elimină asamblarea manuală și
sporește siguranța pacienților și angajaților prin reducerea potențialului de eroare
umană.
Tehnologia RFID este o resursă încă neutilizată la maxim, în farmaciile din
sistemul de sănătate pentru a obține eﬁciență totală, a permite practici inteligente de
gestionare a inventarului și a îmbunătăți siguranța medicamentelor. Dat ﬁind că această
tehnologie devine mai răspândită și din ce în ce mai ﬂexibilă din punct de vedere al
costurilor și al ușurării implementării, RFID ar trebui explorat ca o oportunitate de a
îmbunătăți ﬂuxul de lucru și operațiunile farmaciei.
Informațiile și tehnologia biometrică înregistrează o creștere a popularității,
iar la începutul anului 2018 o companie de transport feroviar suedez a început să ofere

pasagerilor opțiunea de a folosi un cip implantat în mâna lor, în locul unui bilet de tren
de hârtie.
Am fost surprins când John Brandon | Fox News, în 3 noiembrie 2018 a publicat
aspecte motivatoare de folosirea cipului. Intri într-un magazin alimentar și ridici ouă.
Nu ai iPhone sau smartphone. Nici o problemă. Miști mâna peste un cititor și plata
este extrasă din contul tău bancar.
Dacă vi se pare exagerat, evident că nu ați fost recent în Suedia, unde mii de
oameni au prezentat cipuri implantate în corpul lor. Compania Biohax a instalat deja
în jur de 4.000 de cipuri în clienți, introduse chiar sub degetul mare. Aceștia pot utiliza
implantul pentru a deschide ușile securizate, pentru a plăti biletele și a comunica informații
de urgență personalului medical. Cipul este de aproximativ mărimea unui bob de orez, iar
procedura - care costă 180 de dolari - este similară cu obținerea unei fotograﬁi tetanice.
“Implantarea cipului este o modalitate sigură de a asigura că identitatea
digitală a unei persoane este legată de identitatea ﬁzică a acesteia. Permite
gestionarea accesului într-un mod care protejează suveranitatea individuală și
permite utilizatorilor să controleze conﬁdențialitatea activității lor online “, a declarat
pentru Fox News Dr. Stewart Southey, Chief Medical Ofﬁcer la Biohax International.
Un alt medic este de acord că obținerea de “cipuri” este practică și chiar
avantajoasă. Încă din 2014, experții au subliniat o serie de beneﬁcii, unele medicale și
unele bazate pe consum. “Din punct de vedere medical, în ER avem pacienți care vin în
ﬁecare zi care sunt confuzi sau inconștienți și nu putem obține nici un istoric medical de
la ei”, spune Dr. Larry Burchett, expert medical și autor care conduce DoctorLarry.com.
“Dacă am avea acces la acele informații având implantat un cip în pielea lor, am putea
salva vieți”. El am mai spus că “Există riscuri de infecție, dar sunt scăzute. Nu cred că
aceste riscuri sunt mari. “ În SUA state, precum California și Missouri, au implementat
deja reglementări privind implanturile cu cip.
Firma din Marea Britanie, BioTeq, care oferă implanturi ale întreprinderilor și
persoanelor ﬁzice, a instalat recent 150 de implanturi în Marea Britanie. Steven Northam,
fondatorul și proprietarul companiei BioTeq din Hampshire, a declarat pentru Guardian
că cele mai multe dintre cele 150 de implanturi au fost pentru persoane ﬁzice, în timp
ce unele ﬁrme ﬁnanciare și de inginerie au avut, de asemenea, cipurile implantate în
personalul lor.
Un purtător de cuvânt al companiei britanice CBI și-a exprimate îngrijorarea: “În
timp ce tehnologia este îmbunătățită se intră în invadarea vieții private. Întreprinderile
ar trebui să se concentreze pe priorități imediate și apoi pe protejarea angajaților lor “.
Secretarul general Frances O’Gradysaid a spus: “Știm că angajații sunt deja preocupați de
faptul că unii angajatori folosesc tehnologie pentru a controla și micromenaja, diminuând
dreptul personalului la viață privată”. “Microciparea ar oferi șeﬁlor și mai multă putere și
control asupra angajaților”.
Jowan Österlund, fondatorul companiei Biohax, a declarat pentru Telegraph că
microcipurile sale, care costă ﬁecare 150 de lire sterline, ar putea ajuta ﬁrmele ﬁnanciare
și juridice să îmbunătățească securitatea. “Aceste companii au documente sensibile cu
care se confruntă. [Cipurile] i-ar permite să impună restricții pentru oricine.” Österlund a
spus ca marile companii, cu 200.000 de angajați, ar avea nevoie de așa ceva, dar trebuie
început ca și o opțiune.
Anul trecut, 2017, trei companii din Wisconsin au încheiat un parteneriat cu
Biohax, printre care compania americană Three Square Market care a microcipat
angajații, pe bază de voluntariat.
Tehnologia RFID permite gestionarea accesului într-un mod care protejează
suveranitatea individuală și permite utilizatorilor să controleze conﬁdențialitatea
activității lor online “, a declarat pentru Fox News Dr. Stewart Southey,
Desigur, odată ce această tehnologie începe să ﬁe pusă în aplicare, vor exista unii
lucrători care vor obiecta. Dar dacă se va ajunge să alegeți între implantarea sau pierderea
locului de muncă, câți lucrători credeți că vor alege să devină șomeri? Da, vor exista unii
care își vor sacriﬁca locul de muncă. Nu vor lăsa pe nimeni să le pună un cip în corp, dar,
se pare că majoritatea populației va alege pur și simplu să accepte “noua tehnologie”. Din
păcate, mass-media curentă ne spune în mod deschis că acest lucru este aproape.
Nu cu mult timp în urmă, aﬁliatul NBC din Tampa a dat publicității experiența
unei mame care dorea cu disperare să implanteze un microcip în copilul ei cu handicap
din motive de siguranță ... Pentru Steffany Rodriguez-Neely, viața este mai aglomerată ca
niciodată. Mâinile ei sunt pline 24 de ore pe zi. Vârstele copiilor ei sunt între nou-născut și
adolescent. În timp ce această mamă Lutz se mândrește cu faptul că este o mamă atentă,
activă și dedicată, ea este de asemenea realistă. Știe că o urgență se poate întâmpla în
câteva secunde, chiar și celor mai buni părinți. Când Steffany a văzut tragedia recentă
din județul Pasco unde un copil a rătăcit într-un iaz și s-a înecat, inima ei a fost prăbușită.
În timp ce vorbește despre ea, își scutură din cap tristețea, își închide ochii și suspină: - A
fost groaznic, atât de trist. Știi, părinții buni se lovesc de lucruri rele care li se întâmplă
“, a spus Steffany. În cazuri de accident sunt folosiți copiii pentru a ne face să ne simțim
vinovați. Cu alte cuvinte, în curând, dacă vă opuneți microcipurilor implantabile, atunci
sunteți împotriva siguranței copiilor și sunteți rău intenționați. Va veni vremea când nu va
mai ﬁ vorba despre potențiala tiranie pe care microcipurile de identitate emise de guvern ar
putea să le dezlănțuiască. În schimb, toate discuțiile vor ﬁ despre “beneﬁciile potențiale” și
despre modul în care acest lucru va face lucrurile mult mai sigure “pentru copii”.
Așa cum se observă din cele de mai sus, cipul a devenit o necesitate pentru
monitorizarea produselor și oamenilor. E folosit pe scară largă pe tot globul. În curând vine
vremea când va ﬁ folosit pentru împlinirea celor ce a scris bătrânul Ioan în Apocalipsa.
”Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați !” v-o spun eu pentru că de fapt a spus-o
Domnul Isus (Marcu 13:37).

de Nelu Ciorba = amerotim@yahoo.com

În anul celebrării Centenarului Desăvârșirii Unității Naționale, Muzeul
Național de Istorie a României anunță lansarea Muzeului Virtual al
Unirii ce unește prin istorii și imagini, instituțiile culturale din România
în Anul Centenarului.
Muzeul Virtual al Unirii va ﬁ disponibil la adresa www.mvu.ro
începând cu data de 21 noiembrie 2018.
Proiectul conține imagini și documente ale mărturiilor păstrate în
instituțiile partenere, dar și în colecții private.
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LA CE SA NE ASTEPTAM…
Zilnic multe evenimente scapa atentiei publice.
Suntem intoxicati mediatic cu idei, opinii, comentarii in
timp ce alte situatii reale de viata sunt total ignorate sau apar
fragmentat mult dupa ce s-au derulat. De aceea trebuie sa
treci de ceea ce ti se serveste ca informatie (partiala de cele
mai multe ori) si sa cauti, sa te informezi si din alte surse –
atentie insa acestea trebuie sa ﬁe credibile.
Barnabas International este o misiune pe care o
urmaresc de mult si care isi propune sa incurajeze si sustina
crestini aﬂati in diferite contexte sociale si zone ale lumii.
Misiunea lor este complexa, variata, oferind in esenta
ingrijire fata de cei ce nu de putine ori sunt nedreptatiti
social, marginalizati cultural doar pentru ca sunt crestini.
Voi reda mai jos doua situatii diferite ce vorbesc despre un
fond comun al restrictionarii credintei crestine.
Asia Bibi traieste in Pakistan; este sotie si mama a cinci copii. Ea si familia ei sunt
singurii crestini din satul lor. Colegii ei de munca i-au solicitat de multe ori si au facut presiune
asupra ei pentru a se converti la islam. In Iunie 2009 muncea alturi de alti sateni si culegea
capsuni. Fiind foarte cald a intrebat unde este o fantana de apa. A mers pana acolo si a baut
apa cu o cana de metal ce era langa fantana. Un om din imprejurime a certat-o rau sustinand
ca acea cana era doar pentru musulmani si crestinii nu aveau dreptul de a folosi lucrurile
musulmanilor. Fiind admonestata verbal in fel si chip, Asia a spus: “Eu sunt crestina si cred in
Isus Christos ce a murit pentru pacatele oamenilor ca ei sa ﬁe salvati. Ce a facut profetul tau
Mahomed ca oamenii sa ﬁe salvati? Daca n-a facut nimic de ce sa ma convertesc la islam?”
Surprins de intrebarile ei, omul a plecat de langa fantana continuand insa sa ﬁe foarte vocal.
Cinci zile mai tarziu alaturi de familia ei, Asia a fost scoasa din casa la miez de
noapte si batuta crunt. Imediat apoi a fost arestata pentru blasfemie. In Noiembrie 2010 a
fost condamnata la moarte prin spanzurare. Dupa condamnare a fost tinuta izolata iar sotul
ei se lupta in tribunal pentru eliberarea ei. Familia a fost amenintata cu moartea de multe
ori si a trebuit sa paraseasca satul in care locuiau. Un oﬁcial din guvernul pakistanez ce a
sustinut nevinovatia ei a fost asasinat. Recent Asia Bibi a fost achitata de Curtea Suprema
din Pakistan si declarata nevinovata. Imediat au pornit proteste de strada sustinute de un lider
clerical islamic. Judecatorii au fost amenintati cu moartea. In prezent multe drumuri sunt
blocate de protestatari iar unele scoli sunt inchise. In Pakistan sunt in prezent 2,5 milioane de
crestini.
Asta in timp ce in Statele Unite ale Americii a fost publicat un sondaj de opinie in
care majoritatea studentilor din colegii/universitati s-au pronuntat pentru interzicerea oricarei
forme de ura ce poate ﬁ exprimata in discursuri publice. Orice controversa cu privire la
religie, preferintele sexuale/gen, este usor asimilata terenului “hate speech” si izolata sau
anulata. Mai mult de o treime din studenti considera ca violentele ﬁzice din societate sunt
determinate de controverse ce privesc religia si intoleranta crestina.
In acest context, Foundation for Individual Rights in Education (FIRE), a publicat
recent un ghid al libertatii religioase in campusurile americane, notand faptul ca in centrele
universitare este considerat impropiu pentru grupuri religioase sa foloseasca principiile
morale pentru a lua decizii privind manifestarea credintei lor in aceste zone.

Noaptea
Slavomir Alm]jan
Nu știu, dar privind la ﬂacăra care pâlpâie din ce în ce mai stins
și ascultând întunericul dens care mă înconjoară aproape că
nu mai doresc un răspuns. Tânjesc doar după o pace adâncă,
vecină cu somnul, după o odihnă totală în brațele Celui care
îmi susține respirația și bătăile inimii.
Noaptea își cerne secundele în clepsidra lunii. Înstelarea acoperă
întinericul ﬂămând care a mistuit valea. Simt într-un mod tainic
torentul unei măreții de nerostit în cuvinte. Este nevoie, strig
înlăuntrul meu, este nevoie de un întuneric lacom, lihnind după
lumea aceasta pentru ca luna să-și cearnă secundele în clepsidra
ei milenară! Este nevoie ca ea să troneze ca o crăiasă peste
ﬁrmamentul care s-a risipit atât de frenetic în privirile noastre…
Briza nopții șoptea în frunzele copacilor înalți sfâșiată din când
în când de țipătul vreunei păsări de noapte. Este liniște în jurul nostru; o altfel de liniște.
Câte drame, câte istorii niciodată scrise tumultă în adâncul codrului? Este un întuneric dens,
o liniște tixită cu taine și frig. Mă înﬁoram numai la gândul de a merge ﬁe și zece pași în
adâncul pădurii. Mă gândeam că suntem parcă aruncați într-un teritoriu străin și ostil iar cele
câteva vreascuri trosnind în modestul nostru foc de tabără ne dădeau doar o idée pe jumătate
ștearsă că noi de fapt stăpânim acest pământ. Ce stăpâni nevolnici! Fiarele care ar trebui să ﬁe
cuprinse de groază în prezența noastră stau gata să ne sfâșie dând frâu liber unei ordini întoarse
pe pe dos… De la ﬁresc până la sﬁdarea ﬁrescului este efortul de a gândi. Ordinea ﬁrească
a lucrurilor este de cele mai multe ori o încimentare a lenei de a gândi. Nu, în clipele acestea
de noapte, de liniște densă nu vreau să accept ordinea care se vrea numită “ﬁrescă”. “De la
început nu a fost așa!” pare să-mi strige de pe paginile ei Scriptura… “S’apuce groaza de voi
pe orice dobitoc de pe pământ…”
Și totuși, întunericul dens pare a-și cânta nestingherit tenebrele pe strunele fricii
din noi. Sus, ca o mângâiere a înaltului, licărul adânc al stelelor îngână tainica simfonie a
visărilor noastre. “Pleiadelor, luceferi, pătrunși de mirostenii / V-au dat la ﬁecare un nume
pământenii!”
Iată că Ursa Mare își rostogolește misterele chiar la muchia boltei. Sus, deasupra
capului, Ursa Mică. Modesta Steaua Polară pare a continua micuțul nostru Nord cu un altul,
cu mult mai adânc, mult mai aproape de scaunul lui Dumnezeu. Nu la stele mă gândesc când
vorbesc despre nordul acesta adânc. Depărtarea ar ﬁ fost cu ani în urmă, prin rătăcirea mea
atee, elementul care făcea din planeta noastră o colivie de oțel. De câte ori priveam bolta
înstelată, mă gândeam la limitele și neputințele noastre ca specie umană.
Și nu numai atât dar gândul de atunci că noi am ﬁ fost nimic mai mult decât

Au aparut in acealasi timp o serie de reglementari ce interzic cuvinte sau
comportamente, cum ar ﬁ aﬁrmațiile moralei biblice dacă o alta persoană le consideră
ofensatoare. Cei ce aﬁrma si cred in morala biblica cu privire la sexualitate sunt izolati si
neprimiti in campusuri. Institutii universitare care in trecut isi faceau un nume de glorie din
libera exprimare si dezbateri de idei la nivel intelectual sunt astazi centrele in care asa ceva
este limitat sau interzis. Acolo unde libertatea sexuala intra in conﬂict direct cu libertatea
religioasa, libertarea sexuala castiga.
Niciuna din aceste situatii mentionate mai sus nu ar trebui sa ne surpinda.
Cei ce-L urmeaza pe Isus Christos stiu ca in Scriptura se spune clar: “Sa nu ﬁti
surprinsi fratii mei daca lumea va uraste” (1Ioan 3.13). Satan ca dumnezeu al lumii acesteia
a orbit mintea celor necredinciosi pentru a nu vedea slava lui Christos in Evanghelie (2
Corinteni 4:4; si Ioan 12:31). Cei credinciosi nu mai sunt sub dominatia, stapanirea lui
Satan. Dumnezeu ne-a eliberat din imparatia intunericului si ne-a mutat in Imparatia Fiului
Sau. (Coloseni 1:13). Cel rau este duhul ce lucreaza acum prin si in ﬁii neascultarii (Efeseni
2:2).
Inseamna asta ca cei necredinciosi nu pot face lucruri bune pentru cei crestini?
Desigur ca pot. Cu toate acestea trebuie sa ne asteptam mai mult la impotrivire decat la
o buna primire, mai ales intr-o vreme in care societatea marginalizeaza si ridiculizeaza
standarul moral, biblic.
Benjamin Franklin a spus: “In cele din urma omul va ﬁ stapanit de Dumenzeu sau
de tirani.” Fara Cuvantul lui Dumnezeu in atentie si fara Duhul lui Dumnezeu umanitatea
se va lasa si va ﬁ condusa intr-o directie autodestructiva, plina de probleme, dependente
si pacate.
Mediul socio-cultural prezent promoveaza ca ultim adevar ceea ce iti place sau
iti face bine (ceea ce preferi). Orice aﬁrmare a standardului biblic, a Adevarului ce vine de
la Dumnezeu, este din start catalogat intolerant si defaimator. Tensiunea acesta va creste in
perioada urmatoare. Desigur nu ne asteptam la o persecutie precum cea din Pakistan insa
restrictionarea dreptului la libera exprimare si defaimarea credintei in Christos reprezinta
realitati ingrijoratoare ale societatii nord-americane. Aceste situatii reclama curaj si
intelepciune din partea celor credinciosi.
Samuel Adams, unul din semnatarii declaratiei de independenta a SUA (fost
guvernator al Massachusetts) a declarat: “Curaj dragi concetateni! Provocarea ce ne sta
inainte nu este numai daca noi înșine vom ﬁ liberi, ci si dacă va mai exista pe pamant un
loc de refugiu pentru libertate civilă și religioasă.”
Vom intelege caile lui Dumnezeu numai in masura in care vom asculta deplin
de Cuvantul Sau. In dependenta de Duhul lui Dumnezeu putem intelege trei adevaruri ale
existentei umane: ca suntem vulnerabili (usor de ruinat), ca suntem iubiti si ca suntem in
controlul a putine situatii.
Cand ne vom aﬂa in situatii ce ne scapa controlului vom avea trei posibilitati:
sa continuam a lupta pentru ceea ce detinem, sa renuntam si sa acceptam ce vine, sau sa
lucram alaturi de Cel ce este in controlul oricaror situatii. Numai una din aceste alegeri ne
va aduce liniste, pace in suﬂet. Sa alegem cu intelepciune.
Viata crestina este o indelunga ascultare in aceiasi directie.

Emanuel C. Pavel, Vancouver B.C. / www.blog.punctul.com

rezultatul șansei jucate la la maximum de către un haos universal, mă făcea să simt ca
reală o vulnerabilitate inaginată doar. Și cum putea ﬁ altfel? Nu eram eu, după spusele
dascălilor mei, fericitul deznodământ al milioanelor de ani de “ucide ca să supraviețuiești”
și alte orori care au cioplit și șlefuit ﬁința mea umană? Acum, copilul lui Dumnezeu și
poetul din mine se înﬁoară de monstruozitatea acestei idei care mi-a otrăvit anii cei mai
frumoși ai vieții. Dacă ar ﬁ ca, în onoarea dascălilor mei atei, să mai continui acest gând,
aș mai adăuga Auschwitz-ul, Hiroshima, Columbine Heights, Oklahoma bombing drept
continuare a acestui “process” până la culminarea lui cu totala autodistrugere…
Flacăra plăpândă își consumă ultimele vreascuri pe care le-am aruncat în foc
pentru a-mi putea continua nocturna meditație. Aceeași boltă, aceeași tainică înstelare,
private cu ochii și cu inima de acum, capătă dintr-odată sensuri noi… Depărtarea ca
atribut al distanței este înlocuită de înaltul ca atribut ascensiunii de neparcurs respirând în
spiritul abia trezit la viață… Apoi, întunericul pădurii, atât de rece și atât de ostil altădată,
ca o junglă din care credeam că eram parte cândva în procesul propriei mele evoluții,
devine un alt întuneric. Tot ostil, dar nu ca un leagăn al istoriei mele ancestrale ci ca un
domeniu total străin din care n-am fost parte niciodată. Spiritul meu tânjește după un
înalt pe care l-am pierdut pe când blestemul ne-a legat de pământul acesta al spinilor și al
pălămidei.
Și nu mă gândesc la stele când spun de un înalt înspre care spiritul nostru tânjește.
Nu mă gândesc la un alt tărâm, din care am venit ca străini pe acest pământ… Nici măcar
nu mă gândesc la aripi când vorbesc despre neputința noastră de a ascende înspre un înalt
în aparență inaccesibil.
Undeva, de la coborârea lui Noe pe Ararat, de-a lungul vremii, ceva s-a pierdut
din noi și continuă să se piardă ducându-se înspre o înstrăinare atât de profoundă față de
pământul acesta, încât pe bună dreptate, autorul epistolei către Evrei subliniază că cuntem
“străini și călători” și că nu avem “o cetate stătătoare” pe acest pământ… Dumnezeu ne-a
menit să ﬁm stăpâni și iată-ne că suntem străini… Tânjim după o patrie mai bună, obosiți
de goana pentru supraviețuire. Da, ne bucurăm pentru o vreme de creația minunată a lui
Dumnezeu dar, confruntați cu realitatea căderii în păcat a omenirii dorim “să ne mutăm”
acasă.
Nu știu, dar privind la ﬂacăra care pâlpâie din ce în ce mai stins și ascultând
întunericul dens care mă înconjoară aproape că nu mai doresc un răspuns. Tânjesc doar
după o pace adâncă, vecină cu somnul, după o odihnă totală în brațele Celui care îmi
susține respirația și bătăile inimii.
Ursa Mare este acum mult deasupra orizontului. Înspre sud, trena de lumină a
lunii este aproape cu totul înghițită de nori. Ascunsă mai bine zis… Poate că Gemenii și
Cloșca cu Pui sunt deja sus, pe boltă. Nu sunt prea familiar cu conﬁgurația bolții acestei
emisfere dar pot spune doar atât: poate că… Numai că ochii noștri nu sunt obișnuiți să
privească dincolo…
Focul din fața mea s-a stins cu totul. Cine știe cât din el mai mocnește încă, sub
cenușa care a rămas?
Poate că mâine va ﬁ totuși o zi frumoasă. Cine știe?
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Meditații est-etice
Angela FURTUNĂ:

Monica Lovinescu : 95 de ani de la naștere, 10 ani de la plecare
„E oare mai bine să-ți petreci viața având dreptate împotriva tuturor, sau greșind alături de toți?”(Monica Lovinescu)

Se împlinesc, în acest noiembrie, 95 de ani de la nașterea
Monicăi Lovinescu, după ce în aprilie am comemorat 10
ani de la plecarea sa. Ultimii ani ne-au arătat că urmașii unui
maestru de gândire își pot trăda datoriile de onoare. După
ce în perioada dictaturii, Monica Lovinescu, din exil, a ținut
în viață spiritul critic și spiritul libertății pe calea undelor
radio, astăzi, în perioada celei mai incredibile restaurații, ea
a fost aproape uitată, și încă pe o cale programatică cvasisponsorizată de statul român.
E o certitudine. Dispariția Monicăi Lovinescu a lăsat în urmă
un gol imens pentru democrația românească și pentru critica
literară liberă. A fost cea mai importantă și consecventă ﬁgură
a luptei românești împotriva dictaturii comuniste și pentru
democrație. La zece ani de la plecarea sa, Fondation Simone
et Cino del Duca, sub auspiciile L’Institut de France și
Académie des Sciences Morales et Politiques din Franța, au
inclus-o în lucrarea sa monumentală (600 de pagini, în care eu
semnez pagina dedicată Monicăi Lovinescu) : Dictionnaire
encyclopédique des penseurs d’Europe centrale et orientale
(Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Roumanie, Bulgarie, Balkans, États baltes) depuis
1945. Plasat sub semnul Disidență și reconciliere politică în
Europa Centrală (Dissidence et pardon polique en Europe
centrale), proiectul a fost inițiat de Madame Chantal Delsol în
parteneriat cu profesorul Joanna Nowicki, de la Universitatea
din Cergy, respectiv, Institutul de Științe politice SaintGermain-en-Laye. Aceste lucrări se derulează în parteneriat
cu Institutul Hannah Arendt, creat în 1993, care a inițiat și
co-organizat numeroase colaborări cu universitățile Europei
Centrale, publicând multe opere colective importante.
Printre cele mai fecunde, au fost Histoire des idées poliques
en Europe centrale et orientale (PUF, 1998), și Mythes et
symboles poliques en Europe centrale et orientale (PUF,
2002)
Împotriva tuturor răspunsurilor ce proclamă în lumea
românească superioritatea viziunii lipsite de etică a
autonomiei esteticului, Monica Lovinescu menţine în
atenţia publică interogatoriul care oferă scriitorului, plasat în
regimuri totalitare sau de esență totalitară (cum au fost cele
ale secolului trecut, sau cum sunt cele actuale prin deturnarea
democrației), şansa de a nu rămâne un simplu releu şi vehicul
al dictatului politic. Scopul este onest : ierarhizarea onestă a
valorilor literare și asumarea libertății.
Maeștrii luptei pentru libertatea gândirii și pentru salvarea
literaturii, între care s-a angajat și aﬁrmat, la scară europeană
și mondială, și Monica Lovinescu, au fost de esență tare.
Alexandr Soljeniţîn – un veritabil model literar, critic, politic,
spiritual şi civic pentru Monica Lovinescu – îşi descria astfel
vocaţia libertăţii: « şi dacă steaua libertăţii nu va străluci încă
multă vreme peste ţara noastră, lectura şi răspândirea acestei
cărţi (Arhipeagul Gulag, n.n.) constituind un mare pericol,
atunci va trebui să mă înclin cu recunoştinţă înaintea viitorilor
cititori din partea celorlalți, a celor care au murit ». Tonul şi

urgenţa morală a enunţurilor lui Soljeniţîn se vor regăsi și în
spaţiul românesc, prin operele Monicăi Lovinescu. În fond,
ambii intrau, de fapt, în circulaţie, prin tipărituri în limba
română, cam în acelaşi timp, în anii 90, ﬁind amplasaţi,
astfel, tot împreună, din punct de vedere al receptării, la mare
distanţă istorică faţă de realităţile din Gulagul propriu- zis, în
care ei înşişi trăiseră, ﬁzic sau mental, şi împotriva căruia
luptaseră, cu preţul vieţii. Procesul ﬁind sprijinit de cenzură
cu tot cu formele ele insidioase actuale, întârzierea receptării
ambilor autori (ca şi a susţinătorilor lor) va domina cele două
culturi : sovietică (şi rusă) şi română. Astfel, pentru prima
oară – de-abia ! – în anii 90, intrau în atenţia cititorilor români
cele două mari reproşuri curajoase formulate de cei doi mari
scriitori disidenţi, rod al acţiunii lor etice : pe de o parte,
reproşurile pe care Monica Lovinescu le făcuse, în epocă (şi
când fuseseră difuzate la Radio Europa Liberă), scriitorilor
români ce se grăbiseră să legitimeze regimul totalitar atât
prin opera lor literară cât şi prin atitudinea de colaborare ﬁe
politică plenară ﬁe morală ; pe de altă parte, reproşurile pe
care Soljeniţîn le făcuse încă din anii 60 scriitorilor sovietici
dominaţi de factura colaboraţionistă, non-etică.
Temele (mez)alianțelor eticului cu esteticul au rămas
de actualitate. Dar acuitatea acestor abordări, pe ﬁliera
relației dintre memorie și democrație, explică mai degrabă
marginalizarea, prin alungarea celor doi autori din atenția
publică, azi copios dominată de Restaurație și falsiﬁcare,
atât în Rusia (mai pregnant), cât și în România (sub masca
unei libertăți nenormate și aruncate cu intenție în haos).
Critic literar, memorialist, eseist, prozator, traducător,
ﬁlosof şi gânditor, publicist şi jurnalist cultural celebru în
presa scrisă franceză şi română dar mai ales în radio (Radio
Paris, Radiodifuziunea Franceză, Radio Europa Liberă secţia franceză) Monica Lovinescu e cea mai importantă
voce feminină a exilului românesc, ﬁind nu numai una din
cele mai respectate personalităţi care s-au opus curentelor
totalitare din Europa de Est şi Centrală, dar pe de altă parte
unul din importanţii critici literari din România şi din Est.
Pentru consecvenţa arătată în apărarea spiritului democraţiei
din Est, analiştii au considerat-o un Havel feminin. S-a
născut la 23 noiembrie 1923 la Bucureşti, ﬁind ﬁica
ilustrului critic literar român E. Lovinescu şi a intelectualei
(profesoară eminentă de limba franceză) Ecaterina Bălăcioiu
ex-Lovinescu al cărei destin se va încheia tragic, ca deţinut
politic, în închisorile staliniste din România. A fost verişoara
prozatorului Anton Holban, a ﬁlosofului şi scriitorului
Vasile Lovinescu şi a dramaturgului Horia Lovinescu; a
fost căsătorită cu poetul, publicistul şi reputatul om de radio
Virgil Ierunca. Îşi ia licenţa în Litere cu Michel Dard la
Universitatea Bucureşti (1946), cu o teză despre Le sentiment
de la mort chez Pascal. Pleacă la Paris cu o bursă a statului
francez în 1947, intenţionând să pregătească la Sorbona o
teză de doctorat cu tema Shakespeare şi regia teatrală în
secolul XX în Franţa. Dar este surprinsă aici de momentul
abdicării M.S. Regele Mihai al României, eveniment urmat
de începutul bolşevizării Estului Europei şi al patriei natale.
Alegând exilul şi apărarea libertăţii, precum şi susţinerea
democrată a procesului de eliberare a României de sub
regimul totalitar impus de U.R.S.S., Monica Lovinescu cere
azil politic în Franţa, în primăvara anului 1948.
Un prim debut în proză avusese, în ţară, la vârsta de
8 ani cu un text (« roman basm ») publicat în revista
Dimineaţa copiilor, apoi publică proză scurtă în Vremea şi
Kalende (1938), Revista Fundaţiilor Regale (1945). Până
la moartea lui E. Lovinescu va folosi pseudonimul literar

Ioana Tăutu. Cronicar de teatru la revista Democraţia,
condusă de Anton Dumitriu. Membru al Seminarului de
regie experimentală inaugurat în februarie 1945 de Camil
Petrescu la Universitatea Bucureşti. În 1955 scrie în limba
franceză un roman excepţional intitulat Mots, pe care Editura
Denoël iniţial i-l respinge ca ﬁind « prea modernist », dar
abia după 50 de ani este recunoscut pentru valoare şi intuiţie
ca o adevărată capodoperă ce se întâlneşte pe acelaşi palier
cu romanul 1984 al lui George Orweli; tradus în română, sub
titlul Cuvântul din cuvinte, e publicat prima oară la Editura
Humanitas, Bucureşti, 2007. Acest prim roman politic esopic
românesc e o parabolă a lumii totalitare şi profeţea tragedia
României din intervalul 1948-1989, anunţând o prozatoare
europeană de mare forţă. Mai târziu, destinul acesta literar e
întrerupt brutal de urgenţa implicării totale a M.L. de partea
exilului militant anticomunist.
Din anul 1951 şi până în 1974, colaborează la Radio
Paris, la emisiunea în limba română a Radiodifuziunii
Franceze, precum şi la redacţia centrală a emisiunilor pentru
Europa răsăriteană. Începând din 1962, activează la Radio
Europa Liberă, unde a avut două emisiuni săptămânale: Teze
şi Antiteze la Paris şi Actualitatea culturală românească.
Astfel, pe calea undelor radio, cronicile literare şi comentariile
culturale, interviurile, mesele rotunde şi analizele politice
excelent documentate, ce raportau mereu societatea
românească la fenomenul european şi universal, au avut timp de aproape trei decenii - un remarcabil impact asupra
publicului de limbă română, iubitor de literatură şi artă, dar
şi avid de informaţie politică, socială, ﬁlosoﬁcă şi culturală
sosită, în plin Război Rece, din Lumea Liberă. Aceste
emisiuni au jucat un rol fundamental în formarea spiritului
critic şi democratic din spaţiul literar românesc. Speciﬁcă
a fost, în acest sens, reacţia imediată şi directă - menţinând
statornic o perspectivă înalt-normativă -, pe care Monica
Lovinescu o iniţia la Radio Europa Liberă, faţă de cele mai
recente evenimente, editări şi iniţiative ce aveau loc în ţară, în
mediul intelectual, artistic şi literar. Se poate spune că spiritul
critic liber, ca şi politologia românească post-decembristă,
s-au născut printr-o cale aproape transcendentală, odată cu
emisiunile Monicăi Lovinescu la Radio Europa Liberă, prin
lucrările ei notabile ca stil şi scriitură, ca vocaţie etică şi ca
eleganţă hermeneutică. Critica dictaturii şi a totalitarismului
nu se mai făcea în stilul pseudo-nonconformist practicat
în ţară, ci în direcţia apărării cu orice preţ a premizelor
libertăţii din societatea ispitelor utopic-totalitare, având ca
metodologie obligatorie suprimarea cenzurii, dar şi ideea
datoriei intelectualilor critici de a adopta un cod etic care
să contracareze spiritul totalitar ce doreşte nimicirea ﬁinţei
morale. Întâlnindu-se în mod fericit cu gândirea unor ﬁlosoﬁ
precumKarlJaspers,JeanneHersch,HannahArendt,Raymon
Aron şi Albert Camus, ideile Monicăi Lovinescu modelau
vocaţia intelectualului de a-şi ridica vocea împotriva Răului,
de a se autodesacraliza prin împotrivire faţă de regimurile
logocratice, renunţând la orice ideologie optimistă a salvării;
aceste contribuţii au întregit în mod fericit direcţia camusiană
din gândirea politică şi morală românească şi europeană.
Monica Lovinescu preia şi dezvoltă, de la Timothy Garton
Ash - care la rândul său le preluase de la scriitorul britanic
Ferdinand Mount -, conceptele de asimetrie a indulgenţei
şi de est-etică, cu ajutorul cărora va construi, alături de alţi
ﬁlosoﬁ, critici şi literaţi (între care Arthur Koestler, Boris
Souvarine, Alain Besançon sau François Furet), curentul de
demistiﬁcare a comunismului din Est, inclusiv pe paradigma
(continuare in pagina 8)

PREMIUL PENTRU CALITATEA OPEREI ȘI ACTIVITATEA SCRIITORICEASCĂ pentru anul 2017, din
partea Comitetului Uniunii Scriitorilor din România Filiala Iași, pentru scriitoarea ANGELA FURTUNĂ
Scriitoarea ANGELA FURTUNĂ, membră a Uniunii Scriitorilor din România – Filiala
Iași, a primit PREMIUL PENTRU CALITATEA OPEREI ȘI ACTIVITATEA
SCRIITORICEASCĂ pe anul 2017. Premiul a fost anunțat în cadrul reuniunii din data de
9 noiembrie de la sediul USR, la Casa cu Absidă din Iași, ﬁind decernat din partea Comitetul
de Conducere al Uniunii Scriitorilor din România, format din scriitorii Casian Maria
Spiridon, Adi Cristi, Marius Chelaru, Ioan Holban, Gellu Dorian.
Angela FURTUNĂ a publicat în anul 2017 trei volume care s-au bucurat, atât în România
cât și în alte țări, de o excelentă primire și critică: Elegiile de la Stalingrad (coperta și graﬁca
Maestrul Devis Grebu, Editura Vinea, București, lansare Bookfest București și Livre Salon
Paris), Pursânge astral (coperta și graﬁca Raluca Arhire, Editura Vinea, București, lansare
Gaudeamus București și Livre Salon Paris) și La Ville Blanche - POÈMES ET CHANTSPOÈMES INCANTATOIRES - ANTHOLOGIE - Traduite du roumain par Constantin
FROSIN (Ed.Vinea, București, lansare Gaudeamus București și Livre Salon Paris).
(continuare in pagina 20)
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Meditații creștine

IDENTITATEA
Identitatea creștinului relaționată la tristețe
Statisticile arată că în lunile Noiembrie și Decembrie,
crește numărul celor care experimentează sentimente de
tristețe, singurătate și depresie. Spre deosebire de cei care
nu au o relație personală cu Domnul Isus, noi cei care îi
aparținem Lui, deși experimentăm clipe de tristețe în
viață, nu cădem pradă deznădejdii sau disperării. Acest
lucru este posibil pentru că ne cunoaștem identitatea în
Hristos și trăim pe baza Adevărului Scripturii. Cu cât ne
descoperim mai mult noua identitate, primită în dar
de la Domnul Isus, cu atât avem mai multă încredere,
nădejde și bucurie în El, chiar în mijlocul durerii și
suferinței. Dacă citești articolul acesta și încă nu L-ai
acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domnul, te rog
cere-I chiar acum, să vină în inima ta, să te ierte și să te transforme după chipul Său. El stă
la ușa inimii tale și abia așteaptă să-I deschizi. Odată ce L-ai primit în inima ta, apropiete de Dumnezeu prin citirea Biblie, prin rugăciune și nu neglija nici frecventarea unei
Biserici locale.
Vreau să adresăm, în primul rând, subiectul tristeții, pentru că dacă ne relaționăm
la tristețe așa cum ne învață Scriptura, chiar din forma ei incipientă, putem evita depresii și
alte boli ale psihicului. Unele din aceste boli, eu le văd ca ﬁind mult mai greu de tratat decât
bolile ﬁzice. De asemenea, starea psihică are un mare impact asupra sănătății trupului. “O
inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.” (Proverbe 17:22). Noi
toți vom experimenta momente de tristețe în viață, dar bucuria mântuirii și încredințarea
că Dumnezeu este în control nu trebuie să ne părăsească, nici în noaptea cea mai grea a
încercării.
Dar ce este tristețea? Dicționarul limbii române, deﬁnește tristețea ca ﬁind:
“Starea suﬂetească apăsătoare; mâhnire, amărăciune”. Tristețea, de fapt, este reacția
normală și naturală în fața durerii ﬁzice sau psihice. Dorul, suferința celui de lângă tine,
pierderi de tot felul, păcatul comis de noi sau împotriva noastră, sunt doar câteva din
motivele care pot să aducă tristețea în inima noastră. Deci tristețea nu poate ﬁ ocolită, de
aceea este important ca să ne relaționăm corect la ea.
În situații diﬁcile, creștinul nu își pierde nădejdea, pentru că știe că
Dumnezeu este în control și că toate lucrurile vor lucra împreună spre binele celor
ce Îl iubesc pe El. Vorbeam recent cu un tată care și-a pierdut, la doar vârsta de două luni,
primul lui copil. Acest verset: Romani 8:28 “De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează
spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați
după planul Său.”, pentru acest părinte era și este un Adevăr care i-a transformat viața.
La moarte copilului, el a găsit multă pace și mângâiere în acest verset. Oare care a fost
motivul pentru care acest părinte nu și-a pierdut încrederea, nădejdea, bucuria și speranța

Monica Lovinescu ...
(continuare din pagina 7)

sa literară şi critică. După 1971, pe măsură ce sistemul politic
românesc devenea tot mai restrictiv în relaţia cu lumea literară,
Monica Lovinescu pledează pentru revenirea la moştenirea
lovinesciană, fondată prin « autonomia esteticului », criticând
înlocuirea sincronismului prin ideologiile de partid şi
protocronism.
Operele esenţiale ale Monicăi Lovinescu sunt reprezentate
de memorii şi jurnale, în care autoarea a preferat să scrie
« despre şi pentru ceilalţi », refuzând sistematic « pactul
autobiograﬁc » şi cultivând sistematic etica memoriei. Aceste
opere au devenit documente inconturnabile pentru societatea
românească şi europeană a secolului XX, mai ales pentru
deceniile 6-10, insistând pe tema necesităţii unor re-lecturi, reevaluări şi revizuiri în literatura română. Cele şase volume de
Jurnal publicate de Monica Lovinescu la Editura Humanitas
între 2002 şi 2006 cuprind însemnări « cu caracter de agendă »
datând din perioada 1981 – 2000, cu excepţia anului 1989. A
mai existat un jurnal ţinut de autoare în tinereţe, dar pe care l-a
distrus, nu înainte de a genera cele două volume de memorii
intitulate La apa Vavilonului (1999-2001). Şase volume
publicate între 1990 şi 1996 la Humanitas şi cunoscute sub
titlul de Unde scurte (cu referire la frecvenţa radio pe care a
emis în perioada Războiului Rece postul de Radio Europa
Liberă), reunesc cronicile ce mai întâi fuseseră rostite, în epocă,
la postul de radio din exil. În anii ´60, aceste cronici impuneau
o nouă generaţie de scriitori netributari spiritului realist-socialist
şi erau construite după principiul jurnalului indirect : ﬁecare
text avea, în loc de titlu, chiar data la care fusese rostit, intenţia
autoarei ﬁind aceea de a lăsa posterităţii o veritabilă panoramă a
vremurilor aşa cum au venit şi aşa cum au fost trecute prin ﬁltrul
conştiinţei sale critice. În aceeaşi categorie, dar ca excepţie,
intră ultimul volum, intitulat Diagonale (2002, Humanitas,
Bucureşti), care e alcătuit din texte selectate din presa de
după 1989, mai cu seamă cele publicate în rubrica omonimă
din România literară, revista fanion a Uniunii Scriitorilor
din România. Viziunea autoarei asuma originalitatea cazului
românesc în contextul istoric european dominat de insurgenţă
(Rusia samizdatului, Cehoslovacia Cartei ´77, Polonia K.O.R.ului şi Solidarność-ului) prin ceea ce se va numi rezistenţa prin
cultură, care a reprezentat de fapt o rocadă între etic şi estetic,
având drept consecinţă o defazare faţă de literatura europeană.
Datorită regimului represiv, ce interzicea legătura directă dintre

în Dumnezeu? Motivul este acesta: încercările, necazurile, succesele, reușitele sau
orice alte împrejurări ale vieții, nu trebuie să ne controleze viața, ci controlul asupra
vieții noastre trebuie să-L aibă Dumnezeu. Noi trebuie ca să ne ancorăm în acest adevăr
al identității noastre și anume că Dumnezeu este sursa siguranței, bucuriei, nădejdii și
bogăției noaste suﬂetești. El este sursa vieții și nimeni și nimic nu poate să ni-L ia. Starea
inimii noastre depinde în primul rând de El. Când inima ta îi aparține Domnului, știi că El
îți poartă povara. Când trecem prin valea tristeții, trebuie să avem încredere că soarele
bunătății și a milei Lui, strălucește deasupra norului care s-a abătut asupra noastră,
pentru o perioadă de timp. Dar într-o zi, norul va dispărea și atunci vom înțelege de ce a
trebuit să ﬁe așa, chiar dacă acest lucru se va întâmpla doar în veșnicie. “Voi sunteţi păziţi
de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să ﬁe descoperită în
vremurile de apoi! În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi
întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin
foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos” (1 Petru
1:5-7).
În situații diﬁcile, creștinul știe că nu este singur, ci că este păzit de chiar Însuși
Dumnezeu. Domnul Isus ne înțelege pentru că deși nu a avut păcat, El a experimentat
ispita, tristețea și suferința umană. El poate și vrea să ﬁe Prietenul nostru cel mai bun. Îmi
place așa de mult versurile imnului: “There’s Not a Friend Like the Lowly Jesus”, tradus
în limba română sub titlul: “Nu-i prieten lui Isus asemenea”. O traducere mot a mot a
acestui imn, ar suna ceva de genul acesta: “Nu există un prieten, ca Iubitul nostru Isus,
Nu, nici un altul! Nici un altul! Nimeni altcineva nu poate vindeca toate bolile suﬂetului
nostru. Nu, nici un altul! Nici un altul! Isus știe toate luptele noastre, El ne va călăuzi
până-n ultima zi; Nu există un prieten, ca Iubitul nostru Isus. Nu, nici un altul! Nici un
altul! Nici un prieten ca El nu este atât de Măreț și Sfânt. Nu, nici un altul! Nici un altul!
Și totuși, nici un prieten nu este atât de blând și smerit. Nu, nici unul! Nu, nici unul! Nu
este nici un ceas în care El să nu ﬁe aproape de noi. Nu, nici unul! Nu, nici unul! Nici o
noapte atât de întunecată, pe care Iubirea Lui să nu o poată înveseli. Nu, nici una ! Nu, nici
una! L-a abandonat acest Prieten pe vre-un sfânt ? Nu, nici pe unul! Nu nici pe unul! Este
vre-un păcătos pe care El să nu-L primească? Nu, nici pe unul! Nu nici pe unul!”. Să nu
uităm că Domnul Isus este cu noi și nu ne va lăsa singuri niciodată.
Una din metodele de tortură folosite de Securitate, în perioada postbelică în
închisorile din Romania, a fost izolarea. Pastorul Richard Wurmbrand a petrecut 3 din
cei 14 ani de pușcărie, în izolare. Iată ce a scris acest frate al nostru de credință: “Singur
în celula mea, am descoperit că, dincolo de credință și iubire, există bucuria întru
Domnul: un adânc, extraordinar extras de fericire fără seamăn în lumea aceasta.
Iar când am ieșit din pușcărie eram asemenea celui care coboară de pe creștetul
muntelui, de unde a cuprins până departe cu ochii pacea și frumusețea unui întreg
ținut..” (Cu Dumnezeu în subterană, Richard Wurmbrand). Fie ca atunci când trecem
prin clipe de tristețe și singurătate, să ne apropiem tot mai mult de Domnul și să avem o
înțelegere mai profundă a scopului existenței noastre pe acest pământ.
Va continua.
MARINELA BUZAS / marybuzas@yahoo.com

adevărul literaturii şi adevărul societăţii, rezistenţa românească
inventaseunlimbajartisticceboicotarealitateaistorică,ducând
la o nouă ipostază a modernismului pur, care însă fusese
deja epuizat oriunde în altă parte. Dar tot această rezistenţă
prin cultură luase distanţă faţă de idealul de universalitate,
fapt ce s-a materializat ulterior ﬁe prin provincializare, ﬁe
prin înregimentări neoprotocroniste, generând conﬂicte
interne energofage care au epuizat capacitatea unei rezistenţe
româneşti reale împotriva regimului totalitar.
Monica Lovinescu a formulat la rândul ei accentele cuvenite
asupra responsabilităţii intelectuale şi a necesităţii diluării
istoricismului prin opţiunea etică, adică prin respingerea
fatalităţilor de tip sens al istoriei. Opţiunile şi viziunile
Monicăi Lovinescu s-au înscris în nucleul tare al ﬁlosoﬁei
politice moderne, adică în paradigma gândirii străbătute
de ideea maleabilităţii naturii umane, a posibilităţii de a o
schimba, ﬁe prin folosirea raţiunii împotriva pasiunilor (ca
în teoriile contractualiste), ﬁe prin folosirea pasiunilor mai
puţin rele împotriva celor rele (ca în teoriile economiştilor).
A fost o personalitate care a introdus în literatura română –
la momentul oportun şi în acord cu mutaţiile estetice ﬁreşti
– ipoteze hermeneutice noi, temeiuri de a distribui în mod
just vectorii axiologici, abordări plauzibile, ca şi interogări
fecunde şi capabile să explice noile resorturi ale literarităţii,
ale poiezei, ale structurilor şi formelor expresive.
Drumul parcurs de noi aici descrie calea străbătută
de Monica Lovinescu, și care a dorit să-l ducă pe omul cel
frumos, în nevinovăţia lui tragică, către poarta cea îngustă
a martirajului, intrând în închisoarea cea de toate zilele a
victimelor răului politic totalitar şi proiectând asupra tuturor,
prin literatură, ca pe un fascicul de lumină, întrebarea care
i-a guvernat existenţa: „E oare mai bine să-ţi petreci viaţa
având dreptate împotriva tuturor, sau greşind alături de
toţi?” Desigur, Monica Lovinescu s-a dovedit a ﬁ un om
care pune în ecuaţie, în mod critic, forţa ideilor, aşa cum avea
să avertizeze şi Heinrich Heine încă de la mijlocul secolului
al XVIII-lea, atunci când avea să atragă atenţia francezilor
în privinţa pasiunilor revoluţionare, şi a acelor concepte
ﬁlozoﬁce crescute în camera de lucru a unui profesor şi care
ar putea distruge o civilizaţie.
De o uriașă forță a demonicului asupra individului a
fost lumea de contradicţii în care s-a format şi a trăit Monica
Lovinescu. Această lume, prelungită și histrionică, stăruie
azi să închidă ferestrele către amintirea bună a Monicăi
Lovinescu. O lume de indulgenţe asimetrice, o lume de
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epidemii de simboluri care bântuie Răsăritul, ieri ca și
azi, şi unde orice simptom se transformă în epidemie ce
ﬁe face ravagii sau, dimpotrivă, e sugrumată în faşă şi
supusă omertei ; o lume de procese morale neterminate şi
de reconstiuiri făcute cu umbre, cu cioburi, cu staﬁi şi cu
memorii orale sacadate, în vremea când cuvântul de ordine
fusese, ieri, la fel cum e și azi, din nou, spălarea creierului şi
fabricarea utopiilor politice; o lume – studiată cu o privire
clinică –, pentru că alcătuită din oameni neﬁreşti, condamnaţi
să trăiască în locuri neﬁreşti, în care trecutul nu e analizat
cu dorințe terapeutice reale, nimeni nu cere iertare pentru
nimic, iar erorile și abuzurile se repetă cu ﬁdelitate, ba încă
mai raﬁnate. Merită să stăruim asupra faptului că, în cazul
Monicăi Lovinescu, deﬁnirea aproape statuară a relaţiei
simbolice dintre călău şi victimă în regimurile totalitare are
o ţintă obstinat şi predilect antistalinistă. Acest amănunt e
legat de un detaliu biograﬁc, conform căruia Stalin a intrat în
viaţa autoarei în chipul Răului politic Absolut, şi aşa a rămas,
drept simbol al luptei sale de o viață: autoarea mărturiseşte
în Jurnale că a citit studiul Hannei Arendt intitulat Sistemul
totalitar (partea a III-a din Originile totalitarismului) în zilele
chiar când se împlineau 20 de ani de la moartea lui Stalin.
Studiul fusese scris în 1949 şi publicat în 1951. Este vorba
despre opera care a lămurit deﬁnitiv, în planul terminolgiei
şi al domeniilor de abordare, conceptul de totalitarim pentru
Monica Lovinescu, aşa cum i se va opune autoarea, în mod
critic, în restul vieţii sale. Hannah Arendt a desemnat, în
această carte, cele două sisteme totalitare unice: Rusia lui
Stalin şi Germania lui Hitler. Sistemul propriu-zis totalitar a
decedat în Germania odată cu moartea lui Hitler, iar în Rusia
şi în ţările dominate de ea odată cu moartea lui Stalin, ﬁind
înlocuit, în acest caz din urmă, cu dictatura partidului unic.
[…] Principala caracteristică a sistemului totalitar aşa cum
se desprinde ea din studiul Hannah Arendt – totalitarismul
ca maşină de fabricat absurdul, ca demenţă în stare pură – e
dată de năzuinţa de a schimba radical natura umană prin
tripla ucidere a persoanei morale, a persoanei juridice şi a
individualităţii, rezultatul ultim al acestei triple crime, cu şi
fără cadavru, urmând să ﬁe câinele lup pavlovian. Pentru
autoare, Stalin întruchipa aşadar forma cea mai pură a răului
politic,gigantuldemoniaccedistruseseţarasanatală,asasinase
memoria ilustrei sale familiei, inclusiv, în temnița politică, pe
mama sa, profesoara și scriitoarea Ecaterina Bălăcioiu exLovinescu şi dăduse, în mod sistematic, atacurile cele mai
radicale la identitatea naţională românească. Prin Monica
(continuare in pagina 18)
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Cultură
Mihai Şora. Amiaza prezenţei
de Andrei PLEȘU
cele din urmă, o existenţă oarecare; acolo
[în România], a înţeles, după douăzeci de
ani de tăcere – şi ce tăcere! – lucruri la care
nici măcar n-ar ﬁ visat, dacă ar ﬁ rămas
aici.“ (E.M. Cioran, Cahiers, ianuarie
1967)

e doar pe placul cîtorva ﬁlozoﬁ sibilinici sau
al cîtorva „intimi“ îndrăgostiţi. Îl omagiază
ﬁdel scriitori, artişti plastici, teologi,
intelectuali de toate soiurile, pe scurt, mai
toată lumea care are sau a avut de-a face cu
el. Cum se explică o asemenea „carieră“?

Între toţi „interbelicii“ pe care am avut
onoarea şi şansa de a-i cunoaşte, Mihai
Şora face o ﬁgură aparte. Prestigiul său
printre generaţiile mai tinere a rămas,
decenii întregi, constant, cristalin, infailibil.
Şi asta fără legătură directă cu opera sa –
Ieri, 7 noiembrie, dl Mihai Şora a împlinit declarată de mulţi ca ﬁind greu accesibilă
102 ani. E unul dintre cei mai misterioşi –, fără legătură cu vreo oralitate abundentoameni pe care i-am întînit. Simplu, dar scînteietoare, fără legătură cu o traiectorie
indescifrabil. Cordial, dar singuratic. publică spectaculoasă. S-ar zice că Mihai
Echilibrat între dinamica interogativităţii Şora a obţinut un statut unic, fără efortul
şi buna aşezare a surîsului. Îi doresc mulţi de a „livra“ masiv şi ritmic, în felul în
ani şi mă bucur să-i reamintesc, omagial, care au făcut-o alţi „congeneri“ ai săi. (…)
textul pe care i l-am dedicat la aniversarea Care e secretul acestei inclasabile reuşite?
De unde vine aura personajului, de vreme
centenarului.
ce nici el, nici cei care îl iubesc nu invocă
Adăugînd un pasaj din Emil Cioran, pe care monumentale argumente „palpabile“,
mi l-a semnalat fostul meu coleg de redacţie, performanţe exterioare asociate, de regulă,
dl Matei Pleşu… Iată-l: „Dacă ar ﬁ rămas clişeelor curente ale succesului? (…) Omul
la Paris, [Mihai Şora] ar ﬁ scris cărţi, ar ﬁ e, totuşi, înconjurat de o sumedenie de
urmat o carieră universitară, ar ﬁ dus, în admiratori devotaţi, de toate categoriile. Nu

Nu sînt capabil să dau un răspuns prompt
şi deﬁnitiv. Dar am găsit în chiar textele lui
Mihai Şora o formulă care, folosită în alt
context, mi se pare un început de drum în
încercarea mea de a înţelege. Formula este
„amiaza prezenţei“. Mihai Şora are harul,
mai puţin răspîndit decît ne închipuim,
de a ﬁ, în sens deplin, o prezenţă. Vie,
absorbantă, inspiratoare, adevărat zenit al
împlinirii existenţiale, fără retorică solemnă,
fără gesticulaţie magisterială, fără pompă
iniţiatică. Uzul cotidian al limbii noastre
atribuie cuvîntului „prezenţă“ sensuri
contradictorii. Avem, pe de o parte, „a face
act de prezenţă“, ceea ce înseamnă pur şi
simplu „a ﬁ de faţă“ fără vreo implicare
specială, dar avem şi „prezenţă de spirit“,
adică facultatea de a reacţiona spontan,
adecvat şi rapid, la o anumită împrejurare.
În cazul lui Mihai Şora, conturul termenului
„prezenţă“ se ampliﬁcă şi se nuanţează.

Simplul „act de prezenţă“ devine „acţiune
prin prezenţă“, cu alte cuvinte nu un mod
incolor de a te deﬁni spaţial, ci un mod
de a ﬁ şi de a face, un mod de a interveni,
de a inﬂuenţa prin autoritatea şi stilistica
prezenţei tale lumea din jur. Iar prezenţa
de spirit e prezenţă a spiritului înţeleasă
ca reper, ca indicaţie de orientare. O cheie
posibilă a „iradierii Şora“ este capacitatea
lui, înnăscută poate, dar şi meşteşugit
prelucrată, de a determina discret, prin
simpla sa prezenţă, buna situare a celuilalt.
O prezenţă plină, o „amiază a prezenţei“,
îl obligă pe interlocutor să devină şi el,
sub raza ei, o prezenţă. Am scris, altădată,
despre tăcerile lui Mihai Şora. Insist asupra
faptului că tăcerea adevărată, tăcerea unei
prezenţe autentice, nu e pasivitate răbdătoare
şi inertă, ci e virtutea de a asculta, expresie
a disponibilităţii lăuntrice, asceză a atenţiei.
Mihai Şora a fost şi este, pentru mulţi dintre
cei care îi sînt în preajmă, singurul sau unul
dintre cei foarte puţini care ştiu să-i asculte
participativ, să le stimuleze comunicarea
de sine, să ﬁe solidar cu incertitudinile şi
căutările lor.
8.11.2018 /dilemaveche.ro

Alegerile parţiale Statele Unite – 2018: Aspecte pozitive
de Tiberiu DIANU
Alegerile parţiale din 2018 s-au terminat şi iată ce putem spune cu siguranță despre cum
vor evolua lucrurile doi ani de-acum încolo, până la alegerile generale din 2020 (când
președintele Donald Trump va ﬁ reales).

democrații din Cameră vor descoperi că nu mai sunt așa de uniți după ce au ajuns la putere.
Cum se vor împăca oare democraţii rezervişti militari cu zănatecii lor colegi socialişti? Va
ﬁ fascinant de urmărit.

Liberalii și mass-media au dorit ca toată lumea să creadă că în 2018 va ﬁ un val democrat
de tip tsunami. N-a fost să ﬁe.

Datorită expansiunii numărului de locuri din Senat câştigate de republicani, primadonele
republicane vor dispărea. Vor apărea, în schimb, primadonele democrate de la Cameră. Şi
nu toate aceste noi primadone o vor dori pe lidera Nancy Pelosi ca preşedintă a Camerei.
Şi nici nu vor vota automat proiectele de legi ale colegilor lor de partid. Şi nici nu îl vor
demoniza non-stop pe președintele Trump, cum au făcut-o până acum. Și, cu siguranță,
nici nu vor respinge unele colaborările bipartizane.

La alegerile parţiale din 1994 președintele democrat Bill Clinton a pierdut 54 de locuri la
Camera Reprezentanţilor, 8 locuri la Senat și 10 poziţii de guvernator. https://en.wikipedia.
org/wiki/United_States_elections,_1994 Atunci a fost, într-adevăr, un tsunami.
La alegerile parţiale din 2010 președintele democrat Barack Obama a pierdut 63 de locuri
la Cameră, 6 locuri la Senat și 29 poziţii de guvernator. https://en.wikipedia.org/wiki/
United_States_elections,_2010 Un tsunami și mai mare.
La alegerile parţiale din 2018 președintele republican Donald Trump a pierdut cu 50%
mai puţin la Cameră (conﬁrmând precedentele istoriei), și-a extins simţitor majoritatea
din Senat, în timp ce numărul poziţiilor de guvernatori rămâne divizat. Ce e mai important
e că președintele a câștigat poziţii-cheie de guvernatori în state moderate (precum Florida
și Ohio), un factor extrem de important pentru realegerea sa din anul 2020. https://
en.wikipedia.org/wiki/United_States_elections,_2018
Deci, niciun tsunami în 2018. Mai degrabă am putea vorbi de un “val verde”, în condiţiile
în care democrații au pompat sume enorme de bani pentru candidaţii lor, cu rezultate deloc
spectaculoase. În Texas și Georgia, de exemplu, candidaţii democraţi pentru posturile de
senator şi, respectiv, guvernator, au eşuat.

Viitorul apropiat ne va spune dacă, în ultimă instanţă, democraţii temporar euforici vor
dori să îşi ia treaba în serios şi să legifereze sau, din contră, să continue să “reziste” (în
timp ce se aﬂă la putere) şi să îl investigheze pe preşedinte. Americanii le vor monitoriza
îndeaproape performanţa în următorii doi ani. Americanii sunt oameni de bun simţ şi ce
doresc ei sunt “locuri de muncă, nu locuri pentru gloate” (Jobs not Mobs) “Judecători
imparţiali gen Kavanaugh, nu caravane de imigranţi ilegali” (Kavanaugh not Caravans) şi
“rezultate, nu rezistenţă” (Results not Resist).
În concluzie, există multe motive serioase pentru care republicanii nu ar trebui să ﬁe prea
pesimiști, după cum nici democrații nu ar trebui să ﬁe prea optimiști.
NOTĂ – Dreptul de reproducere a articolului, în varianta engleză în original şi varianta română în
traducere, aparţine autorului şi este folosit cu permisiunea acestuia.

Desigur, liberalii și presa aservită lor vor continua să se laude până în 2020 cu majoritatea
lor din Camera Reprezentanţilor. Ce înseamnă, în realitate, acest lucru?
În ciuda înfrângerii temporare și relative de la Cameră, preşedintele Trump are motive
de optimism. Republicanii din Cameră nu i-au fost niciodată loiali sută la sută. Mulți
dintre ei erau oricum republicani doar cu numele, alţii erau făţiş contra lui Trump, iar
alţii erau prea moderaţi pentru politicile reformiste ale președintelui. Mulţi din ei au decis
nici să nu mai candideze pentru aceste alegeri, cel mai bun exemplu ﬁind preşedintele
republican al Camerei Reprezentanţilor, deputatul Paul Ryan.
E aceasta o dovadă de loialitate faţă de preşedinte? Greu de crezut. Aceşti republicani au
decis să renunțe la reînnoirea mandatelor lor şi, implicit, la responsabilitatea care le revenea
în faţa alegătorilor, aceea de a susține o reformă de substanţă a societății americane. Ei
făceau parte din categoria de politicieni care doar promiteau că rezolvă lucrurile. Iar când
președintele Trump a început cu adevărat să rezolve lucrurile, au început să îl urască
pentru asta. Multe din locurile lăsate vacante de ei au fost câștigate de democrați, care aşa
au reușit să îşi obțină majoritatea la Cameră (şi, destul de interesant, nu au avut parte nici
de atacurile cibernetice ruseşti acolo unde au câştigat!).
Vestea bună e că restul de republicani, majoritatea aleși la 6 noiembrie 2018, sunt acum
mult mai loiali președintelui, iar acesta se poate baza, într-adevăr, pe ei. Republicani
de genul lui Paul Ryan, Bob Corker sau Jeff Flake, notorii prin rezistenţa lor faţă de
preşedinte, au dispărut în mare parte din Congresul SUA.
Există și alte vești bune (pe care le prezic că se vor întâmpla). După euforia post-electorală,
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VLADIMIR TISM}NEANU
Ce a fost Gulagul? Despre Răul radical
în istorie. La fel ca Anne Applebaum,
socot că nu putem ierarhiza răul absolut:
ambele infernuri concentraționare au fost
abominațiuni monstruoase soldate cu
milioane de victime.

Felul cum se reacționează la apariții editoriale
de excepție vorbește despre temperatura
etică a unui moment precis. Mai ales atunci
când este vorba de cărți esențiale despre
catastrofele totalitare ale veacului XX.
În urmă cu câțiva ani, Anne Applebaum
s-a aﬂat la București pentru lansarea
cărții ei despre istoria Gulagului, o
lucrare fundamentală apărută în traducere
românească la Humanitas cu sprijinul acelui
IICCMER din echipa căruia făceam parte.
Evenimentul fusese susținut atunci, alături
de IICCMER, de către instituții importante,
inclusiv editura Humanitas, ICR-ul condus
de Horia-Roman Patapievici, Fundația
Konrad Adenauer și Institutul Polonez.
Jurnalista americană este una dintre
cele mai avizate persoane pe subiectul
originilor, naturii, funcțiilor și efectelor
sistemului concentraționar sovietic, un
univers exterminator întemeiat în timpul lui
Lenin și ajuns la dimensiuni colosale, care
sﬁdează capacitatea noastră de reprezentare,
în perioada stalinistă. A scrie despre
comunism (leninism, stalinism, maoism,
etc.) ori despre nazism fără a pomeni
lagărele de concentrare este ca și cum ai
scrie despre iad fără a-l menționa pe diavol.
Este lecția marelui roman Viață și destin al
lui Vasili Grossman. Gulagul și Holocaustul
au simbolizat încarnarea Răului radical

Teroarea făcea parte intrinsecă din (i)
logica sistemului. Ideologia și teroarea erau
inextricabil îngemănate. Un comunism
care să nu se ﬁ întemeiat, în faza impunerii
și consolidării sale, pe teroare, n-a existat
și n-ar ﬁ putut exista. În martie 1921, când
Biroul Politic bolșevic a votat suprimarea
insurecției de la Kronstadt, Nikolai Buharin,
aclamat ulterior de unii drept profetul
unui „comunism mai uman”, a votat fără
scrupule în favoarea masacrului. Nici el,
nici Lev Kamenev, nici Grigori Zinoviev,
nici Lev Troțki nu au exprimat vreodată
regrete în această privință. Primul „processpectacol”, al Socialiștilor Revoluționari
(eserii), s-a desfășurat sub Lenin. Gulagul
a fost instrumentul perpetuării statului de
nedrept, al menținerii la putere, vreme de
decenii, a unui sistem ilegitim și criminal.
Sute de lagăre, aproape 25 de milioane de
prizonieri, zeci de ani de teroare - așa rezumă
Anne Applebaum, laureată a premiului
Pulitzer - istoria Gulagului. Scriitoarea
și jurnalista americană a vorbit atunci, la
București, despre comunismul în Europa
Centrală și de Est. Îmi aduc aminte că a
fost o dezbatere deschisă publicului (peste
o sută de persoane), organizată la Institutul
Cultural Român și moderată de Horia
Roman Patapievici și Gabriel Liiceanu.
Un eveniment memorabil despre o lucrare
menită să dăinuie.
Una din primele întrebări adresate jurnalistei
Anne Applebaum la acel eveniment a fost
de ce ar ﬁ românii interesați de cartea Gulag.
Răspunsul a venit prompt: „Cu siguranță, au
existat români în Gulag, deci este vorba și de
istoria unor compatrioți ai dumneavoastră.
De asemenea, istoria Uniunii Sovietice și a

Gulagului este o parte importantă a istoriei
secolului al XX-lea”.
Cifrele sunt greu de calculat. Dar din 1929,
când lagărele au devenit un fenomen, și
până în 1953, când a murit Stalin, putem
spune că în jur de 18 milioane de oameni
au trecut prin lagăre. Dincolo de aceștia,
alte șase sau șapte milioane de persoane
au fost deportate, nu în lagăre, dar au fost
exilate. Asta înseamnă că, în total, peste 25
de milioane de oameni au trăit experiența
arestării în Uniunea Sovietică din timpul
lui Stalin. Adică 15% din totalul populației
- unul din șase sau din opt oameni. Deci
majoritatea avea pe cineva închis sau știa
pe cineva arestat.
Sunt cunoscute și locurile în care erau
construite lagărele. Şi erau peste tot, din
Nord, la coasta Paciﬁcului, în mine, și până
în centrul Moscovei - unde prizonierii erau
folosiți pentru a construi blocuri sau la
proiectarea aeroplanelor. Nu exista nicio
zonă locuită fără lagăre și nicio ramură
a industriei care să nu ﬁe susținută de
prizonieri. În anii ’40 - când era lagărelor a
atins apogeul - era foarte greu să îți rezolvi
treburi cotidiene în oraș fără să dai peste cei
din lagăre, implicați în diferite activități.
Primul lagăr a fost construit de Lenin
în 1918, în vremea revoluției bolșevice.
Stalin a extins sistemul lagărelor în 1929
- când a fost lansat planul cincinal pentru
colectivizarea agriculturii și creșterea
producției industriale. În acea vreme, au fost
milioane de persoane arestate, țărani care
s-au opus colectivizării sau muncitori care
nu au atins planul impus. Uniunea Sovietică
se confrunta în acea perioadă și cu o lipsă
a forței de muncă. S-au descoperit rezerve
de cărbuni, minerale și gaze în Nordul
îndepărtat, iar cineva trebuia să meargă să
le extragă, așa că au fost construite lagăre
și au fost trimiși prizonierii. Acesta a fost
începutul gulagului. Poliția politică avea

argumentele ei pentru această decizie.
Anne Applebaum cita declarația unui fost
șef de lagăr, Alexei Loghinov. Iată cum a
justiﬁcat folosirea prizonierilor în lagărele
de muncă, într-un interviu acordat în 1992:
„dacă am ﬁ folosit civili, ar ﬁ trebuit în
primul rând să construim case pentru ei”,
spunea el. Şi cum ar putea, de altfel, să
trăiască civilii în condițiile de aici. Nu
e un loc în care oameni normali să poată
trăi. Dar cu prizonierii e simplu: nu trebuie
decât o baracă și o sobă cu ceva cărbuni
și supraviețuiesc. Deci prizonierii nu mai
erau oameni, ci doar piese care ajutau
la funcționarea sistemului. Așa a fost
justiﬁcată existența lagărelor de la început
până la sfârșit.
Dincolo de latura economică, lagărele au fost
concepute anume pentru a umili prizonierii și
pentru a-i face să sufere. Cele câteva sute de
astfel de amplasamente, în care erau milioane
de prizonieri, făceau parte din sistemul de stat
și economic, o parte importantă, cunoscută și
temută de toată lumea.
Deși Gulagul a jucat un rol atât de important
în istoria URSS, iar arhivele sunt parțial
deschise, rușii de azi știu încă foarte puține
despre acest fenomen. Există memoriale,
dar sunt prea puține, iar foștii torționari
nu au fost judecați. Cu doar câteva mici
excepții, nu au existat investigații oﬁciale,
nu au existat anchete guvernamentale, nu
au existat scuze oﬁciale. Există mai multe
motive, dintre care Anne Applebaum
puncta, și ea, două: actualii lideri ai Rusiei,
în bună parte foști oﬁțeri KGB nu au vreun
interes să facă publice crimele comise
de organizația din care au făcut parte.
O altă problemă e legată de mentalitate:
să vorbești despre Gulag e privit ca o
slăbiciune națională, care ar putea dăuna
imaginii țării.
europalibera.org/ 13.11.2018

1 decembrie 2018, proclamată în statul Indiana drept Ziua Aniversării
a 100 de ani de la Unirea Românilor
Guvernatorul statului american Indiana, Eric Holcomb, a emis o proclamaţie oﬁcială prin
care felicită România cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918. Guvernatorul
Eric Holcomb a proclamat, cu această ocazie, ziua de 1 decembrie 2018, drept Ziua Aniversării
a 100 de ani de la Unirea Românilor în statul Indiana.
În document sunt menționate legăturile strânse dintre România și Statele Unite, ambele
țări “împărtășind o prietenie adâncă și de lungă durată și un angajamentul comun pe calea
asigurării securității transatlantice și a prosperității reciproce”.
Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a apreciat
mesajul transmis de către guvernatorul statului Indiana, Eric Holcomb, subliniind recunoștința
țării noastre față de sprijinul acordat de președintele Woodrow Wilson în urmă cu o sută de ani
pentru realizarea Marii Uniri.
Emiterea proclamațiilor de către state americane face parte dintr-un proiect mai amplu,
al Ambasadei României la Washington, de celebrare a Centenarului Marii Uniri din 1918. Statul
Indiana este cel de al treisprezecelea stat american care omagiază Centenarul Marii Uniri printr-o
proclamație specială.
Informații suplimentare:
Statul Indiana a devenit, în decembrie 1816, cel de al nouăsprezecelea stat american.
Capitala statului este la Indianapolis, oraș cunoscut pentru circuitul auto Indianapolis Motor
Speedway unde are loc Indianapolis 500, cea mai celebră cursă auto din lume. Statul Indiana
a făcut parte din Teritoriile din Nord-Vest, care includeau actualele state Ohio, Indiana, Illinois
și Wisconsin, și care au fost cedate Statelor Unite de către Marea Britanie în urma Războiului
american de Independență. Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a fost guvernator al statului timp
de patru ani.
Principalii factori de coeziune comunitară a românilor din statul Indiana sunt reprezentaţi
de Consulatul Onoriﬁc din Indianapolis și Societatea Românească din Indiana Vlad The Impaler
“Dracula”.
Ambasada României în Statele Unite ale Americii / 23 octombrie 2018
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Ceremonia oficial~ de inaugurare a Consulatului General al României la Miami
Ceremonia oﬁcială de inaugurare a Consulatului General al României
la Miami a avut loc miercuri, 14 noiembrie 2018. Evenimentul s-a
bucurat de atenția și participarea reprezentanților autorităților locale
americane (Oﬁciul pentru Misiuni Străine al Departamentului de Stat,
Primăria orașului Miami), ai corpului consular, mediului de afaceri și
a unui număr important de membri ai comunității românești din statul
Florida. Inaugurarea noului oﬁciu consular s-a desfășurat în prezența
secretarului general al Ministerului Afacerilor Externe, Cosmin
Dinescu, și a directorului general, șef al Departamentului Consular,
Bogdan Stănescu. Din partea Ambasadei României la Washington a
participat Cristian Gaginsky, prim-colaborator.
În mesajul adresat în numele ambasadorului României, George
Cristian Maior, participanților la ceremonie, reprezentantul ambasadei
a evocat legăturile strânse pe care ambasada și autoritățile române
le-au dezvoltat în mod consecvent cu comunitatea românească
din Florida, deschiderea noului oﬁciu consular ﬁind un demers de
recunoaștere a importantei prezente românești locale.
“În anul în care aniversăm Centenarul Marii Uniri și onorăm
contribuția românilor de pretutindeni la identitatea, aﬁrmarea și
consolidarea statului român modern, este probabil cel mai potrivit
mod de a accentua prezența românească pe teritoriul american și de
a veni mai aproape de românii care trăiesc în statul Florida și statele
învecinate. Este de asemenea un demers de dezvoltare a parteneriatului
româno-american, prin adăugarea unei facilități importante de sprijin
al cooperării dintre autoritățile locale americane și cele române și de
încurajare a inițiativelor economice bilaterale.”, se arată în mesajul
transmis de ambasadorul român.
Consulatul General al României la Miami își exercită jurisdicția
consulară în statele Alabama, Florida, Louisiana, Georgia,
Mississippi, Texas, insulele și Teritoriile SUA din Oceanul Atlantic
și Marea Caraibilor (Puerto Rico și Insulele Virgine Americane).
Sediul Consulatului general al României la Miami se aﬂă la
adresa: 1101 Brickell Avenue, suite N600, Miami, FL 33131,
alte coordonate de contact ﬁind: pagina de internet: http://miami.
mae.ro; telefoane informații consulare pentru cetățenii români
(Call Center - București): +1.305.763.8714 și +1.305.763.8874;
adresă unică de e-mail pentru solicitarea de informații consulare:
contact@informatiiconsulare.ro
Ambasada României în Statele Unite ale Americii
15 noiembrie 2018

Domnul Consul General Cătălin Ghenea
a deschis ceremonia oﬁcială de deschidere
a Consulatului General al României
de la Miami, mulțumind celor prezenți
pentru participare.
Este un proiect
al nostru făcut de noi pentru noi.
Domnul Consul General a invitat să se
adreseze celor prezenți Domnul Cosmin
Dinescu Secretar General al Ministerului
Afacerilor Externe a României și Domnul
Cristian Gaginsky, Prim-colaborator,
Ministru Consilier al echipei Ambasadei
României în SUA ﬁind însoțit de Domnul
Bogdan Stănescu, Director general la Departamentul Consular.
În prezența a zeci de invitați, reprezentanți
ai comunității americane și române,
TĂIEREA PANGLICII a fost făcută de
oﬁciali de la Ministerul Afacerilor Externe
(Domnul Cosmin Dinescu Secretar
General (mijloc)), de la Ambasada
României la Washington (Domnul
Bogdan Stănescu, Director general
la Departamentul Consular (stânga))
și Domnul Cătălin Ghenea, Consulul
General de la Consulatul României de la
Miami (dreapta).
Nelu Ciorba a fost însoțit
de delegația comunității
românești din Naples
(lideri religioși, oameni
de afaceri) prezenti la
Deschiderea
Oﬁcială
a Consulatului. (De la
stânga la dreapta: Nelu
Ciorba, Avram Șușman,
Titus Miheț, Cătălin
Ghenea, Cristian Petrișor,
Alexandru Brisc).

Interviul acordat publicației RomanianTimes de domnul Cristian Gaginsky, Prim-colaborator,
Ministru Consilier al echipei Ambasadei României în SUA cu ocazia deschiderii oﬁciale a Consulatului General de la Miami.
NC. Domnule Ministru Consilier vă mulțumim pentru efortul făcut în deschiderea Consulatului
General de la Miami, și vă mulțumim pentru interviul acordat publicației RomanianTimes, cu această
ocazie. Din mesajul dumneavoastră am înțeles că ”Sunteți de la Washington și ați venit să ajutați”
Care sunt domeniile în care Ambasada este implicată în servirea comunității româno-americane?
CG. Vă mulţumesc pentru că aţi reţinut acest aspect important din mesajul nostru. Într-adevar, ceea
ce ghidează activitatea echipei ambasadei, în mod prioritar în relaţia cu comunitatea românească
este în primul rând noţiunea de serviciu public. Suntem cu toţii profesionişti a căror preocupare
continuă este de a ne organiza munca astfel încât acţiunile noastre să producă un impact pozitiv
şi de durată în beneﬁciul României, al relaţiei româno-americane şi al comunităţilor româneşti
din Statele Unite. Dezvoltarea în ansamblu a relaţiei dintre România şi Statele Unite se răsfrânge
asupra întregii comunităţi, consolidând capitalul de apreciere şi încredere la adresa românilor, care
se acumulează în cadrul acestui parteneriat. Unele dintre domeniile punctuale în care activitatea
ambasadei are o legătură directă cu preocupările membrilor comunităţii româneşti sunt bineînţeles
serviciile consulare, dar şi stimularea parteneriatelor între universităţi din România şi Statele Unite,
încurajarea proiectelor de înfrăţiri între oraşe româneşti şi americane, sau sprijinirea iniţiativelor
comunităţilor româneşti dedicate istoriei, culturii şi tradiţiilor noastre naţionale.
NC: Ce reprezintă pentru Ambasada română din SUA deschiderea Consulatului de la Miami în
anul centenar?
CG. Deschiderea Consulatului General de la Miami este un pas în plus făcut în sprijinul comunității
româneşti din zona de sud-est a Statelor Unite (în primul rând statul Florida, dar şi statele învecinate
- Alabama, Louisiana, Georgia, Mississippi, Texas), o comunitate în creştere dar în acelaşi timp bine
aşezată şi foarte implicată în strângerea şi dezvoltarea relaţiilor româno-americane. Ambasada a
susţinut acest demers al Ministerului Afacerilor Externe, care face parte dintr-un proces mai amplu
de extindere a reţelei consulare a României în ţările şi zonele în care se aﬂă comunităţi româneşti
importante. Deschiderea noului consulat general în anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri
reprezintă, între altele, un semn de apreciere a contribuţiei românilor din Statele Unite la parcursul
României moderne şi la vitalitatea parteneriatului româno-american.
NC: Prin intermediul Ambasadei sunt relații bune între statul Florida și România. Ați putea să
menționați aspecte ale concretizării acestor relații?
CG. În primul rând sunt bucuros să vă reamintesc faptul că, în urmă cu doar câteva săptămâni,
guvernatorul statului Florida a emis o Proclamaţie prin care adresează felicitări tuturor românilor
cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri a României. În cuprinsul Proclamaţiei se vorbeşte
(continuare in pagina 19)
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Rubrică îngrijită de Lucia McNeff

Marea Unire a românilor – 1 Decembrie 1918

liniile armatei bulgare. În România, la 24 octombrie/6
noiembrie 1918, Guvernul Alexandru Marghiloman își
dădea demisia. I-a urmat un Executiv condus de generalul
Constantin Coandă, care proclama remobilizarea armatei
române și la 28 octombrie/10 noiembrie 1918, România
reintra în război. După numai o zi, războiul lua sfârșit în
Europa Occidentală. În partea de răsărit a continentului
nostru, după armistiţiul de la Belgrad, la 31 octombrie/13
noiembrie 1918, operaţiunile militare au mai continuat cu
intermitenţe pe teritoriul Ungariei.
Înfrângerea militară aducea cu sine destrămarea imperiilor
multinaţionale din cadrul Puterilor Centrale. Aceasta erau
urmată de intensiﬁcarea mișcării naţionale a popoarelor
aﬂate pe drumul deplinei autonomii și independenţe.
La 26-28 martie 1918 a avut loc la Roma un Congres al
naţionalităţilor din Austro-Ungaria, care a votat o moţiune,
cerând recunoașterea dreptului ﬁecărei naţiuni de a se
constitui într-un stat naţional independent sau de a se uni cu
statul său naţional, dacă acesta exista deja.

„…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea
mai sublimă a istoriei românești. Măreţia sa stă în faptul
că desăvârșirea unităţii naţionale nu este opera nici a
unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; este
fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un
elan râvnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii
neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-i
călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit
[…]. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari,
ci actul de voinţă al naţiunii române de a-i da armătura
teritorial-instituţională, care este statul naţional. […]” Astfel
marchează regretatul academician Florin Constantiniu
semniﬁcaţia istorică a zilei de 1 decembrie 1918.
Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918
reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al
istoriei României și totodată realizarea unui deziderat al

locuitorilor graniţelor vechii Dacii. Aniversăm cu respect
în ﬁecare an Ziua Naţională a României la 1 Decembrie,
prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru
constituirea statului naţional român. Cu acest prilej, discutăm, polemizăm, dezbatem cu privire la rolul maselor și al
personalităţilor în anul plin de istorie 1918. Unirea din 1918,
realizată de niște patrioţi vizionari, rivalizează palid astăzi cu
faptele unor personaje contemporane. Tinerii nu prea știu ce
sărbătoresc, cei mai în vârstă visează la vremurile apuse, iar
mulţi folosesc ziua liberă pentru a-și rezolva din problemele
restante din cauza serviciului.
Dar să vedem despre ce evenimente și personalităţi este
vorba… Victoria Antantei, care începea să se contureze
în 1918 în Europa Occidentală, s-a repercutat și pe frontul
din Peninsula Balcanică. Armata generalului Sarrail, care
practic era blocată de ani la Salonic, înainta și depășea
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La 27 martie 1918, Sfatul Țării din Basarabia a votat unirea
Basarabiei cu România. În vara anului 1918 s-a constituit
în capitala Franţei Consiliul Naţional al Unităţii Române,
condus de Take Ionescu, iar printre membri avându-i pe
Vasile Lucaciu, Octavian Goga, dr. Constantin Angelescu
și Ioan Th. Florescu. Consiliul a fost recunoscut de către
guvernele Antantei drept exponentul intereselor poporului
român. La începutul toamnei, Congresul de la New York al
românilor, cehilor, slovacilor, polonezilor, sârbilor, croaţilor
și rutenilor a solicitat dezmembrarea Austro-Ungariei și
eliberarea tuturor popoarelor din cadrul său.
Evenimentele se precipitau și în Transilvania. La 29
septembrie 1918, Comitetul Executiv al Partidului Naţional
Român a adoptat în unanimitate, „în virtutea dreptului
naţional al ﬁecărei naţiuni de a dispune de ea însăși”,
Declaraţia de la Oradea, elaborată de Vasile Goldiș, prin
care se dorea recunoașterea acestui for ca organ provizoriu
de conducere al Transilvaniei. Peste o săptămână, Declaraţia
ere citită în Parlamentul de la Budapesta de către Alexandru
Vaida Voevod, în timp ce, la Viena, Iuliu Maniu dorea să
(continuare in pagina 20)
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Valuri sau unde - o privire de ansamblu asupra
alegerilor intermediare din SUA
Alegerile “intermediare” care au avut loc în Statele Unite pe data de 6 noiembrie,
anul acesta, au fost cele mai scumpe alegeri din istoria alegerilor în Statele Unite. S-au
cheltuit peste un miliard de dolari de către cele două partide, Partidul Democrat, de stânga
sau liberal și Partidul Republican, de dreapta sau conservatori. Nu a avut loc nici “valul
albastru” prezis de democrați care a fost mai degrabă o undă, nici “tsunami roșu” prezis
de republicani. Democrații au preluat doar controlul Casei Reprezentanților. Chiar dacă
erau încrezători în zdrobirea unui președinte istoric nepopular, democrații par să ﬁ adunat
în Parlament doar o majoritate fragilă în Casa Reprezentaților iar în Senat nu au avut nici
o șansă, republicanii au câștigat o majoritate destul de solidă dar cel mai important pentru
aceștia, au reținut dominația majoritară.
Alegerile “intermediare” au loc la jumătatea mandatului noului președinte și
au loc numai în anumite state. Pe 6 noiembrie, au avut alegeri pentru toți cei 435 de
membri ai Camerei Reprezentanților, 35 de locuri ai Senatul și 36 din 50 de guvernatori
de stat, împreună cu multe birouri de stat și locale. După alegerile din 6 noiembrie, Senatul
American care are în prezent 97 de locuri declarate, va avea 51 republicani, 44 democrați
și 2 alte partide. Casa Reprezentanților va avea 228 democrați, 199 republicani și 8 alte
partide.
În trecut, aceste două partide principale ale Statelor Unite, se făleau cu platforme
destul de diverse și opuse, în interesul cetățeanului american: printre cele mai importante,
democrații se întreceau în apărarea clasei muncitoare, a clasei de mijloc și interesele
acesteia, extinderea puterii guvernului asupra vieții individului, mărirea taxelor și
impozitelor pentru a ﬁnanța programele guvernului, limitarea sau eliminarea posibilităților
cetățeanului de rând de a deține arme, pe când republicanii erau mai mult pentru limitarea
inﬂuenței guvernului asupra cetățeanului de rând, reducerea taxelor și impozitelor și
încurajarea individului și a companiilor de a deveni competitive în societate și apărarea
dreptului cetățeanului american de a deține arme, un drept apărat de al doilea amendament
al Constituției Americane, care precizează că “O miliție (organizație militară din rândul
populației) bine reglementată, este necesară pentru securitatea unui stat liber, dreptul
poporului de a păstra și de a purta arme, nu va ﬁ încălcat”.
La aceste alegeri, se pare că platformele celor două partide s-au diminuat și a
fost mai mult o bătălie Anti Trump sau Pentru Trump. Democrații nu au avut o platformă
economică solidă ci au avut mai mult o febră anti-Trump și credeau că aceasta ar ﬁ fost
suﬁcientă. Candidații care au fost ajutați prin campanii electorale de către Președintele
Trump au câștigat alegerile, iar cei care au fost ajutați de către fostul Președinte american
Obama, au pierdut. Nici un candidat susținut de fostul președinte, nu a câștigat în aceste
alegeri.
Democrații au avut diﬁcultăți să își apere cele 10 locuri în Senat în statele câștigate
decisiv de Președintele Trump în 2016. Totuși, de la statul Texas, la Statul Indiana până la
Statul Florida, până în Statul Missouri și până în Statul Tennessee, democrații au cheltuit
sume uriașe în speranța că “Rezistența” lor va sparge Zidul Roșu al Republicanilor din
Senat, doar pentru a aﬂa că susținătorii Președintelui Trump au stat lângă omul lor.
Și republicanii au avut și ei provocările lor. Trebuiau să câștige aproape toate cele
25 de locuri pe care le dețineau în districtele care fuseseră câștigate de către candidata
democraților pentru președinția Statelor Unitie în 2016, Hillary Clinton. Democrații aveau
nevoie de doar 23 de locuri pentru a prelua controlul asupra Casei, iar acest lucru chiar că
s-a întâmplat.
Pentru cei care nu sunt familiari cu politica americană, ramura legislativă a
guvernului este compusă din Camera Reprezentaților care, prin lege, nu poate să depășească

435 de locuri și care are reprezentanți din toate cele 50 de state, în raport egal cu populația
acestora și Senatul care are 100 de reprezentanți, câte 2 din ﬁecare stat. Republicanii au
câștigat locurile în Senat într-un mod fără precedent, deoarece Președintele Trump a făcut
campanie masivă în statele cheie unde membrii partidului său trebuiau să câștige, ceea ce
a diminuat amploarea reuniunilor fostului Președinte Obama.
Legile în Statele Unite, se formează în Casa Reprezentanților, de aici sunt trimise
la Senat apoi la președinte să le semneze. De menționat că doar Senatul american are
dreptul să voteze judecători federali propuși de către președinte, un lucru foarte important,
mai ales că judecătorii sunt numiți și aprobați pe viață. Judecătoria Supremă a Statelor
Unite, în forma prezentă are o formație de 5-4 (5 conservatori și 4 liberali). De menționat
că doamna Judecătoare Ruth Bader Ginsburg, care face parte din grupul celor … 4, a
căzut și și-a rupt 3 coaste. Aceasta este în vârstă de 85 de ani.
Și totuși, încă o dată criticii Președintele Trump i-au subestimat tacticile politice.
Da, republicanii au pierdut Casa. Dar păstrarea Senatului a fost mult mai importantă
pentru reechilibrarea continuă a instanțelor naționale americane și pentru a ține sub
control democrații majoritari din cadrul Camerei. Noile alegeri sunt de asemenea un
bastion împotriva detronării președintelui (impeachment - un proces prin care membrii
parlamentului american votează împotriva președintelui, în cazul în care acesta este acuzat
de trădare la nivel național, sau alte acțiuni ori acuzații aduse la adresa lui. Președinții
Andrew Johnson și Bill Clinton au fost impeached de către Casa Reprezentanților, dar au
fost salvați de către Senat).
Alegerile intermediare au demonstrat că asistența medicală a fost cea mai importantă
problemă pentru 41% din alegători. Mulțumită foștilor senatori John McCain, republicanii
au dat lovitura cu privire la îngrijirea medicală, iar democrații au fost deștepți să proﬁte
de acestă vulnerabilitate a republicanilor. Problema numărul doi a fost imigrația, depășind
economia cu 23%, până la 21%.
Trump a luat drumul campaniei electorale, amintind alegătorilor de progresul
economic pe care America l-a făcut în ultimii doi ani, de judecătorii conservatori plasați în
Curtea Supremă, de revigorarea sau anularea reglementărilor birocratice ale guvernului, de
progresul negocierilor cu Coreea de Nord, poziția sa fermă împotriva Iranului și împotriva
furtului continuu al Chinei de proprietate intelectuală a Americii.
Cel mai mare șoc al acestor alegeri a fost volumul mare de bani generat de
miliardari de stânga și grupuri activiste care îl urăsc de moarte pe Președintele Trump. În
cursa pentru Congres, republicanii au găsit brusc milioane de dolari “aruncați” împotriva
lor la o scară care în trecut semăna cu alegerile pentru Senat.
Republicanii din Casă au suferit pierderi majore pentru că au permis unui număr
mare de reprezentanți să se pensioneze prin aceasta au deschis larg ușa democraților.
În ciuda acestui dezavantaj instituțional, pierderile Președintelui Trump au fost
mult mai mici decât cele 54 de locuri pe care Președintele Clinton le-a pierdut în 1994 sau
cele 63 de locuri pe care Președintele Obama le-a pierdut în 2010.
Cel mai bun exemplu al eșecului valului albastru a avut loc în statul Texas, unde
reprezentantul democrat Beto O’Rourke a devenit favoritul presei - steaua politică a
stângii pentru a lupta împotriva senatorului Republican Ted Cruz, pe care media îl urăște
cu patos. O’Rourke a adunat peste 70 milioane de dolari pentru campania electorală, un
record pentru o cursa pentru Senatul S.U.A. și o sumă care a fost folosită pentru campaniile
prezidențiale. După toate isteriile mass-mediei liberale și volumul mare de bani pentru
valul albastru, O’Rourke a pierdut cursa. Încă o dată, alegătorii Texasului au dezamăgit
mass-media liberală refuzând să aleagă favoritul lor.
Alegerile intermediare au fost victoria Președintelui Trump, iar el și senatorul
McConnell, Președintele Senatului, o vor folosi bine pentru a continua să-i conﬁrme pe
judecători și pe ceilalți candidați conﬁrmați de Senat, să blocheze acțiunile de stânga
ale democraților și să stabilească scena pentru realizările legislative cheie ale poporului
american (probabil începând cu investiții în infrastructură și reforme). Președintele a
învins atât valul banilor, cât și valul presei liberale - și a avut alegeri intermediare foarte
reușite pentru un președinte în primul său termen.

The mandatory dementia training that direct care staff need to complete
for House Bill 3359 is now available.
The House Bill was passed into law in 2017 by Oregon Legislative Assembly. This is the only 2 hour training that is approved for this
mandatory dementia training. Below are the times, dates & locations of these trainings.
All Providers, Resident Managers, Floating Resident Managers, Caregivers & Shift Caregivers need to take this class.
Please send us an email at iacha@iacha.org to give us the date, location & number of people attending.
Approved Tri-County Mandatory Dementia Training

Gateway Elks Lodge
16321 SE Stark St
Portland, OR 97233

Beaverton Elks Lodge
3464 SW 106th Ave
Beaverton, OR 97005

Providence Willamette Falls Community Center
519 15th St
Oregon City, OR 97045

November 13th 6pm-8pm
December 11th 6pm-8pm

November 7th 6pm-8pm
December 5th 6pm-8pm

November 20th 6pm-8pm
December 6th 6pm-8pm

Free for members, or just $25 for non-members, 2 CEU’S approved as well as the mandatory dementia requirement. Payment at the door.
IACHA Team
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Concert centenar extraordinar

Duminica 28 Octombrie, 2018 a avut loc la Copernicus
Center din Chicago un eveniment cultural artistic
deosebit dedicat centenarului. Invitați special de
peste ocean au fost Pavel & Cleopatra Stratan și Aldo
Blaga, care au cântat alături de numeroși artiști locali,
precum: Nicolae Feraru Band, Pavel Cebzan, Livia &
Mircea Boian, Nelu Vătășoiu, Cenaclul Retro, Grupul
Hora, Grup Oaș, Vox Maris Band, Roxana Iacob și
Nicoleta Roman.
Printre oﬁcialități s-au numărat consulul României
la Chicago, domnul Tiberiu Trifan, iar din partea
autorităților americane a onorat cu prezența
guvernatorul statului Illinois, Bruce Rauner.
Evenimentul a fost organizat de Illinois Romanian
American Community reprezentat de neobositul
veteran al comunității, domnul Octavian Cojan.

Români cu care ne mândrim
Trei dintre românii americani cu activităţi
deosebite, premiați în cadrul Galei „100 pentru
Centenar”, organizată la Ambasada României din
Washington, sunt din Chicago, motiv pentru care am
realizat un scurt interviu cu ﬁecare dintre ei despre
ce înseamnă premiul primit în acest an al sărbătoririi
centenarului.
Dr. Marius Stan este Profesor la Institutul de Informatică
(Computation Institute) al Universității Chicago și
Profesor la Institutul de Știintă și Inginerie (NAISE) al
Universității Northwestern. Din 2010 este Cercetător
Principal la institutul de cercetare ”Argonne National
Laboratory.
“A fost un eveniment care demostrează faptul că
românii din Statele Unite și din lume, pot obține
rezultate extraordinare și să facă lucruri deosebite.
Pe mine, vă spun sincer m-a bucurat să-i întâlnesc
pe ceilalți laureați, să schimbăm cărți de vizită și să
colaborăm pe viitor în domeniul științiﬁc sau cel
cultural artistic.

Pentru mine Centenarul reprezintă mai mult decât o
unire teritorială a României. Îl consider un moment
important în unirea cultural-spirituală a țării, a națiunii,
a românilor din vremea aceea și-a celor din ziua de
astăzi. Sper să reprezinte un moment de bucurie pentru
toți românii indiferent unde trăiesc.”
Dr. Rodica Bărănescu este fost profesor la University of
Illinois at Chicago, la facultatea de Inginerie Mecanică
și Industrială.
“Vreau să vă spun că această premiere m-a copleșit
de sentimente deosebite. Am fost întotdeauna mândră
că sunt din România și am încercat în Statele Unite să
reprezint țara și cultura românească, din punct de vedere
al activității mele de inginer și profesor universitar, și
mi-a făcut o deosebită plăcere să constat că activitatea
mea a fost apreciată de statul român. Mulțumesc celor
care au făcut aceste aprecieri. A fost o seară minunată.
Fiecare candidat avut ocazia să vorbească despre el și
am proﬁtat de această ocazie pentru a trece în revistă o
scurtă parte din activitatea mea din Statele Unite, unde

Foto: (de la stânga la dreapta)
Dan Nicolae, Rodica Bărănescu și Marius Stan

am petrecut 37 de ani din cariera mea profesională. Sunt mândră
pentru ceea ce am reușit să fac în acești ani. Sunt prima femeie care
a ajuns președinte a unei organizații inginerești internaționale,
a inginerilor de automobile, în care doar 4% sunt femei. M-am
avântat în această carieră cu mult curaj și am reușit să mă mențin
în poziția de inginer apreciat și respectat, să urc pe culmi foarte
înalte, iar în anul 2000 să ajung președinta organizației, ﬁind
prima dată când o femeie prelua această funcție.
(continuare in pagina 15)

Vernisaj de pictură și sculptură
Consulatul General al României la Chicago a deschis, în holul clădirii în care funcționează oﬁciul consular,
expoziția “Reﬂecții” a pictorului și artistului plastic de renume internațional Alexandru Darida, începând cu
data de 25 Octombrie. Artistul este membru al Academiei Româno-Americane de Artă şi Știință, acțiune care se
înscrie în seria manifestărilor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri.
Expoziția prezintă unele dintre cele mai noi exponate ale artistului, atât picturi care sunt inspirate din tehnica
clar-obscurului speciﬁc marilor maeștrii, cât și lucrări plastice cromatice.
Prezenți la eveniment am stat de vorbă cu artistul Alexandru Darida care ne-a declarat următoarele:
“M-am bucurat să pot prezenta acest vernisaj de expoziție cu lucrările mele, de la pictura ﬁgurativă, la pictura
abstractă și sculpturile acrilice. Pe lângă pictura abstractă care am prezentat-o în această seară, am prezentat
și câteva lucrări din pictura ﬁgurativă, care reprezintă o lucrare importantă pentru România, pentru că aceste
portrete sunt niște personalități ale culturii, literaturii sau oameni de știință. Doresc să facem prin aceste portrete
legătura între trecut, prezent și viitor.
(continuare in pagina 15)
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Români cu care ne mândrim
Interview with Laura Marcu, UC Davis Professor.
by Gabriela Lee
Dr. Laura Marcu is a Professor of Biomedical
Engineering at UC Davis, and she also holds a
joint appointment as a Professor of Neurological
Surgery in the School of Medicine. Dr. Marcu
serves as a Co-leader of the Biomedical Technology
Program at the UC Davis Comprehensive Cancer
Center and Domain Leader of the University of
California Center for Accelerated Innovation.
She is a fellow of the Optical Society of America
(OSA), the International Society for Optics and
Photonics (SPIE), the Biomedical Engineering
Society (BMES), and the American Institute for
Medical and Biological Engineering (AIMBE).
In April 2018, professor Marcu was inducted into
the National Academy of Inventors (NAI) at a
ceremony in Washington, DC. Election to NAI
Fellow status is the highest professional distinction
accorded solely to academic inventors who have
demonstrated a proliﬁc spirit of innovation in
creating or facilitating outstanding inventions
that made a tangible impact on quality of life,
economic development, and society. NAI aims to
enhance the visibility of academic technology and
innovation.
We talked with professor Marcu about her research
and her accomplishments.
Q: Please tell us a bit about yourself.
A: I was born in Romania in a small village – Greci,
Tulcea. I obtained my baccalaureate from Liceul
Vasile Alecsandri in Galati, and the Diploma of
Engineer in Mechanical Engineering from the
Polytechnic Institute of Bucharest. I completed
a post-graduate specialization in spectroscopy,
lasers, and plasma physics at the University of
Bucharest. After moving to the United States, I
received a Masters of Science (MS) degree and
a PhD (doctorate) in Biomedical Engineering
from the University of Southern California in Los
Angeles. I joined UC Davis in 2006, after working
at Cedars-Sinai Medical Center and University of
Southern California where I started my academic
career. It has been a long journey!
Q: You are very passionate about your work and
received numerous awards and recognitions.
Please tell us more about your work.
A: My work includes teaching and research –
and more speciﬁcally, research focused on the
development of optical techniques for tissue
diagnostics. My laboratory has developed

time-resolved ﬂuorescence spectroscopy and
ﬂuorescence lifetime imaging microscopy systems
for in vivo tissue interrogation, including studies in
human patients. We have applied these technologies
in clinical studies for the characterization and
diagnosis of atherosclerotic plaques, intra-operative
delineation of brain tumors, and intra-operative
diagnosis of head and neck tumors. Many of our
studies are done in collaboration with clinical
departments such as various surgical departments,
cardiology, and pathology. This allows us to
seamlessly integrate the end-users’ feedback into
the technology development process. More recently,
we developed a catheter probe capable of imaging
arteries inside a living heart, tool that could help
cardiologists predict heart attacks more reliably.
Our lab has broad expertise in clinical translation
of biophotonic technologies that play an important
role in addressing challenges associated with in vivo
disease diagnostics and therapies.
Q: What is the significance of your recent
election as a Fellow of the National Academy of
Inventors?
A: My election as a Fellow of NAI is a recognition
of my passion for developing new technologies that
can impact the diagnosis and management of human
diseases. I have been very honored. Translating
research and technology development into clinical
setting is an arduous process that takes many years
to complete. It is very rewarding to see biophotonic
devices engineered in my lab used in patients, and
hope that our devices will impact the way patients
are diagnosed and treated and save lives not very far
in the future.
Q: What advice do you have for the next
generation of scientists (including Romanian
scientists) who are just starting their education
and/or careers?
A: I would encourage them to pursue a ﬁeld they
are passionate about. Be creative, work hard, and
persevere despite many challenges along the way.
Trust yourself. Find mentors whose work and/or
character are inspiring. Be inquisitive and consider
the wide array of career pathways available to
scientists today – you could contribute as a teacher,
scientist, policy maker, science advocate, and more,
in academia, industry, government agencies, or nonproﬁt sector. The possibilities are endless.

***

Vernisaj ...

Români cu care ne mândrim

(continuare din pagina 14)
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Acești 100 de ani de la Unirea României reprezintă o piatră de hotar, și-n acest
an ar trebui să avem cât mai multe evenimente culturale, care să determine toți
românii din Chicago să participe și să simtă că suntem români. Chiar dacă suntem
departe de țară să arătam că avem această dorință să participăm la aceasta mare
sărbătoare ce are loc pe 1 Decembrie.”

Pentru mine, Centenarul, este o dovadă că în decursul a 100 de ani, România s-a ridicat de la
un stat tânăr, la o țară cu capacități intelectuale deosebite și s-a făcut cunoscută în toată lumea,
iar aceasta se întâmplă în profesiuni diferite, drept dovadă ﬁind diversitatea domeniilor în care
activează cei premiați la Washington.”

Alexandru Darida este câștigător al mai multor premii internaționale precum
Premiul Milano, premiul de excelenţă al Primăriei Chicago, premiul internațional
“Leonardo Da Vinci” din Florența si premiul Francisco-Goya al Muzeului European
de Arta Contemporana din Barcelona.
Recent, Alexandu Darida a fost selectat de către renumita publicație de specialitate
Art Tour International Magazine ca unul dintre cei mai pregnanți 60 de maeștri de
artă contemporană.

Dr. Dan Nicolae este Profesor la University of Chicago, Decan al Facultății de Statistică, Profesor
la Facultatea de Medicină, secția Genetică Medicală și Profesor la Facultatea de Genetică Umană.
“A fost un eveniment emoționant, onoarea pe care am primit-o este o dublă recunoaștere, pe
de o parte a realizărilor noastre profesionale, iar pe de alta faptul că reprezentăm România pe
teritoriul Statelor Unite. Pentru mine cel mai emoționant a fost faptul că am fost recunoscut ca
român, și apoi pentru meritele mele în promovarea României peste hotare.
Pentru noi, Centenarul, este ocazia să sărbătorim România, să ne întâlnim, să sărbătorim
valorile comune, cultura și toate amintirile care ne leagă de țară.”

***
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Love story, varianta româno-germană.
Fericire la Moldova Nouă, tragedie la Berlin (2)
de Marina Constantinoiu și Istvan Deak
(continuare din numarul tip]rit =n septembrie)

2016. Emoţii la Dunăre
2016. Sosirea la Moldova Nouă și
reîntâlnirea cu Dunărea este emoționantă.
Ne apropiem de Coronini. Dunărea se
îngustează. “Aici a sărit un grănicer
dintr-un tuﬁș și a început să gesticuleze
cu arma în mână. I-am arătat pașaportul
vest-german și i-am spus că ceilalți trei
sunt români. M-a crezut, n-a mai veriﬁcat.
Am fost mereu amabil cu toată lumea și
mi-am păstrat calmul. Episodul România
m-a ajutat în viață, ﬁindcă nimic nu mi
s-a mai părut greu sau imposibil”, spune
Mibus, care se fotograﬁază cu mândrie
cu doi politiști de frontieră ieșiți acum în
cale. „Uite, acum suntem prieteni! Ce s-ar
ﬁ întâmplat acum 46 de ani!”, exclamă
Peter la poză.
În 1970 doar insula de la Moldova Nouă
îi dădea ﬁori. “Mi-era că vom sări în apă
și curentul ne va împinge pe tronsonul de
pe partea românească”. Au ales să fugă în
acea seară. Au condus câțiva kilometri de
la Moldova Nouă în direcția Naidăș. Au
lăsat mașina Volkswagen pe un drum de
câmp şi s-au apropiat de Dunăre printr-un
lan de grâu.

„Aici e stâlpul de înaltă tensiune unde
am zăbovit câteva minute. Era noaptea
de 22 spre 23 iulie. Am ajuns în pădurea
de pe marginea apei. Era 01:00 noaptea.
Eram într-o zonă mlăștinoasă. Treceau
grănicerii cu barca. Farul lor bătea vreo
50 de metri în pădure. Ne-am ascuns. Am
așteptat încă o oră. N-au mai venit. Atunci
am știut că avem ﬁx o oră la dispoziție să
trecem. Nu aveam echipament neopren,
nici nu ne-am uns cu ceva, ne-am lăsat în
apă cu spatele. După doar câșiva metri
am observant uriașul turn de control din
spatele nostru. Era luna plină. Vizibilitate
bună, dar tocmai fuseseră inundații, iar
Dunărea era plină de gunoaie și bucăți de
lemn. Ne trăgeam reciproc cu o funie din
haine. Harta, binoclul și ce mai aveam leam lăsat în mașină. Pe la jumătatea râului,
apa rece și-a făcut efectul. Nu mai puteam.
Uschi a fost cea care m-a tras la mal. Eram
pe malul sârbesc. Am reușit!“.
Peter Mibus nu era conștient de pericole,
nici de faptul că prezența sa în apă reprezenta
un risc dublu. “Știu. Toată lumea îmi spune
asta, dar ce fel de bărbat aș ﬁ fost eu să
îmi las iubita singură în apă și să îi spun
că o aștept pe partea cealaltă? Nu puteam
să fac asta. Înainte să intrăm în apă, Uschi
mi-a spus să ne întoarcem. Tu vezi doar
ceața, dar pentru mine totul e cât se poate
de clar, i-am răspuns eu”.
Drumul spre Vest
Au luat autobuzul spre Pozarevac, apoi alt
autobuz spre Belgrad. „Eram uzi amândoi.
Eu în pantaloni scurţi și în picioarele goale,
ea avea niște haine uscate. Iugoslavii erau
prietenoși. Era 05:00 dimineața, nu ne-a
turnat nimeni. Știam că trebuie să ajungem
la ambasada Republicii Federale Germane
(RFG) din Belgrad, că avem dreptul și ei
obligația să ne emită pașapoarte de vestgermani. La ambasadă ne-au băgat într-o
cameră, unde am dormit puțin. Ne-au dat
bani să ne cumpărăm biletele de tren spre
Germania și i-au eliberat lui Uschi pașaport

vest-german. Nu aveam vize de intrare în
Iugoslavia, ceea ce era o problemă, dar
ni s-a transmis să spunem la graniță că
avem probleme grave acasă și ne grăbim,
de aceea nu mai avem timp să mergem la
Miliţie să cerem viza de intrare“.
Visul devenit coşmar
Au ajuns cu bine în Germania de Vest, iar
în septembrie s-au căsătorit. După doar
câteva luni, Uschi a rămas însărcinată.
Visul care devenise realitate avea să se
transforme în coșmar într-o clipă. Uschi
a fost diagnosticată cu cancer la plămâni.
Verdictul medicilor:speranță de viață de
maximum 6 luni. Supusă la tratament
prin radiații, ea a pierdut sarcina. “Au spus
șase, dar a rezistat 11 luni”, izbucnește
în lacrimi Peter Mibus, iar fetele lui, din
altă căsătorie, sar să îl consoleze. Peter s-a
recăsătorit după 10 ani, iar Sophie și Anna
au rezultat din această uniune.
Răzbunarea
Înfuriat pe sistemul comunist din Germania
Democrată și pe faptul că seriviciul secret
est-german STASI nu i-a permis lui Uschi
să își mai vadă părinții după fuga din RDG,
nici sa participe aceștia la înmormântarea
ei, Peter a încercat să se răzbune. I-a sfătuit
prin intermediari pe câțiva prieteni să fugă
și ei din RDG via Moldova Nouă. În 1971
a încercat Siegfried, însă a fost arestat. Era
și tanchist în Armata RDG, astfel că a fost
condamnat la 7 ani de închisoare, ﬁind
grațiat după un singur an.
Între 1972 și 1974 a trecut fraudulos două
persoane din RDG în RFG. Și-a transformat
mașina în zona portbagajului astfel încât să
încapă o persoană. După 1989 și-a obținut
dosarul de la arhivele STASI.
“Ce am văzut acolo m-a oripilat. STASI îi
pregătise lui Uschi solicitare de recrutare
ca agent în Berlinul de Vest. Au început
să ne spioneze prin prieteni din momentul
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plecării ei din RDG. Ani de zile au încercat
să aﬂe cum reușise ea să fugă. Actele arată
că nu exista o colaborare grozavă între
STASI și Securitatea românească la acea
vreme. Inițial au susținut că am fugit prin
Ungaria, apoi prin Bulgaria. Securitatea
română n-a transmis nici o informație
despre mașina vest-germană găsită
în apropiere de Moldova Nouă. După
1974 au fost informați că am trecut prin
România. STASI știa că urmează să scot
fraudulos persoane din RDG, dar agenţii
săi erau convinși că sunt capul unei rețele
de cărăuși și așteptau momentul potrivit
pentru anihilarea întregii rețele. M-am
oprit la timp”. Fetele îl privesc îndelung.
Abia experienţa din această vară a lui 2016,
încercarea de a-i înţelege tatălui alegerile
par să ﬁe încercări adevărate pentru ele.
Dacă a regretat fuga prin România și de
ce s-a întors abia acum la locul care i-a
schimbat viața sunt întrebări care îl macină.
“Este un destin trist și oricât de norocoasă
a fost fuga noastră, ceea ce a urmat a fost
mult prea crunt. N-am mai venit în România
ﬁindcă amintirile dureroase nu pot ﬁ
descrise în cuvinte. Tot ce v-am povestit s-a
întâmplat în realitate. Orice cuvânt în plus,
orice tentă de grandomanie ar ﬁ o jignire
a memoriei răposatei mele soții. Orice act
de curaj nebunesc poate ﬁ justiﬁcat într-un
singur fel: am iubit cu adevărat”.
Ne-am despărţit de Peter cu o naturală
convingere că ne vom revedea, aşa cum
naturală a fost şi întâlnirea noastră, pe care
o datorăm campaniei „Frontieriştii” şi
Internetului. Uneori e bine să încerci, chiar
dacă pare improbabil!
Cititorilor care doresc să ne contacteze şi
să ne ofere informaţii referitoare la tema
frontieriştilor le stau la dispoziţie adresele
de email:
marina.constantinoiu@gmail.com
istvan.deak2014@gmail.com

Pagină realizată de Mara Circiu
Am cunoscut-o pe Violeta Stoica in urma cu multi ani cand amandoua locuiam in Philadelphia,
Pennsylvania, marturisesc cu bucurie ca ne leaga atatea amintiri frumoase si usor nostalgice de perioada
ce-a insemnat pentru noi doua un nou inceput, inceputul vietii de emigrant pe taramul Americii…viata ne-a
despartit dar dupa multi ani ne-am regasit, si bucuria a fost reciproca! Am descoperit cu bucurie si mult
entuziasm ca Violeta si-a urmat cu succes pasiunea si practica in prezent Psihoterapia in California. In afara
orelor de program, Violeta gaseste ragazul necesar sa-si astearna pe hartie gandurile pe blogul personal,
articolul de mai jos ii apartine si prin consimtamantul ei, vi-l impartasesc…veti descoperi un suﬂet frumos,
sensibil si ganduri care, sper sa-si gaseasca ecoul in inima voastra.

SA INVATAM SA IUBIM VREMEA
de Violeta Stoica, Mission Viejo, California

Inceputul lunii noiembrie mi-a amintit de niste ani din
trecut si de o perioada in care nu prea intelegeam anumite
lucruri. Cand eram adolescenta ma enerva foarte tare
vantul: imi strica frizura obtinuta cu mult chin in fata
oglinzii. Mai tarziu ma revoltam la ploaie, la frig, la
ceata si tot asa. Am avut o perioada de cativa ani buni in
care traiam doar pentru a merge la mare in timpul verii.
Trebuie sa recunosc ca sunt copilul Soarelui, ii iubesc
lumina si caldura, iubesc zilele de vara lungi si starea de
bucurie pe care mi-o da el.
Intr-o zi mi-am dat seama ca nu mai “traiam” decat in
vacanta si am realizat ca nu mai savuram pe deplin toate
momentele mici si mari de bucurie cu care viata mea era
presarata. Le traiam, dar nu la intensitatea la care as ﬁ
putut sa le traiesc. Eram in standby, in pauza, ca intr-o
amorteala-hibernare auto-impusa. Doar vara simteam
ca pot sa ﬁu eu, simteam ca atunci traiam pe deplin.
Soarele imi dadea o energie aparte pe care o simteam cu
toata ﬁinta mea.
In ziua in care am avut acest moment de “Aha!” am
inteles ca ma saracesc singura, ca trec prin viata ca
gasca prin apa si am hotarat ca ﬁecare anotimp pe care il
traiesc are rostul lui si am mai hotarat ca de atunci incolo
il voi aprecia pe ﬁecare dintre ele, cu felul lui special de
a ﬁ. M-am educat sa ﬁu atenta la ﬁecare schimbare de
vreme, sa ﬁu atenta la cer, la luna si la stele, la nori, la
ploaia si la vant, la zapada, la copaci si plante, la natura
intr-un cuvant. Pana atunci imi mureau toate plantele pe

care le primeam ...pentru ca eram absenta si pentru ca nu
ma conectam cu ele.
Si am inceput intr-o luna de noiembrie, care altadata ma
facea sa ma revolt, sa vad frumusetea copacilor goi, a
culorii gri cu intreaga ei paleta de nuante (da, exista multe
nuante de gri!), sa ma las sa simt vantul, sa-i ascult sunetul,
sa-i aud mesajul, am inceput sa privesc ploaia ca pe un
semn de abundenta si de iubire fata de pamant. Am inceput
sa ies afara pe orice vreme si mi-am demonstrat mie insami
ca ma pot bucura de toate acestea, si nu numai atat, dar au
si inceput sa imi placa si sa le iubesc in adevaratul sens al
cuvantului. Si inca ceva, nu am mai racit.....pentru ca nu
ma mai opuneam vremii.
Treaba noastra ca locuitori ai acestei planete este, printre
altele, sa ne adaptam la vreme, sa o acceptam si sa onoram
schimbarea anotimpurilor. Cu cat ne-am ascuns si n-am
izolat mai mult in spatele zidurilor locuintelor noastre, cu
cat ne-am impotrivit si rasculat impotriva vremii, cu atat
ne-am desprins de ritmurile naturale ale casei noastre,
Pamantul, ne-am deconectat de ritmurile cosmice si
universale.
Noi oamenii, ca si energie colectiva a gandurilor si
intentiilor noastre, inﬂuentam vremea. Traind intr-o relatie
cu planeta, ca vrem sa nu, noi o afectam si la acest nivel. Cu
cat vibratia gandurilor noastre este mai joasa, mai negativa,
cu atat vremea merge mai in extreme. Ea ne oglindeste pe
noi, gandurile si emotiile noastre.
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“Toate-s vechi şi nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.” ~ Mihai Eminescu

E datoria noastra, a ﬁecaruia dintre noi, sa ne monitorizam
gandurile si sa nu ne complacem in a ramane in cele
negative prea multa vreme. Ele sunt ﬁresti atata vreme
cat nu ne preocupa in majoritatea timpului. Daca sesizam
ca avem prea multe ganduri negative, ar trebui sa ne
schimbam atentia pe ceva placut.
Si cum in ﬁecare anotimp exista ceva frumos, sa alegem sa
observam acel ceva.
Intr-o sesiune de hipnoza veche, de acum opt ani, persoana
cu care lucram si-a simtit constiinta existand intr-un copac
si in apa unui rau. Intreband cum e sa ﬁi copac, mi-a
raspuns: ma gandesc la cum imi mangaie vantul frunzele,
iar la cea cum e sa ﬁi apa, ma bucur sa ma joc printre
pietrele pe langa care curg. Poetic!
Va las cu gandul acesta: in orice manifestare a Naturii
exista un inteles, un scop si o MARETIE care ne aduce
aminte de perpetuarea vietii si a energiei in toate formele
ei, ﬁzice sau nonﬁzice, pentru ca energia nu se pierde, ci
doar se TRANSFORMA.
Sa avem o toamna asa cum avem nevoie sa ﬁe! Si pentru
ca e intai noiembrie, 111, sa ﬁm constienti de energia zilei
de azi: MANIFESTARE si ABUNDENTA.
Ganduri bune tuturor! Va invit sa accesati blogul meu,
ma bucur sa impartasesc cu voi trairile si gandurile mele
http://www.qhht.ro/blog/sa-invatam-sa-iubim-vremea/
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Prezentare: TRILOGIA LUMINII SFINTEI TREIMI ÎN TREI STRĂLUCIRI

Volumul I. Dumnezeu-Tatăl este Lumină, din Trilogia
Luminii Sﬁntei Treimi în Trei Străluciri, cuprinde 4
capitole, având ﬁecare câte 3 teme.

Volumul II: Dumnezeu Fiul este Lumină, din Trilogia
Luminii Sﬁntei Treimi în Trei Străluciri, prezintă la fel 4
capitole, cu câte 3 teme ﬁecare.

Volumul III: Dumnezeu-Duhul Sfânt este Lumină, din
Trilogia Luminii Sﬁntei Treimi în Trei Străluciri, care
cuprinde la fel 4 capitole, cu câte 3 teme ﬁecare.

Primele 3 capitole: cap. 1, Dumnezeu este Lumină; cap.
2: Dumnezeu în Treime este o singură Lumină în Trei
Străluciri; cap. 3, Dumnezeu-Tatăl este Lumină, în unica
Lumină a Sﬁntei Treimi, prezintă cum Dumnezeu-Tatăl
este lumină, în unica Lumină a Sﬁntei Treimi, împreună
cu Fiul și cu Duhul Sfânt, în descoperirea Scripturii: „că
Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru
El” (1 Ioan 1, 5), și izvor de viață și lumină (Psalm 35, 9),
Care luminează lumea cu lumina vieții.

Capitole de la început în număr de 3: cap. 1, DumnezeuFiul este Cuvântul-Lumină; cap. 2, Dumnezeu-Fiul
este Lumină din unica Lumină a Sﬁntei Treimi în Trei
Străluciri; cap. 3, Dumnezeu-Fiul este Lumina lumii,
descriu cum Dumnezeu Fiul, a doua Persoană a Sﬁntei
Treimi, este lumină în unica Lumină a lui Dumnezeu în
Treime și luminează pe tot omul care vine în lume, cu
lumina vieții (Ioan 8, 12).

Cele 3 Capitolele, de la început: cap. 1, Dumnezeu-Duhul
Sfânt purcede de la Tatăl și este Lumină și Domnul de viață
făcătorul; cap. 2, Dumnezeu-Duhul Sfânt este Lumină
din unica Lumină, a Sﬁntei Treimi în Trei Străluciri: cap,
3, Dumnezeu Duhul Sfânt este Luminătorul și Sﬁnțitorul
lumii, arată cum Dumnezu-Duhul Sfânt, a treia Persoană
a lui Dumnezeu în Treime, este Lumină și Luminătorul și
Sﬁnțitorul generațiilor, cu lumina vieții (Ioan 8, 12).

Dovadă că Dumnezeu în Treime este Lumină (1 Ioan 1,
5), arată și Schimbarea la Față a lui Dumnezeu-Fiul, a
doua Persoană în Sfânta Treime, Domnul Iisus Hristos, pe
muntele Tabor, în strălucirea Luminii dumnezeiești, văzută
de trei Apostoli (Matei 17, 1-9). Că Unul Dumnezeu în
Sfântă Treime este o singură Lumină în Trei Străluciri:
Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, este după Sfântul Simeon
Noul Teolog, cât și alți Sﬁnț Părinți, care a ajuns să vadă
Lumina dumnezeiască, prin curățirea inimii (Matei 5, 8).

Pogorârea Duhului Sfânt este un permanent azi, spre
luminarea și sﬁnțirea credincioșilor și a lumii prin Biserică.
În Capitolul IV: Dumnezeu-Duhul Sfânt este Lumină și
luminează tineretul, familiile și conducătorii. Și acest volum
are 3 teme: către tineret, familii și conducători, care prezintă
învățăturile cum, numai Dumnezeu-Duhul Sfânt, din iubirea
de oameni este Lumina Dumnezeiască, care luminează
tineretul, familiile și conducătorii, tuturor generațiilor, cu
Lumina vieții, prin credința lor în Dumnezeu.

Luminarea, cu lumina vieții, de către Dumnezeu a
tineretului, a familiilor și conducătorilor, este întru totul
posibilă prin Taina Sfântului Botez, a Cununiei și a
Pocăinței, care conduc pe cei credincioși la curățirea inimii
de păcate, cum a zis Hristos Domnul: „Fericiţi cei curaţi
cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Matei 5, 8).

Așadar, fericiți vor ﬁ aceia, care vor veni prin credință
și pocăință la sănătatea terapiei spirituale a Luminii
Dumnezeiești, după învățăturile din cele 3 volume ale
Trilogiei Luminii Sfântei Treimi în Trei Trăluciri: Tatăl și
Fiul și Duhul Sfânt.

Astfel, Dumnezeu-Tatăl, ca prima Persoană a Sﬁntei
Treimi, luminează lumea prin Fiul în Duhul Sfânt cu
lumina vieții (Ioan 8, 12). În volum se descrie cum, există
două feluri de lumini: lumina dumnezeiască necreată
care izvorește din izvorul vieții și al luminii, Dumnezeu
în Treime (Psalm 35, 9), Care a fost văzută la Schimbarea
la față a Domnului (Matei 17, 1-9), și lumina creată care
este soarele, luna, stele (Facere 1, 16-17), „Tu ai întocmit
lumina şi soarele” (Psalm 73, 17) să lumineze.
Capitolul 4, Dumnezeu-Tatăl este Lumină și luminează
tineretul, familiile și conducătorii. În aceste 3 teme,
către tineret, familii și conducători, se arată că numai
Dumnezeu-Tatăl din iubire prin Fiul Său în Duhul Sfânt,
este lumina dumnezeiască, care luminează prin credință
tineretul, familiile și conducătorii, tuturor generațiilor
pentru înlăturarea întunericului necredinței și păcatului, și
nu cu orice fel de lumină, ci cu Lumina vieții (Ioan 8, 12),
care izvorăște din Dumnezeu, Cel ce este Izvorul vieții și
al luminii (Psalm 35, 9).
La scrierea Trilogiei luminii Sﬁntei Treimi în Trei
străluciri, am plecat de la nevoia învățăturilor necesare ale
conectării oamenilor, prin credință și pocăință la lumina
dumnezeiască a vieții, pentru a se elibera de întunericul
morții în păcate adus de ideologiile și ﬁlozoﬁile rătăcitoare
(Coloseni 2, 8) ale vremii în care trăim.

Capitolul IV: Dumnezeu-Fiul este Lumină și luminează
tineretul, familiile și conducătorii. La fel și în acest volum,
3 teme, către tineret, familii și conducători, se arată că
numai Dumnezeu-Fiul din iubire în Duhul Sfânt, este
Lumina divină, care luminează în urma credinței tineretul,
familiile și conducătorii, tuturor generațiilor, cu Lumina
vieții, după cum El (Iisus) se prezintă omenirii, zicând:
„Eu (Iisus) sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie
nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan
8, 12), care izvorăște la fel din Dumnezeu în Treime, Care
este Izvorul vieții și al luminii (Psalm 35, 9).

Cele 3 volume cu învățăturile lor: din Trilogiei Luminii
Sﬁntei Treimi, sunt o adevărată terapie spirituală de
sănătate suﬂetească și trupească, pentru că te conectează
prin credință și pocăință la Lumina Dumnezeiască a
vieții (Ioan 8, 12), care luminează spre tămăduire. Toate
temele din volumele Trilogiei Luminii Sﬁntei Treimi
sunt documentate prin Sﬁntele Scripturi și din scrierile
Sﬁnților Părinți ai Bisericii, pentru că Hristos Mântuitorul
spune că: „Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu” (Matei 22, 29).

Preot Aurel Sas, Iconom stavrofor

Monica Lovinescu. În 2003, Jurnalul primeşte titlul de Cartea Anului. Monica Lovinescu a
fost decorată în 1987 de Academia Româno-Americană de Ştiinţe şi Arte, apoi e decorată de
Preşedinţia României cu Ordinul Steaua României în grad de Mare Oﬁţer.

Monica Lovinescu ...
(continuare din pagina 8)

Lovinescu s-a întregit moștenirea Lovinescu, o mare familie întemeietoare a unui capitol major Monica Lovinescu revine în actualitate, pe măsură ce evoluția societății românești îi dă dreptate.
de istorie culturală şi literară românească, de critică și de literatură românească.
Haosul lumii de azi își reclamă din ce în ce mai mult, în toate domeniile, y compris în artă
Monica Lovinescu se stinge la 20 aprilie 2008 în Franţa, la 85 de ani, în Spitalul Charles- și cultură, personalitățile de valoare și de caracter care ar putea domoli sinuciderea colectivă
Richet din periferia pariziană Villiers-Le-Bel, donând statului român toate proprietăţile sale din românească indusă de excesiva politizare cvasi-totalitară, de lipsa actuală de responsabilitate și
Paris, Bucureşti şi Fălticeni. Urnele cu cenuşă, ale Monicăi Lovinescu şi ale soţului ei, Virgil de competență. Monica Lovinescu a fost preocupată şi angajată în chestiunile ce ţin de evaluarea
Ierunca (« Monicii », pentru cunoscători și prieteni), au fost aduse pentru eternitate la Fălticeni, discernământului în apărarea gândirii critice, a gândirii politice precum şi a atitudinii de rezervă
România, în monumentul funerar al marii familii de cărturari Lovinescu de la Parohia Sﬁnţii faţă de mitomania totalitară. Demersurile sale au operat atât în interiorul mecanismelor creaţiei,
Voievozi. Opera Monicăi Lovinescu a marcat după 1951 o întreagă naţiune arestată, iar rolul cât şi al miezului ﬁlosoﬁei politice şi al practicii politice; pe acestea din urmă, nu le-a identiﬁcat
cuiva.
acesteia a fost unul de instanţă critică, precum şi de apărător din exil al adevărului şi al valorilor, ca entităţi independente, ci întotdeauna, în buna tradiţie a maeştrilor, ca „apaţinând
.
Producătorilor
de
acte
politice,
dar
şi
–
sau
poate
mai
ales?
–
consumatorilor”
Cu
deosebire
în cursul dictaturilor lui Stalin şi Ceauşescu. Capacitatea intelectuală inepuizabilă a autoarei
de a armoniza discursurile critic, ﬁcţional, memorialistic, ﬁlosoﬁc, etic şi politic a construit o registrul creaţiei literare, ca şi registrul ﬁlosoﬁc şi politic acoperit de opera Monicăi Lovinescu
veritabilă instituţie literară şi axiologică, susţinând martiric eforturile pe care scriitorii rămaşi în se pretează la o veritabilă sumă de problematizări, intens neliniştitoare, dar, în egală măsură,
ţară le făceau pentru a salva libertatea de creaţie şi de expresie. În omagiu, începând cu anul 2007, reconfortante şi optimiste. Pentru că libertatea de creaţie, ca şi problema libertăţii în ﬁlozoﬁe
se desfăşoară anual în România, la Suceava, Fălticeni sau Iași, programul meu dezvoltat pentru şi în politică, devin, în societăţile de azi, ﬁe ele post-moderne, ﬁe post-umane, din ce în ce mai
Consiliul Județean Suceava – Biblioteca Bucovinei – intitulat « Zilele Monica Lovinescu », libere de constrângeri; ele asumă o accelerare a distanţei dintre a şti că şi a şti să.
este decernat Premiul Naţional Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, au loc Conferinţele
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MESAJE
MÂNA CEA BUNĂ A DUMNEZEULUI MEU
“ și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine, și ce cuvinte îmi spusese împăratul.” Neemia 2:18

A. SEMNIFICAȚIA MÂINII ÎN LUMINA SFINTELOR SCRIPTURI
“mâna cea bună “- expresia aceasta îi aparține lui Neemia, paharnicul din Susa.
Neemia a fost un demnitar evreu care era în robie, dar ajunsese să servească ca paharnic
al marelui Împarat Artaxerxes la Susa. Într-o zi, el a auzit despre situația groaznică în care
ajunseseră evreii rămași în țară, în special cei din Ierusalim. Pe lânga faptul că majoritatea
trăiau în sărăcie, erau și vulnerabili la orice atac “terorist”, ﬁindcă nu aveau ziduri de apărare.
Pe Neemia nu numai că l-a durut de frații lui din țară, ci a luat chiar hotărârea să facă ceva
pentru ei. Când situația a fost convenabilă pentru el, Neemia a cerut ajutor împăratului
în această privință, a strâns evreii doritori să meargă acasă și a plecat (Neemia 1:1-3).
Ajungând la Ierusalim, el le-a istorisit „cum mâna cea bună a Dumnezeului
său era peste el…”
Mâna “cea bună” este un atribut - un caliﬁcativ special. Nu orice fel de mâna, ci mâna
“cea bună”- distinctă față de toate celelalte!
Cine nu recunoaște ce importanță are „mâna” în viața unui om? Mâna este de strictă
necesitate pentru un trai normal și echilibrat. E adevărat că toate organele din corpul uman
sunt necesare, dar mâna are totuși o importanță primordială. „Mâna “ – spunea cineva
este „instrumentul instrumentelor”. „Mâna”, și în special mâna dreaptă, este simbolul
iscusinței și a energiei umane. În cele mai multe situații, mâna reprezintă proprietatea,
puterea, sau controlul posesorului ei (Exod 4:2;14:16). De asemenea, în alte situații, mâna
reprezintă întreaga persoană (1 Regi 8:15,24 ;Psalm 74:11). Mâna lui Dumnezeu, și în
special mâna dreaptă, este prezentată ca un loc de scăpare, refugiu și protecție. Termenul
de “mâna,” referindu-se la Dumnezeu, îl găsim scris în multe locuri din Scriptură, ﬁe în
mod direct, ﬁe indirect ca în exemplul de mai jos:“Cum mângăie pe cineva mamă-sa, așa
vă voi mângăia Eu (cu mâna mea); da, veți ﬁ mângăiați în Ierusalim. “ (Isaia 66:13).
Toate expresiile întâlnite în Scriptură ce se referă la parți ale “trupului” lui Dumnezeu
(mâini, față, ochi, etc) trebuie luate în mod ﬁgurativ. Astfel de expresii sunt scrise într-o
limbă pe care omenirea o poate înțelege. Felul acesta de vorbire nu este altceva decât
un “ajutor” de a înțelege câteva din calitățile și acțiunile lui Dumnezeu. Aceste expresii,
teologii le numesc “antropomorﬁsme” – care nu sunt altceva decât expresii metaforice
folosite de Dumnezeu ca să acomodeze capacitatea noastră umană și limitată în a înțelege
pe Inﬁnitul Dumnezeu. Sau altfel spus, prin aceste expresii cu referire la părți ale corpului
uman, Scriptura ne vorbește la nivelul nostru “ﬁnit” de înțelegere, pentru că noi, de fapt,
nu am putea pricepe altfel. Noi nu am putem să înțelegem terminologia de la nivelul Lui
de Dumnezeu, pentru că El este inﬁnit și transcendent.
Scriptura îl prezintă pe Dumnezeu ca ﬁind o “persoana”, dar asta nu înseamnă că e
și uman. Mâna este termenul cel mai des folosit ca o asociere cu ﬁința umană. “Mâna” lui
Dumnezeu este simbolul tuturor “acțiunilor” divine aplicate asupra noastră. Oriunde vom
întâlni în Scriptură expresia “mâna lui Dumnezeu” vom înțelege de fapt “Dumnezeu“.
B. “BINECUVÂNTĂRI” PRIMITE PRIN MÂNA LUI DUMNEZEU
1. EXISTENȚA NOASTRĂ
Mulțumire, în primul rând, pentru aducerea noastră în ﬁință și menținerea existenței
noastre de-a-lungul anilor.
“Căci ce sunt eu, și ce este poporul meu, ca să putem să-Ți aducem daruri de bună voie?
Totul vine de la Tine, și din mâna Ta primim ce-Ți aducem.” Sau “Doamne, Dumnezeul
nostru, din mâna Ta vin toate acestea...”(1Cronici 29:14,16)
Se ridică întrebarea de ce să-I mulțumim lui Dumnezeu? Pentru că numai datorită
“mâinii Lui bune” suntem ceea ce suntem “din mâna Ta vin toate aceste…’

Interviul acordat publicației RomanianTimes de
domnul Cristian Gaginsky ...
(continuare din pagina 11)

despre legăturile importante dintre România şi statul Florida, despre prietenia
îndelungată dintre naţiunile americană şi română şi despre recunoaşterea contribuţiei
însemnate a multor generaţii de români la dezvoltarea şi succesul societăţii americane.
Proclamaţii similare au emis şi ceilalţi guvernatori, din aproape toate statele americane,
memorializând astfel acest moment unic în istoria României şi demonstrând că Statele
Unite împărtăşesc o prietenie şi apreciere autentică faţă de România. Aceste relaţii
apropiate, cultivate de-a lungul timpului cu reprezentanţii statului Florida, ca şi cu
toate celelalte state americane, ne ajută să găsim şi să explorăm împreună oportunităţi
economice, programe academice şi de cercetare, precum şi alte proiecte de interes
pentru comunităţile de afaceri, studenţii, cercetătorii şi alţi profesionişti din ţările
noastre.

Ceea ce suntem, sau am ajuns să ﬁm, nu se
datorează noua, ci Lui Dumnezeu. “din mâna Ta vin
toate acestea..” Să nu uităm niciodată că totul, absolut
totul, vine din “mâna” Sa binecuvântată. Aceasta este
frumusețea Tatălui ceresc, că El ne dă nu pentru că este
obligat, ci pentru că ne iubește și că El simte plăcere în a
face gestul acesta.
2. PUTEREA (TĂRIA) REVĂRSATĂ ASUPRA
NOASTRĂ
“Mâna cea bună” mai poate ﬁ înțeleasă și ca
un simbol al puterii divine care ne-a întărit atunci și încă
ne întărește și azi:“a îndreptat asupra mea bunăvoința
împăratului, a sfetnicilor săi, și a tuturor căpeteniilor
puternice ale lui! Întărit de mâna Domnului, Dumnezeului meu, care era asupra mea, am
strâns pe căpeteniile lui Israel, ca să plece cu mine.” (Ezra 7:28).
Cum a revărsat, sau cum revarsă Dumnezeu puterea Sa asupra noastră? Eu cred că
atât prin rugăciunea noastră personală cât și prin puterea rugăciunii efectuate de altcineva
pentru noi. Cu toții cunoaștem versetul: ”mare putere are rugăciunea ﬁerbinte a celui
neprihănit…” Consider că e o necesitate sa ne rugam pentru copiii noștri care locuiesc
în Statele Unite, în această societate ce se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Să ne
rugăm ca Dumnezeu să-I păstreze curați și neîntinați. Să ﬁe păziți de uneltirile celui rău și
de ispitirile lui. La ce ne-ar folosi America dacă ne-am pierde copiii?
“Întărit de mâna Domnului” …Întăriți de mâna Domnului, putem să întărim și noi pe
alții, rugându-ne pentru ei.
3. PROTECȚA SAU PAZA OFERITĂ - (și încă o mai oferă asupra noastră)
”și când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii, și te voi acoperi cu mâna
Mea, până voi trece.”(Exod 33:22) -“te voi acoperi” în sensul de a te proteja.
“ Dumnezeul cel vecinic este un loc de adăpost, și sub brațele Lui cele vecinice este un
loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta, și a zis: “Nimicește-l.” (Deuteronom
33:27).
“supt brațele Lui” expresie ce ne amintește că Dumnezeu ne-a oferit protecția Sa în
vremuri grele de prigoană și încercare. Vezi Ezra 8:31: “Mâna Dumnezeului nostru a
fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum”. Sau în
versetul care spune “Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va ﬁ împotriva noastră? -S-a
dovedit adevărat“(Rom.8:31b).
4. GHIDARE - DIRECȚIONARE
La această temă, putem menționa câteva versete cu adevărat de aur: “Însă eu sunt
totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi
mă vei primi în slavă.” (Psalmi 73:23-24 ).
“ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. ” (Faptele Apostolilor
4:28).
Expresia “Tu m-ai apucat de mâna dreaptă” este atât de profundă, atât de
intimă. Această expresie ne face să ne gândim la relația între tata și ﬁu. Tata ia
copilul de mâna, ghidându-l prin labirintul acestei lumi necunoscute pentru el…
”mă vei călăuzi” – aﬁrmație aceasta, pentru cei mai mulți dintre noi, astăzi este un fapt
împlinit. Da, putem spune de mii și mii de ori că El (Dumnezeu) ne-a călăuzit într-un mod
miraculos în anul trecut ca și în toți acești ani de când îl slujim pe El.

VA URMA

Ioan Sinitean, Prezbiter în Biserica Logos, Chicago

de zi, inclusiv prin eforturile echipei Consulatului General de la Miami.
NC: Care sunt adresele de pe internet, care accesate ﬁind românii din America
beneﬁciază de facilitatea depunerii cererilor pentru servicii consulare?
CG. Toţi românii din Statele Unite au posibilitatea să acceseze serviciile consulare
ale ambasadei şi consulatelor noastre (Washington, Miami, New York, Chicago,
Los Angeles) prin intermediul platformei informatizate www.econsulat.ro Această
platformă funcţionează de câţiva ani şi are rezultate foarte bune, atât pentru persoanele
care au nevoie de informaţii şi servicii consulare, cât şi pentru operatorii noştri consulari,
care pot asigura o comunicare mai bună şi o procesare a cererilor mult mai eﬁcientă.
Platforma econsulat conţine informaţiile necesare pentru cei interesaţi şi permite
comunicarea cu operatorii consulari astfel încât la momentul deplasării persoanei
interesate la sediul consulatului, întregul serviciu consular este deja procesat, iar timpul
de aşteptare se reduce considerabil.

NC: Care sunt cele mai semniﬁcative parteneriate ale companiilor americane din
statele aparținând Consulatului de la Miami cu România?

NC: Mulți români ne sună la redacție spunând că datorită sănătății precare în care se
aﬂă nu se pot deplasa la Consulatul din zonă, pentru servicii consulare, special legate
de transferuri de proprietăți localizate în România. Ce soluționări aveți pentru astfel
de cazuri?

CG. După cum cunoaşteţi, statul Florida este unul dintre cele mai proeminente centre
de acces şi de tranzit pentru comerţul internaţional. Sunt multe companii româneşti şi
americane care utilizează facilităţile portuare şi comerciale ale statului Florida pentru a
menţine şi dezvolta relaţii de parteneriat. În ceea ce priveşte marile companii americane,
o prezenţă semniﬁcativă în relaţia cu România se înregistrează la nivelul statului Texas.
Există proiecte în România ale unor mari companii din domeniul energiei, dar sunt
şi alte iniţiative de parteneriat economic româno-american în domeniile apărării,
comunicaţiilor sau tehnologiei. Toate acestea se înscriu pe dimensiunea economică a
parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite, la dezvoltarea căreia lucrăm zi

CG. Fiecare caz are particularităţile proprii şi trebuie analizat în mod individual. De
regulă, majoritatea serviciilor consulare necesită deplasarea şi prezenţa solicitantului la
sediul consulatului, pentru identiﬁcare, preluarea fotograﬁei digitale (dacă este cazul),
semnarea actelor, luarea la cunoştinţă a detaliilor privind serviciul consular respectiv.
În cazuri speciale, în care deplasarea nu este posibilă, le recomandăm persoanelor
interesate să discute cu consulii noştri de la biroul consular cel mai apropiat, pentru a
încerca găsirea unei soluţii dacă sistemul de procesare a solicitării respective permite.

ROMANIANTIMES

***

20

Diverse

Marea Unire a românilor – 1 Decembrie 1918

Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele
mai avansate state industriale din Apus”.

(continuare din pagina 12)

mobilizeze 70.000 de soldaţi transilvăneni din fosta armată austro-ungară, cu care să meargă
în Transilvania.
La 3 octombrie 1918 era publicat de către împăratul Carol I de Habsburg al Austro-Ungariei
manifestul intitulat Către popoarele mele credincioase, care propunea reorganizarea AustroUngariei ca un stat de tip federal de șase state independente (austriac, ungar, ceh, iugoslav,
polonez și ucrainean). Imediat a apărut Declaraţia Corpului voluntarilor transilvăneni și
bucovineni, care a respins manifestul împăratului Austro-Ungariei și a proclamat unirea
teritoriilor lor cu Regatul României.
La 27 octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Naţional Român al Bucovinei, sub conducerea
lui Iancu Flondor, care a aﬁrmat dorinţa Bucovinei de unire cu România, eveniment proclamat,
la 28 noiembrie 1918, la Cernăuţi. La 3 noiembrie 1918 se constituia Consiliul Naţional
Român Central din Transilvania, ce reunea reprezentanţii Partidului Naţional Român și ai
Partidului Social-Democrat și care, în condiţiile rapidei dezintegrări a aparatului administrativ
maghiar, a preluat controlul Transilvaniei. Ca urmare, guvernul maghiar, condus de Károlyi
Mihály, a încercat să intre în negocieri cu Consiliul Naţional Român Central. Tratativele s-au
purtat la Arad, între 13-15 noiembrie 1918, și au eșuat. În același timp, guvernul maghiar a
semnat la 13 noiembrie 1918 armistiţiul de la Belgrad, care stabilea o linie de demarcaţie
între Ungaria și Transilvania, care lăsa orașele Satu Mare, Oradea, Beiuș, Arad și regiunile
Crișana și Maramureș sub control maghiar, iar Banatul sub administraţia Serbiei.
Consiliul Naţional Român Central a convocat pentru 18 noiembrie/1 decembrie 1918, la
Alba Iulia, o adunare naţională a românilor din Transilvania și Ungaria. De ce la Alba Iulia?
Mai întâi, deoarece la 1 noiembrie 1599 Mihai Viteazul intrase în cetate, care a devenit
capitala domnitorului în timpul scurt cât reușise să săvârșească Unirea Țărilor Române. Mai
apoi, în 1784, pe platoul Cetăţii, Horia și Cloșca au fost frânţi pe roată în urma condamnării
lor. Pentru buna desfășurare a lucrărilor urma să ﬁe aleși 600 de deputaţi pe bază de vot
universal și, respectiv, 628 reprezentanţi ai organizaţiilor și societăţilor culturale. Pe parcursul
a două săptămâni, au fost aleși câte 5 reprezentanţi de circumscripţie.
Marea Adunare Naţională a fost pregătită cu minuţiozitate, discuţiile purtându-se îndeosebi
în jurul Rezoluţiei Unirii, redactată de Vasile Goldiș. Unii au cerut ca Unirea să se facă
pe baza proclamării autonomiei Ardealului. Tineretul a solicitat unirea fără niciun fel de
condiţii. Socialiștii se temeau de stările politice din vechiul Regat al României. În cele din
urmă, s-a adoptat formula unei autonomii provizorii.
Anunţând popoarelor lumii voinţa și hotărârea sa, naţiunea română declara prin manifest
că ea „din ceasul acesta, oricum ar decide puterile lumii, este hotărâtă a pierii mai bine
decât a suferi mai departe sclavia și atârnarea…” În vederea realizării acestui deziderat, în
încheierea manifestului se cerea sprijinul întregii populaţii române din Transilvania, care
„spera și aștepta că în năzuinţele ei pentru libertate o va ajuta întreg neamul românesc, cu
care una vom ﬁ de aici înainte în veci”.
Anunţând programul Adunării Naţionale Constituante, Comitetul organizatoric adresa
următorul apel: „Fraţi români, locul cel mai istoric al neamului vă așteaptă cu braţele
deschise, veniţi deci să-l atingeţi cu pasul vostru, ca să simţiţi ﬁorul ce l-a mișcat odată pe
marele voievod cu numele de arhangheli, pe martirii Horea, Cloșca și Crișan, pe craiul
munţilor, Avram Iancu, și pe toţi cei care au început și lucrat la realizarea Visului de veacuri
pe care noi cei de azi îl vedem ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile a
neamului românesc”.
Adunarea de la Alba Iulia s-a ţinut într-o atmosferă de mare sărbătoare. Au venit 1.228
de delegaţi oﬁciali, reprezentând cele 130 de cercuri electorale din comitatele românești.
Acestora li s-au adăugat episcopii, delegaţii consilierilor, ai societăţilor culturale românești,
ai școlilor medii și institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai Partidului SocialDemocrat Român, ai organizaţiilor militare și ai tinerimii universitare. Pe lângă toţi aceștia,
s-au adunat peste 100.000 de oameni, care au sosit cu trenul, cu căruţele, călări, pe jos, cu
steaguri tricolore în frunte, cu table indicatoare ale comunelor ori ale ţinuturilor. Drumul spre
Cetăţuia de la Alba Iulia era ﬂancat de șirurile de ţărani români înveșmântaţi în sumanele
de pătură albă și cu căciulile oștenilor lui Mihai Viteazul. Pe porţile cetăţuii ﬂutura drapelul
tricolor. De pe opt tribune se explica maselor populare măreţia vremurilor pe care le trăiau
și importanţa adunării. Concomitent, în sala Cazinei Militare, delegaţii au ţinut ședinţa. Prin
aceasta, adunarea de la Alba Iulia a căpătat caracterul unui plebiscit al tuturor românilor.
Vorbitorii, în persoana lui Ștefan Cicio Pop, au prezentat condiţiile istorice în care se
desfășura adunarea. Vasile Goldiș a făcut o expunere a istoriei românilor și a argumentat
necesitatea Unirii. A urmat apoi Iuliu Maniu, care a insistat asupra împrejurărilor în care se
realiza Unirea. Iosif Jumanca a adus adeziunea la Unire a lucrătorilor industriali.
La 18 noiembrie/1 decembrie 1918, deputaţii au decis în unanimitate cu privire la unirea
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, pe baze democratice, cu
păstrarea unei autonomii locale și cu egalitatea naţionalităţilor și a religiilor. Rezoluţia votată
de Marea Adunare Naţională a solicitat: „Deplină libertate naţională pentru toate popoarele
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin
indivizi din sânul său și ﬁecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare
și la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

Cu prilejul Adunării, s-a constituit și Marele Consiliu Naţional Român, de fapt un organism
legislativ, format din 200 de membri aleși și 50 de membri cooptaţi. A doua zi, acest Consiliu
a ales un guvern provizoriu, numit și Consiliul Dirigent al Transilvaniei, în frunte cu Iuliu
Maniu. Consiliul a hotărât să trimită la București o delegaţie, condusă de episcopul de
Caransebeș, Miron Cristea (viitorul patriarh al României). Acesta, la 1/14 decembrie 1918,
înmânează regelui Ferdinand I Declaraţia de la Alba Iulia. La 11/24 decembrie 1918, regele
Ferdinand promulgă decretul de sancţionare a Unirii.
Adunarea de la Alba Iulia s-a desfășurat fără prezenţa trupelor române. Primii soldaţi au
trecut Munţii Carpaţi la 13 noiembrie 1918, iar acţiunea s-a intensiﬁcat după 20 noiembrie,
primele orașe în care au intrat unităţile militare române ﬁind Topliţa și Miercurea Ciuc, la 26
noiembrie, deci în zona secuiască a Transilvaniei, care oricum nu și-a trimis reprezentanţi la
Alba Iulia. La 1 decembrie 1918, trupele române nu trecuseră linia Mureșului decât într-un
singur loc, în zona orașului Târgu Mureș.
După adunarea de la Alba Iulia, atitudinea guvernului de la Budapesta faţă de românii
ardeleni s-a radicalizat. Budapesta nu a recunoscut adunarea de la Alba Iulia și nici înﬁinţarea
Consiliului Dirigent. Mai mult, la 8 decembrie 1918, primul ministru maghiar Károlyi l-a
numit pe István Apáthy comandant al „Comisariatului pentru Ungaria de Est”. Pe de o parte,
guvernul maghiar și-a dat seama că lipsa unor forţe militare regulate îi submina situaţia în
teritoriile pe care le considera drept maghiare, începând din decembrie să-și reorganizeze
armata. Ca atare, a fost absolut necesară înaintarea trupelor române dincolo de Mureș, ﬁe și
numai din acest motiv.

Premiul pentru calitatea operei și activitatea
scriitoricească pentru anul 2017...
(continuare din pagina 7)
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Angela FURTUNĂ este inițiatoare și director al mai multor proiecte literarcultural-educaționale și de diplomație culturală care s-au derulat în Bucovina în
ultimii 15 ani.
Astfel:
A. Festivalul Primăvara Poeților în Bucovina – Le Printemps des Poètes
versiunea Paris – Bucovina ( în cadrul cărora a inițiat Premiile de excelență
în cultură și educație PROFESOR IULIA LEO-MIZA și, respectiv,
PROFESOR CORNELIA MÂNICUȚĂ, în omagiu pentru două eminente
personalități ale școlii pedagogice și culturale bucovinene și românești);
B. Zilele Monica Lovinescu (și Premiul Național «Monica Lovinescu și Virgil
Ierunca» – având ca Președinte al Juriului Internațional pe Acad. Basarab
Nicolescu);
C. Zilele dedicate memoriei victimelor Holocaustului și Gulagului (teme
majore și sensibile din istoria Bucovinei și României secolului trecut) – proiect
axat pe etica neuitării, cultul eroilor și pedagogia memoriei;
D. multe proiecte dedicate în Bucovina promovării scriitorilor și a oamenilor
de cultură din exil, precum și a valorilor majore și universale românești
aﬁrmate și în lupta pentru democrație –
toate acestea se aﬂă sub autoratul exclusiv al scriitoarei Angela
FURTUNĂ, ﬁind derulate de-a lungul timpului sub egida Consiliului
Județean Suceava și a Bibliotecii Bucovinei.
A participat, ca invitat oﬁcial, la toate edițiile FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL
POEZIA LA IAȘI, important proiect dedicat Literaturii Române, cu recitaluri de grup și
individuale, alături de elitele poeziei românești și internaționale.
Câteva recunoașteri naționale și internaționale :
- Decorată de North American Romanian Press Association în 2013 cu Titlul
Journalist of The Year in Culture.
- Titlul de Poetă a Iașului, oferit de Primăria Iași, 2014.
- Decorată de World Organization Of Bukovinian Jews cu Letter of Merit, 2011,
pentru creativitate și spiritul dreptății.
- În onoarea Angelei Furtună au fost plantați 10 copaci în Pădurile de pe Muntele
Carmel.
- Cavaler al Poeziei Capitalei Marii Uniri Iași, 1918-2018, oferit de Primăria Iași,
2018.
- Angela Furtună a realizat ﬁlmul documentar MONICA LOVINESCU, DIN NOU
ACASĂ, 2008.
- A organizat conferințe Monica Lovinescu și a publicat zeci de articole la temă sau
dedicate literaturii exilului, în presa românească și internațională.
- A redactat, în cadrul unui parteneriat cu organizatorii francezi (Fondation
Simone et Cino del Duca, sub auspiciile L’Institut de France și Académie
des Sciences Morales et Politiques din Franța), pagina de dicționar dedicată
Monicăi Lovinescu (19 nov. 1923, București–20 apr. 2008, Paris), la zece ani de la
moartea ei, pentru ”Dictionnaire encyclopédique des penseurs d’Europe centrale
et orientale (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Slovénie,
Roumanie, Bulgarie, Balkans, États baltes) depuis 1945”, Paris, 2018.

Egală îndreptăţire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul
obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă
de 21 de ani, la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.
Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor
omenești.
Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor
mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele și în temeiul dreptului de a micșora
după trebuinţă latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune,
pădure) cel puţin atât cât o să poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici
agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.

Pentru activitatea sa literară, critică, publicistică, eseistică și de promovare a valorilor
românești,
Angela Furtună a mai fost recompensată de-a lungul timpului cu zeci de premii
literare, culturale și civice, atât în țară cât și străinătate. Participă la multe volume
colective și antologii. A scris numeroase pagini de prefață și postfață de volum,
numeroase pagini cu interviuri sau critică literară, în revistele de specialitate ale
USR și ale presei culturale de ținută, susținând multe debuturi și reconﬁrmări
valoroase ale tinerilor scriitori. Dintre premiile de excelență:
*Marele Premiu pentru volum de debut în manuscris, la Festivalul National de Literatură
română «Tudor Arghezi», Tg. Jiu, 1999, pentru volumul Prizonier în Ego.
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CHURCH DIRECTORY
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

BETHANY CHURCH
12707 NE San Rafael St.,
Portland, OR,97230
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.

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

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

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

WASHINGTON

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

BISERICA 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 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 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 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 Română Baptistă

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)

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

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

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

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
C A L I FOR N I A

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

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
A R I ZON A
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

BISERICAPENTICOSTAL} 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

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

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

PE N N S Y LVA N I A

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

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

Programe de televiziune =n limba romqn] =n zona Portland-Vancouver
JOSEPH HOZAN MINISTRIES - Producer: Joseph Hozan
Portland, OR
Duminica
Marti
Miercuri

Producer Arthur Ungureanu
Biserica Adventista de Ziua a Saptea din Portland

Vancouver, WA
1:30 pm
2:30 pm
6:00 pm

ch.11
ch.23
ch.22

UN NOU INCEPUT

Duminica 2:00 - 3:00 pm ch 11
Miercuri 7:00 - 8:00 pm ch 11
Joi
11:00 -12:00 am ch 11
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Vineri ..........1:00 pm....ch. 23
Marti.............9:00 am....ch. 11
Miercuri......12:00 pm....ch. 22
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C]ut]ri serviciu
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
certiﬁed.Cell 503-544-5723. (1806)
Familie tânără fără copii caută poziție
LIVE-IN in AFH, zona Vancouver. Suntem
CNA cu toate clasele la zi și experiență.
Contact (360)605-6725. (1812)
Femeie crestina (67 de ani), caut de lucru
– ingrijire persoana la domiciliu, preferabil in
Sacramento, California. Telefon (909)3129851. (1805)
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)
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
& ﬁrst aid and I also have 3 work references
- I’m a certiﬁed caregiver. I can start asap.
Thank you very much my number is 971413-2620. (339)
Dau libere in AFH - am toate clasele si
experienta. Tel: 360-513-8157. (338)
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)
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)
Ofer servicii de babysitting in zona
Vancouver, preferabil la domiciliul meu. Am
experienta si se poate scoate background
check. Telefon: 360-449-2830. (333)
Caut de lucru la batrani. Am experienta.
Numarul de telefon 971-275-0090. (322)
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)

MICA PUBLICITATE
Oferte serviciu

Oferte serviciu

Oferte serviciu

Adult Care Home in West Linn is now
hiring for the position of Resident
Manager or Live-In Caregiver.
We are seeking a compassionate
and quality oriented person that is
qualiﬁed and capable and willing
to commit for long term. Beautiful
custom built home with large and
completely private RM quarters that
will accommodate a family. 5 days
on and 2 days off per week. West
Linn award-winning school district
for children. Competitive salary with
yearly paid vacation. English and
Background Check. For more details
about the position call 503-515-5441.

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.

AFH in Vancouver angajez caregiver
pentru zile libere. Engleza si clase
necesare. Telefon; (360) 513 6432.

(1811)

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 efficient. Please, call (971)3008783 (cell) or (503)206-6314 to
schedule an interview. (1901)

CNAs (Certiﬁed Nursing Assistants) /
Caregivers Wanted
Windsor Gardens is a small (12bed) 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 FULLTIME, we have a position available
for quality caregivers. Scheduling for
this position is somewhat ﬂexible 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)

Oferim pozitie de caregiver pentru 2-3
zile pe saptamana (NU duminicile)
intr-un mediu calm, fara stres,
evlavios! Persoana potrivita trebuie
sa ﬁe de incredere, respectuoasa si
muncitoare. Preferabil sa aiba putina
experienta si sa cunoasca putina
engleza, dar oferim o sansa pentru
oricine cauta de lucru! O vom sprijini
si ajuta sa obtina documentatia
necesara. Telefon (503)730-6675.
(1811)

CNAs (Certiﬁed Nursing Assistants)
/ Caregivers Wanted”
Windsor Gardens is a small (12bed) 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 ﬂexible.
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 FULLTIME, 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)

(1902)

Looking for CDL truck drivers with
experience, 48 states. or Monday
to Friday. Good pay/benefits. New
equipment. Solo or team driving. John
971-221-6154. (1901)
We are hiring a full-time, live-in caregiver
in Beaverton, close to Hwy. 217. We
require references and seriousness at
the interview. If interested, please call
503-828-5169 (1901)
Hiring caregiver in Vancouver WA.
Credentials required. Please call 503799-4423. (1901)
Hiring full time caregiver in SE Portland!
All required training (background ck,
mandatory abuse report, cpr and ﬁrst
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.
Caut caregiver femeie sau barbat pentru
ingrijire la batrini in SE. Portland. Pentru
informatii sunati la: 971-808-9178. (1811)
Caut caregiver part-time sau Live-in (nu
mai mult de o persoana) in SE Portland
(Multnomah County) Engleza necesara.
Telefon (503)805-1493. (1811)
Adult Family Home in Vancouver, WA,
caut caregiver live-in/live-out. Telefon
(503)780-6022. (1811)

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 oﬁciul de emigrări,
notarizări.
Real Estate: Vânzări – Cumpărări de
proprietăţi in aria Vancouver.
(1901)

+nchirieri
De închiriat 2 dormitoare in Beaverton.
$900/luna. Sunați la Emanuel Mihai
(503)730 0107. (1811)

EDWARD PETERS
PRINCIPAL BROKER

(503) 706-4709

Amazing Location Tigard AFCH, near I5, Hwy
217, Bridgeport Village, Tigard High School.
6 bedr 4 baths with open floor plan, vaulted
ceilings. Gourmet kitchen, laminate flooring.
High efficiency furnace/AC, generator hookup. Great income producing, business
setting included. 468,000

TARIFE pentru MICA PUBLICITATE

Miercuri, Joi , Vineri - =ntre 9 am - 12 pm la telefon (503)895-5171
sau la telefon 503-708-3384
E-mail: info@romaniantimes.com

R]spunderea pentru con[inutul reclamelor \i pozelor apar[ine =n totalitate autorilor
\i nu reflect] =n niciun fel vreo pozi[ie a revistei Romanian Times
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Cornell Mann, CIPS, CCIM
Principal Broker

503-939-7146

27 Years Experience

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

GreatWesternRealEstate@gmail.com

www.GreatWesternRealEstate.com

MILWAUKIE, CARE HOME

VANCOUVER, WA

GRESHAM, OR

GREAT PROPERTY W/ LARGE YARD & GARDEN. The
home is 1,754 SF with 3 BD’s and 3 BA’s. A fantastic home
on a cull-de-sac with plenty of privacy. The lower level
offers a play room, family room, and craft area! In addition,
the home provides a cozy gas stove, central A/C and RV
parking. $424,950. Contact Cris at 503-816-9493
15 UNIT APT COMPLEX

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 floors. Conveniently located near parks,
schools, and shopping. $312,950. Cris 503-816-9493
PORTLAND, OR

GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY in an excellent
location. Units include 3 duplexes plus two-story building
with 9 flats. Most of the units have washer & dryer hookups
while the others have coin op laundry. $2,315,000. For
additional information contact Cris at 503-816-9493

LARGE HOME WITH MOTHER-IN LAW APT. This Milwaukie
home offers 3,161 SF, 6 BD’s and 2 full & 4 half BA’s. There are
many updates throughout the house including a newer kitchen,
new woodwork, engineered hardwood floors, heat pump,
composite deck, and tiled walk-in shower. Property is used as an
Adult Care Home. $649,000. Contact Cornell at 503-939-7146

PORTLAND, OR

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 fireplace. $329,950. Contact Bob at 503-890-2220

GRESHAM, OR

CHARMING AND SPACIOUS HOME w/ 1,485 Sq. Ft, 4
BD’s, 2 baths, & a 400 Sq. Ft. unfinished basement. Built
in 1906 and nicely remodeled with great features including:
granite counters, wood & laminate flooring, large fenced
yard, and carport. R1 zoning allows for up to 4-5 units.
$369,000. Cornell 503-939-7146

PORTLAND, RCF

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
PORTLAND, CARE HOME

LAKE OSWEGO

OUTSTANDING LOCATION walking distance to OHSU
and VA Hospital. This 28 beds Residential Care Facility
is a great income opportunity. Showing by appointment
only. $1,800,000. For additional information contact Cris
at 503-816-9493.

PORTLAND, CARE HOME

LEASE – OPTION TO BUY
ACH – Close-in Portland
7 Bedrooms, 3 full & 3 half baths
Call Cornell Mann 503-939-7146
CUSTOM TOP OF THE LINE 2018 REMODEL.
This exquisite home is all one level with 4 bedrooms
& 3.5 bathrooms. Featuring a fully equipped gourmet
kitchen. Close to downtown Lake Oswego, parks
and recreation. $975,000. Monica 503-481-8161

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 fish pond! The home has
great history of running business and income. $544,950.
Contact Cornell at 503-939-7146

ACH IN CONVENIENT LOCATION. This established
Adult Care Home has 3,643 Sq. Ft, 8 Bedrooms and 4 full
& 4 half Baths. The custom floor plan provides the option
to have the main level for residents and the upper level for
the owner/resident manager. It also has multiple access
points and includes business equipment. $585,000.
Contact Dragos 503-984-3485

Romanian wine grape & table grape vines
grown in Oregon ready for sale now.

Comfort Always, Cure Sometimes, Treat Often

BNB nursery is the only licensed nursery in the United States growing
Romanian wine grape & table grape vines.

503-661-8990

Romanian wine grapes vines - Hungarian wine grape vines - Georgian wine grape
vines/ French wine grape vines and more.

www.ComfortHospice.org

In are inventory we have a small amount of vines that are left from are 2018 grape vines ready
for sale, we are also taking vine propagation orders for 2019 now until January 20 - 2019.

or
to

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

Referral Hotline: 503-723-1444

Ana Campean-Petras
Community Relations Director
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All grape vines are grafted on to Root stock 3309 for Plylloxera parasite resistant.
Prices for vines - Romanian wine grape vines - $38.00 - table grape vines - $15.00
Please ask prices for all other vines which range from $15.00 to $38.00
Are Romanian parent grape vines came from Buzau Romania and through Wines of
Moldova department of agriculture in Chisinau Moldova.
List of vines we sell from Romania - Feteasca Alba / Feteasca Regala / Feteasca Neagra
/ Rara Neagra, known in Romania as Babeasca / Tamaioasa Romanesca / Moldova /
Regina Villor / Attila - Ottila - Timpuriu de Pietroasa, Timpuriu de Cluj.
French wine grape vines - Aligote and European Traminer grape vine.
Hungarian - Kararka grape vine. Swiss - Chassillas Rose grape vine.

Contact information at Moldovawineimporter@gmail.com

PO BOX 90393

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.

ROMANIANTIMES

26 Years Combined Experience

Ligia Bec

Liviu (Louie) Bec

Sr. Loan Officer

Realtor

NMLS #134019 OR/WA MLO #134019

LIC # 20030202

(503) 481-6222

(503) 888-4428

ligiabec@eaglehm.com

louie@oregonrealty.com

Thinking off BUYING or SELLING a HOME??
We’d Love To Help!!
Universal American Mortgage Company, LLC
C dba Eagle Home Mortgage - Company NMLS #1058, Mortgage
Mortga
age Lending License #ML-5079-1,
Branch NMLS #803023, 10151 SE Sunnyside Road, Suite 360, Cl
Clackamas,
k
OR 97015.
97015 Certain
C t i restrictions
t i ti
apply.
l Thi
This iis nott a commitment to lend. Applicants must qualify.

Statul Delaware aduce un omagiu României cu ocazia aniversării a 100 de ani
de la Marea Unire
Guvernatorul statului Delaware, John Carney, împreună cu viceguvernatoarea Bethany Hall-Long, au emis
o proclamație prin care se aduce un omagiu României cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.
În documentul semnat în numele locuitorilor statului Delaware, se arată că Statele Unite ale Americii și
România au o lungă istorie de prietenie și respect reciproc. Totodată, românilor-americani li se mulțumește
pentru împărtășirea talentului și a moștenirii culturale odată cu venirea pe teritoriul american.
Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a salutat proclamația
statului Delaware și le-a mulțumit guvernatorului John Carney și viceguvernatoarei Bethany Hall-Long,
pentru gestul simbolic de marcare a Centenarului României. “Proclamația statului Delaware, ca și celelalte
proclamații emise până în prezent de alte cincisprezece state americane, arată, odată în plus, legăturile
puternice dintre România și Statele Unite. Suntem onorați de aceste gesturi care demonstrează apropierea,
prietenia și parteneriatul dintre ambele țări”, a aﬁrmat ambasadorul George Cristian Maior.
Informații suplimentare:
Delaware a fost una dintre cele 13 colonii care au participat la Revoluția americană. La 7 decembrie
1787, Delaware a devenit primul stat care a ratiﬁcat constituția Statelor Unite, ﬁind de atunci cunoscut și sub
numele de “Primul Stat”.
Delaware este cel de-al doilea cel mai mic și cel de-al șaselea cel mai puțin populat stat american, dar
al șaselea din punct de vedere al densităţii populaţiei. Numele statului vine de la nobilul englez Thomas West,
al treilea baron De La Warr, care a fost primul guvernator al coloniei Virginia. Un studiu din 2013 arăta că
statul Delaware a avut cel de-al nouălea cel mai mare număr de milionari pe cap de locuitor din Statele Unite.
În 2010, Delaware era al nouălea cel mai bogat stat din Uniune, cu un venit pe cap de locuitor de 29.007
dolari. Una dintre cele mai mari baze aeriene din SUA se aﬂă lângă capitala statului, Dover.
Ambasada României în Statele Unite ale Americii / 2 noiembrie 2018

Guvernatorul statului Kansas a emis o proclamație de felicitare a
României cu ocazia Centenarului Marii Uniri
Guvernatorul statului Kansas, Jeff Colyer, a emis o proclamație de felicitare a României
cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918. “Marea Unire a românilor a condus la
consolidarea unui stat modern, inspirat de principiile libertății, democrației, libertății economice
și progresului social”, se arată în document.
“România și Statele Unite ale Americii 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 precizează în proclamație.
De asemenea, în document este menționat faptul că “legăturile dintre statul Kansas și
România sunt din ce în ce mai diverse datorită extinderii comerțului bilateral, a programelor
educaționale și a apariției unei comunități deschise de tineri americani și români care se
angajează liber în inovație și antreprenoriat”.
Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a salutat
proclamația statului Kansas și i-a mulțumit guvernatorului Jeff Colyer pentru gestul de celebrare
a Centenarului Marii Uniri de la 1918, arătând că țara noastră este profund onorată de mesajul
primit.
Informații suplimentare:
Numele statului Kansas vine de la denumirea tribului de nativi americani, Kansa, care a
locuit pe teritoriul său. Primii colonizatori s-au așezat în Kansas în 1812, dar guvernul american
a deschis oﬁcial colonizarea printr-un act în 1854. Statul Kansas a devenit oﬁcial stat membru
al Statelor Unite ale Americii la 29 ianuarie 1861.
Kansas este unul dinte statele cu cea mai mare producție agricolă, ﬁind producător de
grâu, porumb și soia, dar și al optulea producător de petrol și gaze naturale din SUA. Economia
statului Kansas este inﬂuențată în bună măsură de industria aeronautică, o serie de companii
aeriene importante având fabrici în acest stat.
Ambasada României în Statele Unite ale Americii / 7 noiembrie 2018

