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La 27 martie 1918  (9 aprilie 1918 stil nou), în prezenţa
prim-ministrului României   Al. Marghiloman, Sfatul Ţării al Republicii
Democratice Moldoveneşti votează actul Unirii cu România. Unirea
cu România a fost aprobată cu o largă majoritate de voturi: 86 pentru,
3 contra, 36 abţineri, 13 absenţi.
După votare, prim-ministrul român Marghiloman vine cu o declaraţie
în care afirmă: “În numele poporului român şi al Regelui său Majestatea
Sa Ferdinand I, iau act de hotărîrea Sfatului Ţării şi proclam Basarabia
unită, de data aceasta pentru totdeauna, cu România una şi indivizibilă”.
În Actul Unirii se menţiona: “În numele poporului Basarabiei, Sfatul
Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în
hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu
Austria, ruptă acum o sută de ani din trupul vechii Moldove, în puterea
dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască
soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu Mama sa, România”.

Membrii  Sfatului Ţării, sala în care s-a semnat
Actul Unirii  Republicii Democrate
M o l d o v e n e ş t i  ( s u c c e s o a r e a
guberniei Basarabia, fostă parte componentă
a Ţării Moldovei) cu Ţara Mamă (România),
27 martie 1918

SUA, în frunte cu “genialul “ preşedinte din zilel noastre,
acuză Rusia de agresiune în Ucraina!
Este trist ca populaţia să sufere îngrozitor şi oameni nevinovaţi să îşi
piarda viaţa.  Ucrainienii, ca popor, nu sunt de vină! Dar, nu ştiu ce se
poate spune despre politicienii şi conducătorii lor care iau decizii
care duc la confruntări. La dezmembrarea URSS s-a desfiinţat Tratatul
de la Varşovia, însă, NATO, o organizaţie militară care avea scopul
de a confrunta Tratatul de la Varşovia nu a fost desfiinţat.
Sub “indicaţiile “ SUA se fac mişcări permanente de încercuire a
Rusiei! În România sunt baze militare, rachete, tot ce ar înfuria orice
ţară vecină. Rusia a reacţionat după numeroase încercări diplomatice
de a menţine Ucraina neutră aşa cum ar fi fost de aşteptat!
Recent, la o emisiune TV cu titlul “ Războiul din Ucraina - Lucruri
neştiute, importante, despre România şi Ucraina!”
 istoricul  Pr.Dr. Gică Manole, declara, cităm  fragmente:
…acest război nu are nimic de-a face cu România.   Este bine să primim,
să dăm ajutor umanitar oricărui popor, să dăm hrană, adăpost celor
în suferinţă, dar mai mult nu cere, pentru că: ... în timpul lui Stalin în
Nordul Bucovinei şi Herţa existau 120 de    şcoli româneşti.
 În 2007, când am fost eu la Cernăuţi pentru prima dată, în nordul
Bucovinei şi Herţa mai existau 95 de şcoli în limba română. Acum,
în 2022 mai sunt 8 şcoli în limba română. Statul ucrainian ne
ucrainizează pe cei peste 600 de mii de romani de acolo, sunt
umiliţi, sunt  batjocoriţi, ….din 1991 până în prezent statul ucrainian
a demonstrat numai ostilitate şi duşmănie faţă de statul
român…Evenimentel actuale sunt dramatice, costurile umane
sunt teribile…dar... Rusia are dreptate să ia teritoriile din Ucraina
înapoi… Crimea a fost rusă din  1783, e a Rusiei, cu ce drept a dat
Hruscov în 1954 Crimea Ucrainei ? ...era ucrainean!
     ( Vezi   https://www.youtube.com/watch?v=WNv6lgLyxAg )
SUA, care acuză Rusia, este în fruntea tuturor statelor în
declanşarea de războaie şi de aducerea de nenorociri populaţiei
civile în numeroase ţări.  În toate cazurile militarii americani
au plecat cu coada între picioare!         Câteva exemple:
Noiembrie 1994, Croaţia şi Statele Unite au semnat un acord

Conducătorii decid şi populaţia suferă! Războaiele din zilele noastre şi urmările lor .



militar care a dus la construirea unui centru de operaţiuni pe insula 
Brac, unde compania militară privată Military Professional Resources,
Inc., în contract cu Pentagonul , a instruit armata croată pe tactică
şi operaţiuni de război.
Bombardamentele NATO în Iugoslavia  (nume de cod
engleză Operation Allied Forces sau, în engleză Operation Noble
Anvil) a fost o operaţiune militară condusă de NATO împotriva 
Republicii Federale Iugoslavia în timpul Războiului din Kosovo.
Bombardamentele au durat din 24 martie 1999  la 11 iunie 1999.
Acestea a fost cea de-a doua operaţiune majoră de luptă din istoria
NATO, după Operaţiunea Forţa Deliberată din Bosnia şi
Heregovina din septembrie 1995.
La 22 aprilie 1999, Parlamentul României a autorizat avioanele
NATO să utilizeze spaţiul aerian românesc în timpul
operaţiunilor din Iugoslavia.    ( Wikipedia).
  Războiul din Vietnam (1 nov. 1955 – 30 apr. 1975)
A fost o confruntare războinică în care s-a confruntat cu Vietnamul
de Sud şi Vietnamul de Nord. Ţara fusese împărţită după războiul
din Indochina. Sudul a adoptat un sistem capitalist, în timp ce
nordul a intrat sub stăpânirea comunistă. Încercrile de reunificare
au fost boicotate de sud-vietnamezi.
Conflictul a început în 1955 sub forma unui rzboi civil în Vietnamul
de Sud între guvern, care s-a bucurat de sprijinul SUA, şi gherilele,
care au avut ajutor nord-vietnamez. În 1964, Statele Unite au
intrat activ în război, care s-a încheiat în 1975 cu victoria
Vietnamului  de  Nord.
2003 - SUA invadează Irakul La ce a servit războiul SUA din Irak?
La 20 martie 2003 a început Invazia Irakului, operaţiune dorită de
preşedintele de atunci al Americii, George Walker Bush. Pe 9
aprilie Bagdadul cădea în mîinile americanilor.
Franţa  nu uită că la acea oră se opusese cu convingere acestei
aventuri militare americane. Cotidianul Le Figaro menţiona:
”operaţiunea a  înseamnat 120 000 de victime civile printre irakieni,
mai precis de morţi, în zece ani de violenţe, insurecţii, instabilitate.
Alte 16 000 de persoane sunt date dispărute.” Pag.10
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Costul     pentru  publicitate,
reclame  şi  anunţuri  personale

1/8 pag. 1 număr   =  $20
1/8 pag.    / 1 an = $80

1/4 pag. / un număr = $30
1/4 pag. / 1 an =  $120

1/2 pag. / un număr = $50
  1/2  pag. /  1 an  = $200

1 pag   / un număr  = $ 70
1 pag.  / 1 an =   $ 350

   OPINII     ŞI   INFORMAŢII

romanianpublication@
 gmail.com

De la 20 martie pensiile au crescut:  pensia întreagă pentru o persoană singură a
crescut cu 20.10 pentru două săptămâni şi 15.10  fiecare pentru cuplu

RATA  NORMALĂ  DE  PENSIE

PE 2 SĂPTĂMÂNI   PERSOANĂ
SINGURĂ

CUPLURI
FIECARE

CUPLU
COMBINAT

CUPLURI DESPĂRŢITI
DIN MOTIV DE BOALĂ

Maximum rata
   de bază

Suplimentul de
pensie maxim

Suplimentul de
 energie

Total

$ 900.80 $ 679.00 $ 1358 $ 900.80

$ 72.70 $54.80 $ 72.70$ 109.60

$ 14.10 $ 10.60 $ 21.20 $ 14.10

$ 987.60 $ 744.40 $ 1488.80 $ 987.50

Ce este Schema de acces la capitalul propriu
         ( Home Equity Access Scheme -HEAS )
HEAS este o ofertă de împrumut a guvernului
australian care le permite seniorilor să-şi sporească
venitul de pensionare prin deblocarea capitalului
propriu din proprietatea lor. Atât pensionarii în
vârstă, cât şi pensionarii autofinanţaţi pot aplica,
iar mai jos sunt cele trei caracteristici cheie pe care
trebuie să le ştiţi dacă sunteţi aprobat.
1- HEAS se plăteşte la două săptămâni, la fel ca şi
pensia de vârstă şi puteţi primi până la 150% din
dreptul integral la pensia de vârstă minus pensia de
vârstă.
2- Împrumutul HEAS este garantat cu proprietatea
dumneavoastră şi creşte cu plata dvs. + dobândă
la fiecare două săptămâni.
3- Trebuie să rambursaţi împrumutul doar atunci
când vindeţi sau vă mutaţi din locuiţă.
        Cum vă pot ajuta Pension Boost şi HEAS
• Primiţi  mai mult flux de numerar
Primiţi până la 150% din pensia maximă de vârstă
(mai puţin orice pensie de vârstă pe care o primiţi -
chiar dacă nu este nimic)
                • Păstrează  şi casa
Evitaţi să vă vindeţi casa şi să reduceţi dimensiunea.
              • Accesaţi asistenţă specializată
Ne ocupăm de întregul proces de aplicare şi
continuăm să vă revizuim drepturile.
Pension Boost are plăcerea să vă furnizeze estimări
ale potenţialului dvs. de eligibilitate în cadrul
Schemei   de acces la capitalul propriu (HEAS).
Dumneavoastră şi partenerul dumneavoastră
puteţi utiliza această schemă pentru a vă completa
venitul de pensionare.Înainte de 1 ianuarie 2022,
schema se numea Schema de împrumuturi pentru
pensii.
Pentru a vă ajuta să decideţi dacă aplicaţi pentru
plata împrumutului, puteţi utiliza   calculatoarele
noastre.
Puteţi alege suma  împrumutului pe care o primiţi
în fiecare două săptămâni.
Va trebui să plătiţi dobândă la împrumut.
De la 1 ianuarie 2022, rata anuală a dobânzii este
de 3,95%. Această rată se adaugă la fiecare două
săptămâni la soldul creditului restant. Cu cât
durează mai mult timp pentru a rambursa
împrumutul, cu atât se va acumula mai
multă dobândă.

Cum puteţi primi mai mulţi bani la pensie ? Informaţii la :  ( https://www.dva.gov.au/
financial-support/income-support/support-
when-you-cannot-work/pensions/home-
equity-access-scheme )

Un  exemplu de calcul  pentru  imprumut:
             Aplicant  (informaţii)
Pensia în prezent: $  744
Vârsta :  75 ani
Valoarea  casei:  $ 1.400.000
           Rezultatul  aplicaţiei:
Pe baza informaţiilor dvs., actuala pensie
de vârstă ar putea fi sporita de:
                $ 37.923,60  pe an
          $ 1.458,60  pe două   săptămâni
Estimăm  că aţi putea primi aceast sumă
pentru aproximativ 23 de ani.
După această perioadă, împrumutul dvs. ar
atinge suma maximă permisă de HEAS.
Vă rugăm să reţineţi că datoria contra casei
va continua să crească cu dobânda până
când proprietatea dumneavoastră va fi
vândută.
Suma împrumutului dv. va consuma o
proporţie tot mai mare din valoarea casei
dv.  în timp.
Estimăm că după 23 de ani,  veţi avea 43%
din valoarea propietăţii rămase în numele dv.

Pentru cei ce vizitează România
Starea de alertă a expirat pe teritoriul
României  (din 8 martie 2022).
- Masca medicală sau masca FFP2
NU mai este obligatorie în toate spaţiile
publice închise şi deschise (şi pe stradă).
-NU mai sunt limitări (certificat verde, testare).
-Program de funcţionare (magazine, terase,
restaurante, evenimente publice sau private.
NU mai există limitare (de ex. ora  22).
- Formular de localizare a pasagerilor (PLF)
NU mai este solicitat la intrarea în România,
însă este încă cerut de alte ţări!
-Certificatul electronic COVID. NU va mai
fi solicitat la intrarea în ţară. Însă este cerut
încă la intrarea în alte ţări.
-Carantina (la intrarea în România). NU se mai
aplică pt. oricine vine din orice ţară. (MAE)
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Rubrică  de Dr  Ileana Costea,  Emeritus
Professor, California State University,
Northridge (CSUN)

De la începutul anului 2021 încoace, am participat cu
regularitate la două cenacluri literare „înfrăţite” (de fapt sunt cenacluri
culturale): cel numit „Mircea Eliade”, din Denver, Colorado, SUA
(moderatori Sebastian Doreanu şi Simona Sîrghie) şi „Destine
Literare”, din Montreal, Canada (moderator Alexandru Cetăţeanu).
      În acest articol mă voi opri asupra cenaclului din Canada. Acesta
funcţionează în cadrul ASRAN (Asociaţia Scriitorilor Români din
America de Nord) care „este o instituţie juridică culturală nelucrativă,
apolitică şi laică, ce continuă la un nivel superior şi extins Asociaţia
Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR), înfiinţată în anul 2000”
(după cum aflăm din Statutul asociaţiei, de la pagina web - destine-
literare.com). În anul 2020, trei români din Montreal: Alexandru (Alex)
Cetăţeanu (motorul principal), Valentin (Vali) Luca (cu experienţă
lungă de editor şi designer digital, directorul tehnic al cenaclului şi
al revistei „Destine Literare”  şi Carmen (Iris) Stănescu, secretara
cenaclului, poetă – au înfiinţat acest cenaclu, care şi-a luat numele
revistei. Ideea iniţială a revistei a avut-o Alex (îmi permit să le spun
tuturor pe nume, căci ne-am împrietenit). Alex şi-a dorit ca, prin
intermediul unei reviste, să aducă împreună românii din Canada,
întrucât nu puţini dintre ei au talent scriitoricesc. Şi aşa a apărut, în
2007, „Destine Literare”. Primul număr se chema doar „Destine” şi
Alex mi-a spus că e foarte mândru de acel volum (se poate „răsfoi”
la pagina web menţionată mai sus). Deci cenaclul e al revistei şi nu
invers, revistă  în care tot românul putea publica. Asta a făcut ca
volumul revistei să fie uriaş, de 200-300 pagini. şi ca să fie mai
concretă şi plăcută această „adunare” a românilor (nu doar prin
publicaţii), acum doi ani s-a organizat o întâlnire faţă în faţă, într-o
sală comunitară închiriată. Dar ideea de a-i aduce împreună, în acelaşi
moment, pe români, din Canada, din SUA şi din România, a făcut ca
această întâlnire să aibă şi o latură de comunicare la distanţă.Şi iată-
mă ajunsă la o altă coardă comună cu cenaclul de la Montreal. Şi ei,
ca şi mine, s-au lansat la folosirea tehnicii moderne pentru avantajul
de a fi împreună cu mulţi de departe, ca şi mine, care în 2015 am
folosit Skype la o sesiune ARA de la Frascati. Apoi la Congresul
ARA 43, ţinut faţă în faţă la UCLA, în noiembrie 2019 pe lângă ziua
faţă în faţă, am avut şi o zi întreagă de sesiuni pe Zoom. Şi ideea de
întâlniri digitale la distanţă, atât a cenaclului „Destine Literare”, cât
şi a mea (să ne felicităm pentru creativitate!), a avut loc înainte de a
începe nebunia pandemiei şi îmbrăţişărea (de nevoie), de întreaga
omenire, a Zoom-ului.

Dana Opriţă, locuind în N. Carolina/SUA, scriitor, dr. în
filologie, cu lungă experienă de jurnalist - 20 ani de lucru în televiziune
în România, a acceptat, la sfârşitul lui 2019, să fie redactor-şef al
revistei „Destine Literare”. Cu exigenţa pregătirii ei, Dana a impus
revistei o ţinută de prestigiu. „Dacă facem cultură, să facem cultură
de foarte bună calitate”. Aşa, uneori întristând pe câte cineva, Dana
a început să pună în paginile revistei numai piese de înalt nivel.
Astfel, a reuşit să atragă scriitori şi specialişti de valoare, care îşi
doresc să colaboreze. Revista apare de patru ori pe an şi are aceeaşi
dimensiune „de carte groasă”. Tehnoredactor al revistei este Vali
Luca, continuându-şi lucrul pe care îl face încă de la primul volum.
Iată ce mi-a spus Dana Opriţă, acum câteva zile, într-o lungă
convorbire telefonică: „Munca la editarea revistei este imensă, pentru
că ţin şi la folosirea unei limbi române cât mai corecte. Am revizuit
personal fiecare articol, dând atenţie fiecărei virgule şi eliminând
exprimările incorecte. De la Alex a pornit totul, el mereu având
iniţiative, idei, şi propunând inovaţii. Dar ceea ce este excepional
este faptul că Alex, Vali şi cu mine suntem pe aceeaşi lungime de
undă. Eu am creat rubrici în care să se încadreze poezii, texte literare,
articole de cultură trimise la revistă. Menţionez doar câteva dintre
ele:  * In Memoriam;  * Turnul de Veghe; * Eminescu. Întotdeauna
Eminescu; * Evenimente ale UZPR (Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România, a carei membră sunt şi sub auspiciile căreia este revista).
Atât revista cât şi cenaclul „Destine Literare” au colaboratori/
prezentatori cât şi participanţi în audienţă) de pe  întregul glob –
fireşte Canada, SUA şi România, dar, de fapt, din toată lumea.

Cenaclul „Destine Literare”
                                                                           şi conflictul din Ucraina

Acest lucru este reflectat şi în afişele de invitaţie la evenimente
ASRAN, pe care apare „Dialog Internaţional”.

Sesiunile Zoom ale
cenaclului „Destine Literare”
ţin ore şi ore, prezentările
sunt pe diverse subiecte.
Mă voi referi mai pe larg la a
34-a  întâlnire internaţională
de la începerea Pandemiei,
care s-a ţinut pe 12 martie
2022. Ca de obicei programul

a fost foarte complex. Iată câteva spicuiri din program: * Un invitat
special, scriitorul şi filozoful Dr. Bidhan Datta (din Calcutta, India),
membru al Academiei Michael Madhusudhan Dutta (cel mai mare
poet al limbii bengale, secolul 19, echivalentul lui  Eminescu al
nostru). Dr. Datta a avut o voce de răsunet prin emisiunile lui de la
staţia de radio „All India”. La cenaclu a vorbit despre filozofia textelor
Vedice, textele sacre ale hinduismului şi despre antologiile de poezii
(de poeţi asiatici, şi internaţionali) publicate de dânsul la editura
Academiei M. M. Dutta, cât şi despre noua lui carte, care prezintă
„istoria adevărată”.  *Un moment special, Ucraina în doliu”. Virginia
Paraschiv şi Dr. Mihai Ganea, din Baia Mare, au recitat poezii ale
celui mai mare poet ucrainean, Taras Sevcenco  * Acad. Prof. Univ.
Dr. Liviu Pendefunda, redactorul pentru România al revistei „Destine
Literare”, a lansat volumul „Le Vagabond du Vide”.  * Conf. Dr.
Ionuţ Geană (Univ. Bucureşti) a făcut o prezentare despre dialectul
istoric istroromân. Aceasta mi-a mers la inimă pentru că în prezentarea
lui cu caracter general a elucidat tema dialectului istroromân mai pe
înţelesul tuturor, decât se prezentase la sesiunea Zoom ARA 2021
organizată de el şi care a fost mult mai în termeni specializaţi de
lingvistică. (Sesiune a Academiei Româno-Americane de Arte şi
Ştiinţe a carei Preşedinte Interimar sunt). Discuţiile ce au urmat la
cenaclu, au fost şi despre celelalte dialecte istorice româneşti: unul
la nord de Dunăre, dacoromâna, şi trei la sud de Dunăre, aromâna,
meglenoromâna şi istroromâna. * Lansarea volumului 1 „Călătorii
identitare – Românii Megieşi” de Dr. Mihai Nicolae, prezentată de
către autor şi Prof. Irina Vasile. În final, Alex a prezentat „Cărţi care
au trecut oceanul” scrise de Horia Groza din California şi Ioan
Miclău-Gepianu din Australia urmând ca noul volum al lui Radu
Vida (membru în colectivul de redacţie), să fie prezentat la următorul
Cenaclul din 16 aprilie.
Multele ore de durată a cenaclului îi oferă lui Alexandru Cetăţeanu
posibilitatea să acorde cuvântul tuturor celor ce vor să prezinte, pe
diferite subiecte (poezie, proză, cărţi noi sau vechi, etc.).  Lista celor
care şi-au anunţat participarea e foarte lungă, aşa cum apare pe
invitaţie, dar la care s-au mai adăugat şi prezenţe ad-hoc. Deci ar fi
foarte multe de spus…
Cum zilele acestea întregul glob este tulburat de criza din estul
Europei, Alex a dat cenaclului din martie 2022 titlul „Ucraina”.
Mă voi apleca deci asupra discuţiilor pe această  temă, desigur
detailând numai câteva.
Cuplul mereu în tandem din Baia Mare, Virginia Paraschiv şi Dr.
Mihai Ganea (oameni excepţionali care mi-au devenit buni prieteni
şi care fac lucruri de apreciat în cadrul asociaţiei lor „Porţile Nordului”
– emisiuni de radio şi TV, publicarea unei reviste, editare de cărţi
accesibile „din scoarţă în scoarţă” într-o frumoasă bibliotecă digitală)
au venit cu programul „Ucraina în Doliu”. Virginia a început prin a
spune: „Acum Ucraina este în doliu, pentru că asupra ei s-a năpustit
o invazie nedreaptă şi neprovocată. Din păcate, lucruri care se
întâmplă azi, s-au întâmplat şi ieri şi alaltăieri şi cândva. Şi acest
cândva, analog cu prezentul, l-a nemurit cel mai mare poet ucrainean,
din secolul 19, Taras Şevcenko, militant pentru libertatea ţării sale
natale. La noi în România, există trei busturi ale lui Şevcenko:
într-un sat de lângă granţia cu Ucraina, Negostina, la Tulcea şi la
Bucureşti în Parcul Herăstrău. Binevenită recunoaştere vicinală,
regională. Dar Taras Şevcenko a devenit cetăţean al lumii, al
universului, a fost cinstit la Washington DC, unde i s-a înălţat un
Memorial Statuar. O fărâmă din marele întreg, un întreg întrupat
într-o fărâmă.” Apoi  cei doi au declamat  poeme ale marelui poet:
(Mihai, „Testamentul”, Virginia, „Gânduri” şi „Maria”). Pentru
prezentul tragic, Mihai Ganea a prezentat  pag.16
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(Patrick  Andre De Hillerin, 17 martie 2022, Caţavencu)
     De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina suntem bombardaţi cu
informaţii despre distrugeri, numărul victimelor şi modul în care se
desfăşoară ostilităţile. Ambele tabere încearcă să folosească la maxi-
mum acest aspect al războiului, lansând diverse dezinformări, fie pentru
a sublinia atrocitatea agresorului, fie pentru a-şi difuza propriile
succese. Cum accesul la propaganda rusă a fost tăiat în cam toată
Europa şi în SUA, cele mai multe informaţii care ajung în presă sunt
cele provenite dinspre partea ucraineană. Chiar dacă vorbim de surse
oficiale, guvernamentale, nu ne putem încrede nici în aceste informaţii,
dacă nu sunt verificate de o terţă parte, cum nu ne putem încrede nici
în informaţiile venite dinspre ruşi. Imaginea lui Volodimir Zelenski,
însă, face minuni, fiind mult mai dispuşi să acceptăm informaţiile
inexacte venite din sursele ucrainene.
Ca o observaţie, Ucraina comunica  la început numai numărul victimelor
dintre civili. De parcă armata ucraineană nici măcar nu ar exista, de
parcă ar lupta numai civilii. Ruşii nu-şi comunică nici ei pierderile, dar
anunţă, din când în când, ce pagube au făcut printre echipamentele
militare ucrainene. În momentul în care Ucraina anunţa că a ucis peste
12.000 de militari ruşi, SUA au declarat, printr-un oficial de la Pentagon,
că nu pot fi confirmaţi decât 2.000-4.000 de soldaţi ruşi ucişi de către
ucraineni.
Dmitri Kuleba, ministrul de Externe al Ucrainei, agită, din când în când,
pericolul nuclear ce ar veni de la centralele de la Cernobîl şi Zaporojie.
Nu are importanţă că Agenţia Internaţională pentru  Energie Atomica
(IAEA) a negat, până acum, existenţa unui astfel  de pericol, impor-
tant este ca Europa să se simtă ameninţată, poate-poate se implică
mai serios în război.
De câteva zile, însă, circulă pe nişte site-uri obscure de limbă
engleză o informaţie care hraneşte conspiraţionismul românesc şi dă
apă la moară curentului antiucrainean. Informaţia a plecat, iniţial, de la
militarywatchmagazine.com, un site fondat de către un misterios analist
pe nume Abraham Ait. Military Watch Magazine, aşadar, a lansat
informaţia că avionul MiG 21 românesc şi elicopterul Puma care s-au
prăbuşit pe data de 2 martie ar fi fost, de fapt, doborâte de către
sistemele de rachete antiaeriene S300 ale Ucrainei. De la aceasta,
informaţii se tot brodează de câteva zile, ajungându-se la o dezvoltare
din ce în ce mai abracadabrantă a subiectului. Se spune că MiG-ul a
dispărut în timp ce zbura deasupra Mării Negre, deşi acesta a căzut pe
sol, la kilometri buni de mare. Se mai spune că avionul escorta avioane
militare ucrainene, ceea ce, de asemeni, este fals.
Informaţia, plecată de la Military Watch Magazine, dă însă ca sigură
doborârea aeronavelor de către o racheta lansată de un sistem
ucrainean S300, ignorând că pentru a doborî ambele aeronave, la o
distanţă de aproximativ 40 de minute, ar fi fost nevoie, totuşi, de două
rachete. În plus, era aproape imposibil ca sistemele S300 ale ucrainenilor
să mai poată distruge ceva în această parte a Europei. Pe 2 martie, cel
mai apropiat sistem S300 ucrainean se afla la aproximativ 280 de kilometri
de locul prăbuşirii aeronavelor româneşti. Un sistem amplasat mai
aproape, la Loşcinovka, fusese distrus într-un atac rusesc pe 1 martie.
Sistemele de rachete S300 sunt de fabricaţie sovietică, date în folosinţă
în 1978. Ucraina deţine sisteme S300PS şi S300PM,  de concepţie mai
veche. Dacă radarul acestor sisteme poate bate, din zona unde se
aflau aceste sisteme pe 2 martie, până în zona prăbuşirii aeronavelor
româneşti, rachetele folosite de sistemele S300PS şi PM nu au această
rază de acţiune, ele fiind eficiente până la 195 de kilometri,
maximum.Această informaţie circulă cu rapiditate pe toate reţelele
posibile şi nu este decât un fake news epocal. Cum însă ancheta
oficială va dura la infinit şi va sfârşi prin a acuza piloţii, teoreticienii
conspiraţiilor vor avea mereu o altă poveste de spus.

Premierul doctor general Nicolae Ciucă verificând sistemul
de comunicaţii  militare  cu  partenerul strategic ( Caţavencu )

     Este vorba despre Alina Kabaeva, în vârstă de 38 de ani,
câştigătoare a aurului olimpic, care ar avea patru copii cu titanul rus
în vârstă de 69 de ani.
Amanta lui Vladimir Putin, gimnastă laureată cu aur olimpic, „se
ascunde într-o cabană foarte privată şi foarte sigură”, în Elveţia,
împreună cu cei patru copii pe care i-a făcut cu preşedintele rus,
susţin surse. Se crede că liderul de la Moscova are doi fii şi două
fiice gemene, în vârstă de 7 ani, cu cea denumită cândva „cea mai
flexibilă femeie din Rusia” a declarat o sursă pentru Page Six. Kabaeva
este una dintre cele mai decorate gimnaste din istoria gimnasticii
ritmice, cu 2 medalii olimpice, 14 medalii la Campionatele Mondiale
şi 25 de medalii la Campionatele Europene. (Evenimentul zilei)

Au aparut noi informaţii referitoare la „iubita secretă” a
preşedintelui rus Vladimir Putin.

 Uşor cu pianul printre dezinformări
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Avocat - Perth

În rândurile care urmează vom răspunde,
pe scurt, întrebărilor adresate de către
cititorii  revistei noastre.  Menţionăm
faptul că datele  acestui articol au ca scop
doar informarea cititorilor şi nu trebuie
considerate sfaturi legale.

ÎNTREBĂRI   FRECVENTE,   ADRESATE   DE   CITITORI

Publicaţia Românul Australian poate
fi  accesată    prin  internet  la
National Library of Australia:
 http://nla.gov.au/nla.obj-286350932

Întrebare: Ca deţinător al unei pagini de
Facebook sunt răspunzător pentru
comentariile defăimătoare publicate de terţi?

Răspuns: Dacă aveţi o afacere avertizată pe reţelele de socializare
este important să înţelegeţi riscurile legate de defăimare. În plus, este
bine de ştiut ce obligaţii aveţi pentru a  preveni publicarea comentariilor
defăimătoare pe paginile dvs. de socializare.
                       Ce este defăimarea ?
Defăimarea se referă în principal la protecţia reputaţiei cuiva şi
înseamnă orice comunicare de la o persoană la alta  (sau la mai multe),
având  ca scop prejudicierea  reputaţiei unei terţe persoane.  Presa
de ştiri tinde să fie ţinta principală pentru acţiunile de defăimare, însă
unii oameni au  considerat că au fost defăimaţi şi de:
• recenzii Google;
• comentarii Facebook;
• fotografii; şi
• apeluri telefonice sau video.
În iulie 2021, legile defăimării au fost reformate în Queensland,
Victoria şi Australia de Sud, urmând  ca şi celelate  state şi teritorii
să-şi modifice legislaţia.
                   Care sunt elementele  defăimării?
Elementele cheie ale unei cereri de defăimare sunt următoarele:
• comunicarea a fost publicată sau făcută unei terţe părţi (adică nu
un mesaj direct către o persoană, ci un comentariu public);
• comunicarea identifică în mod clar cine este persoana defăimată;
• sensul comunicării este defăimător sau dăunează reputaţiei
persoanei; şi
• sensul comunicării defăimătoare a cauzat sau este de natură să
afecteze grav reputaţia persoanei.
Numai persoanele fizice şi organizaţiile cu mai puţin de 10 angajaţi pot
fi defăimate. Dacă o persoană sau o companie vrea să depună o cerere
de defăimare va trebui să înceapă procedurile legale în termen de 12
luni de la publicarea articolului sau a comentariului defăimător.
 O publicaţie este defăimătoare la adresa unei persoane dacă tinde
să îi afecteze reputaţia fie prin:
• dispreţuirea persoanei;
• determinarea altora să evite persoana respectivă; sau
• supunerea lor la ură, ridicol sau dispreţ.
             Cazul Voller1

În decizia Voller, Înalta Curte a confirmat că părţile care creează o
pagină de Facebook ar putea fi responsabile pentru comentariile
defăimătoare pe care terţii le postează pe pagina respectivă, deoarece
proprietarul contului de Facebook este considerat că a publict
comentariile.  Deşi această decizie se referă la  Facebook şi
organizaţii media, se poate  aplica pentru toate reţelele sociale şi
platformele online care facilitează comentariile de la terţi.
Faptele cazului
În 2016, un episod din „Four Corners” cu Dylan Voller, a fost difuzat
pe ABC, referitor la sistemul de justiţie pentru minori. După aceasta,
Fairfax Media (The Sydney Morning Herald), Nationwide News (The
Australian) şi Australian News Channel (Sky News) au publicat
articolele care  îl prezentau pe Dylan Voller.  Fiecare organizaţie de ştiri
avea o pagină pe Facebook unde  postau   poveştile pe care le
publicaseră. Postările implicau de obicei:
• postarea unui hyperlink către ştire;
• o imagine; şi
• un comentariu.
Utilizatorii terţi au postat comentarii pe paginile de Facebook ale
organizaţiilor de ştiri. Dylan Voller susţine că aceste comentarii au
fost  defăimătoare  pentru el. Important, la momentul relevant,
Facebook nu le-a permis proprietarilor de pagini să-şi dezactiveze
comentariile la postările lor. Cu toate acestea, toate comentariile

presupuse defăimătoare au fost şterse.
Dylan Voller a început o acţiune împotriva organizaţiilor de ştiri,
mai degrabă decât împotriva persoanelor care au postat comentariile
defăimătoare.
În cele din urmă, Înalta Curte a decis că organizaţiile de ştiri sunt
editorii comentariilor terţilor de  pe Facebook.
                  Care sunt implicaţiile deciziei Voller?
 Cu toate că în cazul Voller  apelanţii au fost unele  companii media,
iar postările relevante au apărut pe o pagină de Facebook, efectul
acestei hotărâri de la Înalta Curte se extinde cu mult dincolo de
Facebook şi mass-media şi se va aplica:
- la toţi oamenii şi organizaţiile care îşi menţin propriile web site-uri
şi pagini de reţele sociale, inclusiv companii non-media, organizaţiile
non- profit şi organisme guvernamentale; şi
- tutoror  web site-urilor  şi paginilor de reţele sociale, nu doar
Facebook.

În urma deciziei dată de Înalta Curte în cazul Voller  o
companie  care-şi publică postările pe pagina sau site-ul ei de
socializare poate fi, de asemenea, făcută responsabilă pentru
comentariile defăimătoare, deoarece proprietarul contului social
media este  editorul conţinutului defăimător, chiar dacă nu este
şi autorul.
Ce ar trebui să faceţi in cazul postărilor  defăimătoare de pe
paginile dvs.  de socializare?
În urma deciziei Voller, este important să fiţi conştient de faptul că
sunteţi responsabil pentru comentariile făcute de terţi la postările
dvs.  pe reţelele sociale. În decizia Voller s-au făcut comentarii cu
privire la subiectul articolelor care au fost postate. Cu toate acestea,
este mai puţin clar dacă o decizie similară ar putea fi luată dacă
persoanele din secţiunea dvs. de comentarii au făcut comentarii
defăimătoare unul despre celălalt şi  care nu au nicio legătură cu
postarea dvs.
Mai jos vă prezentăm câteva  sfaturi pe care le puteţi lua in considerare:
1.   Luaţi în considerare dacă postarea pe reţelele de socializare
prezintă un risc ridicat şi este probabil să invite comentarii
defăimătoare.
În special, dacă postarea este despre o anumită persoană sau dacă
ştiţi că postarea poate invita la comentarii controversate, ar trebui
să luaţi în considerare aceste postări şi să le  monitorizaţi mai
îndeaproape.  De preferinţă, ar trebui să faceţi acest lucru cu setări
care vă permit să aprobaţi comentariile înainte ca acestea să fie
publicate. De asemenea, vă recomandăm să utilizaţi funcţiile de
filtrare disponibile pe platforme precum Facebook.
Aceste caracteristici vă permit să ascundeţi comentariile care
conţin anumite cuvinte.
2. Examinaţi în prealabil comentariile înainte de a fi postate sau
revizuiţi în mod regulat comentariile la postări.
Chiar dacă nu  (re)cunoaşteţi  un comentariu defăimător, puteţi  fi
considerat responsabil pentru acesta. Ar trebui să vă asiguraţi că
aveţi pe cineva care monitorizează comentariile la toate postările
dvs. pe reţelele sociale.
În plus, dacă o platformă vă permite să monitorizaţi comentariile
sau să le monitorizaţi înainte de a le posta, vă sugerăm să faceţi
această verificare pentru orice postare cu risc ridicat.
3. Dacă găsiţi o postare potenţial defăimătoare, ascundeţi-o sau
ştergeţi postarea sau comentariul respectiv.
Vă recomandăm să eliminaţi orice postări care conţin insulte sau
declaraţii derogatorii adresate unei alte persoane sau afaceri care
ar dăuna în mod clar reputaţiei acelei persoane sau companii.
(Footnotes)
1 Australian News Channel Pty Ltd v Voller [2021] HCA 27  (Voller
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Ion  Pătraşcu

     O  istorie  milenară
(Urmare)

     Înainte de a-mi încheia această primă
misiune în Egipt, mă încumet să fac o mică
incursiune în istoria milenară a acestui
popor, în lumea fantastică a faraonilor sau
să admir unele din numeroasele monu-
mente megalitice ale Egiptului antic.
Din istoria Egiptului voi reţine doar acel
fir neîntrerupt, care traversează mileniile,
precum Nilul ţara. Vorbind despre istorie,
nu pot să nu remarc, cu uimire, asemănarea

dintre civilizaţiile  egipteană şi chineză. Ambele încep cu o perioadă
a zeilor şi semi-zeilor, după care urmează o cronologie  proprie, a
faraonilor  în Egipt, sau a împăraţilor în China.
     Istoria Egiptului este una din cele mai îndelungate şi mai bogate
din câte a cunoscut omenirea. Valea Nilului a fost populată, la
început, de triburi din Africa de nord şi din Sudan. În aria geografică
a Sinaiului şi a coastelor Mării Roşii s-au aşezat populaţii venite
din Asia. Aceşti primi locuitori au format aşezările Paleoliticului
Târziu (12.000-8.000 î.e.n).
Nu a putut nimeni să precizeze câte milenii a durat perioada
preistorică a Egiptului, însă se afirmă că, în urmă cu peste 5.000 de
ani, atunci când Europa, America şi cea mai mare parte a  Asiei
occidentale erau încă în epoca de piatră, egiptenii antici creşteau
animale, cultivau cereale, mâncau din vase decorate şi emailate, se
împodobeau cu bijuterii sofisticate şi sulimanuri. Există şi susţinerea
că tot pe atunci, când pe toată suprafaţa  pământului, cu excepţia
Babilonului şi a Chinei, domnea barbaria absolută, în Egipt exista
un imperiu constituit, un popor care poseda o limbă unitară şi o
scriere foarte interesantă.
      După cum am menţionat deja, periodizarea istoriei Egiptului
este similară cu cea a Chinei. Şi Egiptul a avut o epocă  legendară, cea
a divinităţilor. Tradiţia spune că Egiptul este de origine divină.
Începuturile au aparţinut celor trei dinastii divine, numite Eneade
(grupe de nouă zei şi zeiţe), care au domnit perioade greu de precizat.
Numai prima Eneadă ar fi acoperit o perioadă de peste 13.900 de
ani. Strămoşul tuturor zeităţilor ar fi fost zeul soare-Ra, din Heliopolis.
Din textele piramidelor a fost reconstituită marea Eneadă a celei
dintâi dinastii divine, avându-l ca precursor pe Ra- marele creator.
După el urmează primul cuplu de zei: Şu (aerul) şi Tefnut (soţia sa).
În cel de al doilea cuplu divin erau încadraţi Geb (Pământul) şi Nut
(Cerul). Urmaşii lor sunt Osiris (Nilul) şi Isis, soţia lui.A mai fost şi cel
de-al patrulea, format din Seth (fratele lui Osiris) şi soţia sa, Nephthys.
Seth l-a atras pe fratele său Osiris într-o capcană şi l-a omorât.
Este greu de spus dacă acest fratricid s-a întâmplat înainte sau
după povestea tragică a lui Abel şi Cain. Legenda susţine că Osiris
ar fi  fost tranşat în bucăţi, pus în cutii şi lansat la apă pe Nil. Osiris
este aşadar primul rege muritor. Se mai spune că soţia sa, Isis, nu
s-a lăsat până ce nu a recuperat toate fragmentele lui Osiris, l-a
reasamblat şi l-a readus la viaţă. Aceasta este, probabil, cea mai veche
aluzie la reînviere.
Au mai fost, desigur, şi mulţi alţi zei ai Egiptului antic. Fiecare
capitală avea zeul său. În vechea capitală Memphis era venerat Apis,
boul sacru, căruia i s-a înălţat şi un edificiu funerar, cu numele de
Serapeum. Teba avea şi ea zeul său local, numit Amon, pentru care
au fost ridicate celebrele temple de la Karnak şi Luxor. La unificarea
Egiptului s-a format acea zeitate comună numită Amon-Ra. Horus
(sub formă de vrabie sau vultur), fiul lui Osiris şi al lui Isis, a fost
considerar şi el zeu suprem, protector al Egiptului în primele
două dinastii divine.
Hator, încarnată într-o vacă, era venerată drept zeiţa dragostei. Zeiţa
Maat era simbol pentru bună purtare, dreptate şi răsplată, calităţi
supreme în vechea religie egipteană. Zeul Anubis, personificat de
şacal, era responsabil cu operaţiunile de mumificare. Se spune că
Osiris prezida ceea ce creştinii  numesc judecata de apoi. Asistentul
său, Anubis, avea un cântar special. Pe un tas  punea sufletul sau
inima defunctului, iar pe celălalt se afla  statuia zeiţei dreptăţii, Maat.
În raport de greutate, se hotăra spre ce tărâm era trimis acel suflet.

Crocodilii erau şi ei veneraţi prin zeul Sobek, care     avea un templu
în Kom Ombo, pe malul Nilului, la Nord de Assuan. Pentru acest zeu
erau sacrificaţi copii orfani
         Întâiul stat centralizat a fost realizat de primul faraon cu înfăţişare
umană, Menes, în jurul anului 3.000 î.e.n., care, de fapt, coincide cu
începutul Regatului Timpuriu (3.000-2778) î.e.n.). Atunci apar sclavii,
se conturează cultul morţilor şi sunt construite primele morminte
dreptunghiulare, precursoarele piramidelor.
Urmează Regatul Vechi (2778-2263), cu capitala la Memphis, când se
înregistrează prima campanie militară în peninsula Sinai şi în Asia
Mică. Atunci, Siria devine principalul furnizor de lemn de cedru
pentru construcţia de temple, palate şi corăbii în Egipt, precum şi de
substanţe răşinoase pentru procesul de mumificare.
Faraonul Zoser rămâne în istorie prin construirea celui mai vechi
edificiu din piatră, cunoscut în lume sub numele de piramida în trepte
de la Saqqara. Celebritatea postumă a revenit, însă, faraonilor Kheops,
Khefren şi Menkaura, ale căror nume sunt purtate de nemuri-
toarele piramide de la Giseh..Cu toate acestea, regatul ar fi părut
destul de sărac, fără menţionarea faraonului Pepi II, care, urcat pe
tron la vârsta de 6 ani, a avut cea mai lungă domnie din întreaga istorie
a Egiptului, 94 de ani.
În Regatul Mijlociu (2400-1600 î.e.n.), este refăcută unitatea Egiptului,
iar în Regatul Nou (1600-1085 î.e.n.) se ajunge la o extindere teritorială
nemaivăzută. În urma  celor 17 campanii de cucerie purtate de
Tutmosis III  (1468-1426), graniţa sudică ajunsese la a cincea cataractă
pe Nil, cam pe unde este astăzi capitala Sudanului-Khartoum.
În Est graniţa a atins malurile Eufratului. În Mediterană, stăpânirea
egipteană includea un numai Ciprul dar şi Creta legendarului rege
Minos. Trimişii cretani erau prezenţi la curtea faraonului de la Teba
cu plocoane şi peşcheşuri pentru a-i câştiga bunăvoinţa în vederea
dezvoltării legăturilor comerciale cu Egiptul antic.
Teba era punctul terminus al convoaielor nesfârşite de caravane, care
cărau bogăţii (aur, argint, mirodenii) din ţările ocupate. Aceste
bogăţii sun vizibile şi astăzi sub forma vestitelor temple de la Karnak
şi Luxor A fost şi un Tutmosis IV, care, după un celibat prelungit, a
reuşit să se căsătorească cu una din frumoasele fiice ale regelui
din Mitani (Orientul Mijlociu), ceea ce a rezolvat problema accesului
Egiptului la porturile feniciene, acolo unde se sfârşeau drumurile
de caravane, controlate de regele mitanilor. Astfel a apărut prima
alianţă dintre Egiptul faraonic şi regatul Mitani.
     Este drept să se spună că acest regat a fost bogat în faraoni de
renume. De exemplu, Amenhotep IV, căsătorit cu celebra Nefertiti,
a încercat să introducă o nouă religie pentru a limita puterea preoţilor
lui Amon. Încercare temerară, care a avut o viaţă scurtă. Ginerele lui
Amenhotep IV şi al lui Nefertiti, Tutankhamon, a plătit cu viaţa
îndrăzneala de a continua reformele socrilor săi. Nici tânăra sa
văduvă nu a fost lăsată în pace de preoţii lui Amon. După demersuri
repetate, ea a obţinul acordul regelui hitit din Asia Mică de a-i da
de bărbat pe unul din fiii săi, însă preoţii amintiţi au avut grijă ca
ginerică, în drum spre mireasa sa, să piară pe undeva prin Siria.
Urmează Ramses II, care a rămas faimos pentru construcţia marilor
temple de la Ab Simbel. Tot el a intrat în analele universului prin
încheierea primului tratat de pace din istoria omenirii, cu Hattusil III,
regele hitiţilor (1296 î.e.n.). În cele 18 paragrafe, scrise în hieroglife
pentru egipteni şi în cuneiforme pentru hitiţi, se statuează, printre
altele: Părţile să nu mai poarte război între ele şi să-şi rezolve
problemele pe cale paşnică…să-şi acorde ajutor în caz de atac din
partea unei terţe puteri. El a fost, de fapt, ultimul mare faraon al
Regatului Nou.
A existat şi un Regat Târziu ( 1085-525 î.e.n.), în care evenimentele
au fost din ce în ce mai precipitate. Dominaţia efemeră a Egiptului în
Siria este întreruptă de Nabucodonosor II. Ţara de pe Nil este, la
rândul ei, ocupată pentru scurt timp de asirieni, după care urmează
perşii, pentru vreo două secole.
      Când se iveşte Alexandru cel Mare, în 332 î.e.n., acesta este
salutat ca eliberator. După moartea lui, Egiptul intră pe mâinile
unui locotenent al acestuia, Ptolemeu, care se proclamă rege cu
numele de Ptolemeu I şi decide să mute capitala de la Memphis la
Alexandria, oraşul gândit de conducătorul macedonean.
Urmărind crearea unui stat elenistic,  Pag-16
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ROMÂNII

 Emil        Cică

LUMEÎN

Deciziile sunt ale Parlamentului Guvernului României?
  Hai să vedem cum este condusă România şi în interesul cui....      Se dau următoarele informaţii:
1. În anul 2021, Statul Român a alocat 120.000 euro cercetării arheologice, o suma de toată jena
şi oricum alocată preferenţial doar anumitor cercetători, puşi bine cu sistemul.
 2. În anul 2021, Statul Român a alocat 2.000.000 euro Institutului Elie Wiesel, ca să continue
să ne explice nouă, românilor, cât de urât ne-am comportat noi cu evreii. Mă întreb până când
ni se va tot explica?

Dr. ing. Emil Ciobanu
SYSCERT SRL – Partener
internaţional TÜV Hessen

Germania

Cum este condusă România şi în interesul cui... 

3. În anul 2021, Statul Român a eliminat titulatura de “Istoria
Românilor” din manuale şi a scos masiv informaţii legate de perioada
veche (marile culturi neolitice precum Cucuteni, Hamangia, Gumelniţa
etc. sau perioada geto-dacă), iar despre marii noştri voievozi abia
se face referire.
4. În anul 2021, Statul Român a hotărât ca manualul de “Istoria
Evreilor. Holocaustul” să devină OBLIGATORIU la nivel de liceu,
deşi acest lucru nu se justifică în niciun fel. În cel mai bun caz, acest
domeniu ar fi putut fi studiat ca un capitol într-un manual generalist
legat de regimuri totalitare etc., ci nu ca un manual de sine stătător,
băgat pe gâtul elevilor români.
5. În anul 2021, Academia Română a anunţat că înfiinţează şi ea
un grup de studiere a antisemitismului şi holocaustului în România,
în contextul în care există deja institutul amintit mai sus, plus încă
zeci de consilieri prezidenţiali, guvernamentali etc., care se ocupă
de aceste aspecte.
6. În intervalul 2010-2021, Statul Român a avut grijă să
DESFIINŢEZE toate programele de masterat de la universităţile
de stat dedicate perioadei antice autohtone (dacice), înlocuindu-le
EXCLUSIV cu programe dedicate culturilor imperiului roman,
greceşti şi evreieşti. În momentul de faţă există doar 10 specialişti
în arheologia epocii geto-dacice, din care o parte pensionari.
7. Asociaţiile, fundaţiile şi ONG-urile care activează pe zona de
cercetare-promovare a istoriei naţionale, nu mai sunt susţinute
de Statul Român. Acesta, în schimb, finanţează masiv centre culturale
ale minorităţilor, activităţi “culturale” ale mişcării LGBT şi campania
de ştampilare a românului cu descrierea de antisemit şi xenofob.
8. În perioada 2010-2021, Statul Român a asistat impasibil, fără reacţie,
la eliminarea sau modificarea unor simboluri fizice ale culturii şi
istoriei româneşti (ex. eliminarea statuii lui Mihai Viteazul din Oradea,
acoperirea statuii lui Mihai Eminescu din Oradea, inscripţionarea
unor statui şi busturi ale unor oameni de cultură români cu apelativul
“antisemit” la iniţiativa institutului Elie Wiesel etc).
9. Întenţiile unor studenţi la istorie de a se specializa pe cercetare
privind epoca geto-dacă sunt efectiv anihilate de unii profesori
universitari aserviţi politic (ex. cazul zonei Dobrogei, unde este pur
şi simplu interzis să se facă săpături arheologice în situri getice).
10. Statul Român a alocat milioane de euro în ultimii 10 ani pentru
restaurarea unor biserici evangheliste, protestante şi catolice din
Ardeal, aparţinând minorităţii maghiare, în timp ce multe cetăţi dacice
sau de scaun ale voievozilor români sau casele memoriale ale multor
personalităţi ale culturii româneşti zac în paragină (ex. modul în care
Kelemen Hunor aloca fondurile pe când era ministrul culturii).
Lista poate continua, iar concluziile le trageţi singuri ! Nu trebuie să
fii nici antisemit nici xenofob, dar se simte antiromânismul tot mai
agresiv al multora, chiar nepermis de mulţi.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România
“Elie Wiesel” a fost constituit prin Hotărârea de Guvern nr. 902
din 4 august 2005.
Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea,
arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la
Holocaust, în rezolvarea unor probleme ştiinţifice, precum şi
elaborarea şi implementarea de programe educaţionale
privind acest fenomen istoric. Pentru realizarea obiectului de
activitate, Institutul are următoarele atribuţii principale:

a) desfăşoară proiecte de cercetare, de educaţie şi culturale, în
ţară şi în străinătate, pe bază de contracte, pentru aprofundarea
cunoaşterii fenomenului Holocaustului;
b) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice mărturie, publicaţie
ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta;
c) identifică, aduce în ţară şi conservă documentele privind
Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport,
răspândite în diferite ţări ale lumii;
d) constituie o arhivă care să cuprindă publicaţiile, cărţile,
colecţiile de reviste, ziare, manifeste şi alte înscrisuri care au
legătură cu Holocaustul din România, alcătuind şi instrumente
de lucru în domeniu;
e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei
istorice a Holocaustului;
f) organizează manifestări ştiinţifice consacrate Holocaustului
şi contribuie la reprezentarea cercetării naţionale în acest domeniu
în întâlnirile ştiinţifice internaţionale;
g) finanţează editarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi,
studii, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video,
colecţii de documente, albume fotografice referitoare la
Holocaust;
h) organizează şi sprijină realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific,
social-cultural şi educaţional privind Holocaustul, pe bază de
proiect;
i) constituie un punct de referinţă şi de comunicare cu
supravieţuitorii Holocaustului;
j) contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual
al comunităţilor din România afectate în perioada Holocaustului;
k) iniţiază, prin Secretariatul General al Guvernului, şi avizează
proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;
l) iniţiază acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional
şi legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului;
m) coordonează activităţile în vederea realizării unui muzeu de
istorie al evreilor din România.
Institutul „Elie Wiesel” a sprijinit, de asemenea, organizarea
unui Memorial al victimelor Holocaustului din România.
Inaugurarea INSHR-EW a avut loc la 10 octombrie 2005, cu ocazia
celei de-a doua comemorări a Zilei Naţionale a Victimelor
Holocaustului din România.

Dr. ing. Emil Ciobanu

România a cedat Insula Şerpilor Ucrainei în 2009, atunci când a
câştigat procesul judecat la Curtea Internaţională de Justiţie de la
Haga. Delegaţia română a motivat că insula nu poate susţine viaţa,
fiind improprie activităţilor umane şi prin urmare este o stâncă.
Atunci România a câştigat aproximativ 9.700 km pătraţi din platoul
continental de lângă insulă, în speranţa exploatării bogatelor
resurse de hidrocarburi.
Evenimentele recente au făcut ca Ucraina să piardă Insula Şerpilor,
fiind capturată de forţele ruseşti. Rusia a schimbat dinamica în
regiune şi continuă seria de atacuri asupra Ucrainei, potrivit
Mediafax.
La 45 km de ţărmul României Insula Şerpilor este locul cel mai apropriat
de România unde se poartă lupte. De la Insula Şerpilor până la
localitatea românească Sulina sunt aproximativ 44-45 km. De la
Insula Şerpilor şi până la Bucureşti sunt 335 km. În apropriere,
la aproximativ 100 de km, se află şi baza NATO de la Mihail
Kogălniceanu.
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Hua Chunying, oficial şi diplomat al Ministerului
 Afacerilor Externe al Chinei, conferinţă de presă

„Sperăm ca SUA să ia
aceste întrebări în serios
şi să renunţe la
standardele duble.”
Ned Price, purtătorul de
cuvânt al Departamentului
de Stat al SUA, a declarat:
„China ar trebui să
respecte principiul
suveranităţii şi are
obligaţia de a îndemna
Rusia să renunţe în

problema Ucrainei”. Cum comentaţi?
Hua Chunying: Am notat observaţiile relevante făcute de purtătorul
de cuvânt al Departamentului de Stat al Statelor Unite. În primul
rând, mă tem că SUA nu este calificată să spună Chinei cum să facă
lucrurile, de exemplu, cum să respecte suveranitatea naţională şi
integritatea teritorială a unui stat. Poporul chinez are înţelegere şi
sentimente foarte reale şi profunde cu privire la problema
suveranităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale. Încă din timpurile
moderne, China a experimentat invaziile coloniale ale celor Opt Puteri
ale Forţelor Aliate şi ale puterilor străine şi are o amintire excepţional
de amară a modului în care ţara a fost umilită cu pierderea suveranităţii
sale. În urma cu puţin peste 20 de ani, ceea ce nu este departe de
timpurile prezente, ambasada Chinei din Republica Federală
Iugoslavia a fost bombardată de NATO, au fost ucişi trei jurnalişti
chinezi şi mulţi alţii răniţi. În prezent, NATO încă mai are o datorie de
sânge faţă de poporul chinez. Şi astăzi, China încă se confruntă cu
ameninţările reale din partea SUA, în legătură cu câţiva dintre aşa-
zişii săi aliaţi care se amestecă voit în afacerile interne ale Chinei şi
subminează suveranitatea şi securitatea Chinei în problemele legate
de Xinjiang, Hong Kong şi Taiwan. China este singurul membru
permanent al Consiliului de Securitate al ONU care nu a realizat încă
reunificarea completă a ţării. Tocmai din această cauză, China a
susţinut întotdeauna cu fermitate scopurile şi principiile Cartei ONU
şi normele de bază care guvernează relaţiile internaţionale, a protejat
cu hotărâre suveranitatea naţională, securitatea şi integritatea
teritorială şi a apărat cu fermitate echitatea şi justiţia internaţională.
În aproape 250 de ani de la înfiinţare, doar în mai puţin de 20 de ani
Statele Unite nu au lansat operaţiuni militare, iar scuzele pentru
intervenţiile sale militare sunt uneori „democraţia”, alteori „drepturile
omului”, uneori ”fake news” şi alteori o mică sticlă cu detergent
(referire la pretextul din 2003 când SUA a lansat al doilea război
asupra Iraq-ului, arătând că Iraq deţine ”arme de distrugere în masă”
pe baza unei imagini cu o sticlă de detergent)! O astfel de ţară are cu
siguranţă o altă înţelegere a respectării suveranităţii naţionale şi a
integrităţii teritoriale decât avem noi. Şi comunitatea internaţională
este clară în acest sens....
....Trebuie să subliniez şi să punctez din nou că relaţiile China-Rusia
sunt construite pe baza „nealinierii, neconfruntării şi neatacării
oricărei alte părţi terţe”. Acest lucru este fundamental diferit în natura
de abordarea SUA care creează „mici clanuri” şi politici de bloc prin
trasarea unor linii ideologice şi creând confruntare şi diviziune. China
nu este interesată şi nu are nicio intenţie să urmeze mentalitatea
„prieten sau inamic” a Războiului Rece şi practica asamblării de aşa-
zişi aliaţi şi „cercuri mici”...(Hua Chunying explicând viziunea Chinei
despre democraţie): Faptele arată că democraţia nu poate fi
predeterminată sau forţată. Nu există un model prestabilit de
democraţie. Democraţia nu este Coca-Cola care, cu siropul produs
de Statele Unite, are acelaşi gust în toată lumea. Pentru noi, un
criteriu cheie al democraţiei este dacă ţara poate răspunde
aşteptărilor, nevoilor şi aspiraţiilor oamenilor. În acest sens,
democraţia chineză este o democraţie a poporului, în timp ce aceea
a Statelor Unite este o democraţie a banilor; poporul chinez se bucură
de o democraţie substanţială, în timp ce americanii au democraţie
doar în formă; China are o democraţie populară integrală în timp ce
Statele Unite au o democraţie prin vot care vine la fiecare patru ani.
În ultimii 30 sau 40 de ani, cei bogaţi din Statele Unite au devenit mai
bogaţi, iar cei săraci şi mai săraci. Primii 1% deţin, guvernează şi se
bucură. Aceasta este democraţie? Cui aparţine SUA? Poate guvernul
SUA să câştige sprijin măcar de la jumătate din populaţia sa? Care
partid din Statele Unite poate reprezenta interesele întregului popor
american? Priviţi consecinţele promovarii americane a democraţiei

sale în întreaga lume. În ce ţară în care a intervenit SUA s-au bucurat
oamenii de pace reală, securitate, libertate şi democraţie? Irak, Siria
sau Afganistan? Alianţele de tip ”clică” făcute în numele democraţiei,
amestecul fără îndoială în afacerile interne ale altor ţări şi chiar
suprimarea în mod arbitrar a dezvoltării normale a altor ţări şi a
dreptului legitim al oamenilor la o viaţă mai bună este mai
nedemocratic decât orice altceva. Este autocraţie, hegemonie şi
totalitarism...
Întrebare: Câteva instituţii de presă americane consideră că remarcile
şi poziţia Chinei faţă de Ucraina contrazic principiul respectării
suveranităţii statului şi integrităţii teritoriale pe care China îl susţine
întotdeauna. Sunteţi de acord?
Hua Chunying: Poziţia Chinei în problema Ucrainei este
consecventă şi rămâne neschimbată.
Remarcile Chinei sunt în concordanţă cu poziţia noastră conform
căreia problemele regionale ar trebui rezolvate prin dialog şi
consultare. China susţine întotdeauna obiectivitatea şi
corectitudinea, susţine pacea şi justiţia şi îşi decide poziţia pe bază
fondului chestiunii în cauză. Credem că toate ţările ar trebui să
soluţioneze disputele internaţionale într-un mod paşnic, în
conformitate cu scopurile şi principiile Cartei ONU. Cei care acuză
China că încalcă principiul respectării suveranităţii statului şi
integrităţii teritoriale în problema Ucrainei fie au motive ascunse, fie
sunt îndrumaţi greşit de declaraţii greşite.
Raţiunea şi cauzalitatea sunt importante atunci când încercaţi să
înţelegeţi lucrurile. Există un context istoric complex în problema
Ucrainei, iar situaţia actuală este rezultatul interacţiunii multor factori
complicaţi. Pentru a avea o înţelegere obiectivă a situaţiei şi pentru
a căuta o soluţionare rezonabilă şi paşnică, este necesar să învăţăm
întreaga poveste despre problema Ucrainei şi să abordam în mod
corespunzator preocupările legitime de securitate ale celuilalt, pe
baza egalităţii şi a respectului reciproc. Anumite ţări ar trebui să se
întrebe: când SUA au condus cinci valuri de expansiune NATO
spre est până la uşa Rusiei şi au desfăşurat arme strategice ofensive
avansate, încălcând asigurările pe care le-a dat Rusiei, s-au gândit
vreodată la consecinţele împingerii unei ţări mari către colţ?
În circumstanţele actuale, uşa către o soluţionare paşnică a problemei
Ucrainei nu este complet închisă. Sperăm că părţile relevante în
cauză vor putea să rămână calme şi raţionale şi să se angajeze la o
soluţie paşnică prin negociere, în conformitate cu scopurile şi
principiile Cartei ONU. China va continua să promoveze discuţiile
de pace în felul său. Salutăm şi încurajăm toate eforturile dedicate
promovării soluţionării diplomatice a problemei.
Preşedintele american Joe Biden a spus într-un discurs că acţiunea
Rusiei asupra Ucrainei este începutul unei invazii. Am remarcat, de
asemenea, că preşedintele Aleksandar Vucic al Serbiei a spus că
preşedintele Ucrainei ar trebui mai întâi să condamne agresiunea
împotriva Serbiei de către SUA, Regatul Unit şi alte ţări. Aveţi vreun
comentariu?
Hua Chunying: Problema Ucrainei are un fundal istoric complicat.
Situaţia actuală este rezultatul interacţiunii mai multor factori. Am
observat că partea rusă a spus de multe ori că nu intenţionează să
înceapa un război împotriva Ucrainei şi este pregatită să dialogheze
cu SUA şi părţile relevante cu privire la aderarea Ucrainei la NATO.
Este de menţionat că principiul indivizibilităţii securităţii este inclus
în preambulul Actului final de la Helsinki din 1975, al Cartei de la
Paris pentru o nouă Europă din 1990, al Actului fondator privind
relaţiile reciproce, cooperarea şi securitatea dintre NATO şi Federaţia
Rusă din 1997, Carta pentru Securitate Europeană adoptată de OSCE
la Istanbul în 1999 şi preambulul Tratatului New Start din 2011,
printre altele. Cu toate acestea, în mod clar SUA nu şi-au respectat
angajamentul. SUA nu doreşte să se întâlnească cu Rusia la
jumătatea drumului atunci când Rusia propune să aibă un dialog cu
SUA cu privire la iniţiativa europeană de garanţii de securitate...
..Am remarcat unele rapoarte care spun că preşedintele Putin a spus
că cea mai bună soluţie este ca Ucraina să refuze aderarea la NATO
şi să rămână neutră... Aţi menţionat observaţiile preşedintelui Vucic.
Am observat că mulţi oameni cred că nu ar trebui să existe standarde
duble în problema respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a
altei ţări. Mulţi oameni întreabă SUA: A respectat SUA suveranitatea
şi integritatea teritorială a Republicii Federale Iugoslavia când
NATO condusă de SUA a bombardat Belgradul? A respectat SUA
suveranitatea şi integritatea teritoriala a Irakului atunci când a lansat
atacuri militare asupra Bagdadului sub acuzaţii nejustificate? A
respectat SUA suveranitatea şi integritatea teritorială a
Afganistanului atunci când dronele americane au ucis deliberat şi
fără motiv oameni nevinovaţi în Kabul şi în alte locuri?
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/202202/
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Efectele sancţiunilor: Unele avioane zboară peste Polul
Nord
Companiile aeriene au fost nevoite să caute rute noi după ce Rusia
a interzis intrarea avioanelor în spaţiul său aerian, ca răspuns la
sancţiunile aplicate de comunitatea internaţională. În prezent, unele
avioane zboară peste Polul Nord pentru a ocoli Rusia.
De exemplu, cursa aeriană care conectează oraşele Helsinki şi
Tokyo parcurge peste 3.000 de mile deasupra Rusiei, iar ultimul zbor
a avut loc pe 26 februarie. Ca să ocolească Rusia, companiile care au
zboruri între Scandinavia şi ţările din Asia au ales să zboare peste
Polul Nord şi Alaska, anunţă CNN. Călătoria ţine peste 13 ore,
acoperă aproximativ 8.000 de mile, iar avioanele folosesc cu până la
40% mai mult carburant.
Cea mai fericită ţară din lume. Finlanda câştigă primul loc
pentru al 5-lea an consecutiv
Ţara nordică a obţinut un scor de 7,82 din 10. Finlanda se află înaintea
Danemarcei, Islandei, Elveţiei şi  Olandei, în clasamentul dominat de
ţările europene, în special de cele din nordul Europei. România se
află printre cele mai mari trei progrese, alături de Serbia şi Bulgaria.
„Cele mai mari trei progrese au fost înregistrate în Serbia, Bulgaria
şi România. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Liban,
Venezuela şi Afganistan", potrivit World Happiness Report, un
studiu anual sponsorizat de Naţiunile Unite şi lansat în urmă cu
un deceniu..

Jens Stoltenberg: „NATO va aproba 4 noi grupuri de luptă
în România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia”
”Vom face tot posibilul să evităm un război nuclear”
Secretarul general al NATO a anunţat că joi (23 martie) vor fi aprobate
patru noi grupuri de luptă în România, Ungaria, Bulgaria şi Slovacia.
Totodată, Jens Stoltenberg a subliniat faptul că Alianţa Nord-
Atlantică cere Moscovei să înceteze ameninţările cu armele nucleare
şi spune că se vor face toate eforturile necesare pentru a se asigura
că acest conflict nu se va transforma într-un război nuclear.
Cele patru noi grupuri de luptă, ce vor fi înfiinţate şi pe teritoriul
României, au ca scop consolidarea poziţiei Alianţei pe Flancul Estic.
Deciziile urmează să fie luate la Summitul NATO ce va avea loc la
Bruxelles, în cursul zilei de joi.

Mircea Badea a povestit, miercuri (23 martie), la 'În gura
presei' cum a primit vestea deciziei anunţate de Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie că
Traian Băsescu a fost
colaborator al
Securităţii.
"Începem cu ceva ce
trebuie să fac, trebuie
să fac faţă de mine,
sunt dator faţă de mine
să fac asta şi este foarte
important pentru mine
să fac treaba asta.

Astăzi a ieşit verdictul de la Înalte Curte de Casaţie şi Justiţie că
Băsescu a fost securist. Cu toată dragostea vă spun, vă reamintesc
poate, cine ştie, m-aţi mai văzut pe planeta asta, că m-am ocupat cam
10 ani de Traian Băsescu. Nu singur, ci împreună cu nişte oameni,
foarte puţini la număr, şi absolut tot ce am spus despre Traian
Băsescu, cu argumente la vremea respectivă, TOATE s-au
demonstrat a fi adevărate, milimetric s-au demonstrat a fi adevărate.
Eu nu am nevoie de verdictul ÎCCJ ca să spun aşa, deci Băsescu a
fost turnător?! Nu, Băsescu clar a fost securist. Mugur Ciuvică a
avut şi nişte documente. Chiar înainte să devină Băsescu preşedinte
le-a prezentat opiniei publice. Nu a avut toate documentele acestea
pe care CNSAS-ul împreună cu SRI-ul şi cu nişte magistraţi jegoşi
le-au pitit ca să-l pupe pe Băsescu în fund şi să-l deservească în
tendinţele lui dictatoriale oribile. Era totul limpede încă dinainte să
fie el preşedinte, dar a venit şi ÎCCJ şi a spus azi că a fost securist",
a spus Mircea Badea, la începutul emisiunii "În gura presei".

Putin obligă „ţările neprietenoase cu Rusia” să plătească
gazul importat în ruble ruseşti
Preşedintele Vladimir Putin a anunţat miercuri (23  martie), că Rusia
nu va mai accepta plăţi în dolari sau euro pentru livrările sale de
gaze naturale către ţările europene şi a dat termen autorităţilor de
la Moscova o săptămână să pună la punct un nou sistem de plăţi în
ruble, relatează Reuters.
"Am luat decizia de a pune în practică un ansamblu de măsuri pentru
a trece la plata în ruble a gazului nostru livrat ţărilor ostile şi a
renunţa în toate plăţile la devizele compromise", a declarat Putin
la o şedinţă de guvern, precizând că aceasta este o reacţie la
îngheţarea activelor Rusiei în Occident, în urma sancţiunilor impuse
Moscovei după atacul asupra Ucrainei.
''Solicit guvernului să dea instrucţiunile corespunzătoare către
Gazprom pentru a revizui contractele existente. În acelaşi timp,
toţi consumatorii străini trebuie să aibă timp pentru efectuarea
operaţiunilor necesare'', a indicat liderul de la Kremlin.

Traian Băsescu, declarat oficial colaborator al Securităţii
Traian Băsescu, fostul preşedinte al României, a fost colaborator al
Securităţii a decis, miercuri, 3 martie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
care a menţinut astfel hotărârea instanţei anterioare, Curtea de Apel
Bucureşti, şi a respins apelul depus de fostul preşedinte.
La scurt timp, Băsescu, care-şi pierde privilegiile de fost şef de stat
după această decizie, a scris pe Facebook că nu va comenta hotărârea
instanţei, dar va face „demersurile legale la CEDO”. În cadrul
procesului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
(CNSAS) a depus documente care arată că Traian Băsescu ar fi avut
un ofiţer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de
locotenent-colonel, şi că ar fi dat două note informative olografe,
semnate cu numele de cod „Petrov”. (Libertatea)

Lovitură teribilă pentru Klaus Iohannis! Milionarul care
i-a luat faţa. Nimeni nu s-ar fi gândit...
Mai sunt aproape doi ani până la alegerile prezidenţiale, însă partidele
pun pe masă toate resursele în vederea recrutării şi impunerii celor
mai buni candidaţi la funcţia supremă în stat. În ediţia de joi a
podcastului EVZ Play, Robert Turcescu a stat de vorbă cu sociologul
Mirel Palada, care a comentat principalele tendinţe din preferinţele
românilor. E o surpriză totală cînd vine vorba despre cel mai popular
român al zilei. Mirel Palada a oferit un răspuns greu de anticipat:
Gigi Becali e peste oricine. Lumea are nevoie de haiduc.
Se detaşează însă figura lui Gigi Becali, foarte activ şi în pandemie
prin diferite poziţii oficiale, dar şi prin acte umanitare.  (Ev.zilei)

Trei dintre primele cinci rafinării germane sunt deţinute
parţial sau integral de compania de stat rusă Rosneft, susţine
jurnalistul de la portalul InformNapalm, Anton Pavluşko.
El a constatat că Rusia influenţează Germania nu numai prin preţul
combustibilului, ci şi prin influenţa ruşilor care deţin afaceri în
Germania. „Un exemplu în acest sens este rafinăria din Schwedt,
cumpărată în cele din urmă de Rosneft cu doar câteva zile înainte de
începerea războiului", notează Pavlushko. Potrivit acestuia,
politicienii din Germania au aflat despre acest lucru din presă.
Unul dintre liderii creştin-democraţilor, Norbert Rottgen, scrie
indignat despre aceasta rafinărie pe Twitter.
Potrivit acestuia, trei dintre cele mai mari cinci rafinării germane s-au
dovedit a fi parţial sau în întregime deţinute de compania de stat
Rosneft. Totul a început în 2010, când Rosneft a cumparat 50% din
compania locală Ruhr Oel, care controla patru rafinării, de la PDVSA,
deţinută de statul venezuelean. Restul companiei era deţinut de
British Petroleum (BP). Aceste patru rafinării reprezintă un sfert din
întreaga capacitate a rafinăriilor germane. În vara lui 2015, rafinăria
Gelsenkirchen a fost preluată în totalitate de BP, iar ruşii au primit
participaţia BP în alte trei rafinării.
Deci, ca urmare a unei singure tranzacţii, ruşii au primit:
- 24% din cea mai mare rafinărie germană MiRO din Karlsruhe.
- 28,57% din cea mai mare rafinărie bavareză Bayernoil.
- 54,17% din PCK Schwedt (cel mai mare furnizor din regiunea
Berlin-Brandenburg). Mai mult, în 2021, ruşii au convenit cu Shell
să cumpere pachetul de 37,5% din PCK Schwedt - în acest fel ar
controla complet această rafinărie (> 91%). Comitetul german
antimonopol a dat verde acestui acord cu o zi înainte de începerea
războiului cu Ucraina, subliniază Pavluşko.  (Comisarul)

Rusia şi Belarus au fost excluse de la Campionatele Mondiale de
Nataţie din acest an, aceasta fiind cea mai   recentă sancţiune sportivă
aplicată celor două ţări în urma  invaziei din Ucraina.  (Antena 3)
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De partea americană, bilanţul este de aproxilativ 4 500 de militari
ucişi şi 30 000 răniţi. Sechelele acestui război sunt însă teribile:
Un sfert din contingentul american care a servit în Irak suferă de
boli fizice şi psihice, cazurile de depresie nervoasă sunt extrem
de numeroase, mulţi militari s-au sinucis odată întorşi acasă, mii
de familii au fost dizlocate sau au avut de suferit în diverse
feluri. Dincolo de costul uman mai trebuie evaluat şi costul
economic al războiului: 2 000 de miliarde de dolari doar pentru
cheltuielile directe. Si toate acestea cu ce rezultat pentru America?
Practic nici unul din obiectivele americane nu au fost atinse.
Statele Unite n-au reuşit, aşa cum sperau, să creeze o mare
democraţie în Irak care să devină un exemplu pentru întregul
Orient mijlociu şi apropiat. Americanii n-au reuşit nici să-şi
conserve influenţa.
2011  O publicaţie anunţa: Războiul SUA-NATO împotriva Libiei
a intrat după atacul de luni dimineaţa asupra complexului Bab
Al-Azizyah din Tripoli într-o fază nouă şi criminală care include
asasinatul politic organizat de stat.
Două bombe ghidate, de mare precizie, au transformat clădirile
din complex în moloz. Oficialii libieni au raportat trei morţi şi 45
de răniţi, 15 dintre ei în stare critică.
Acesta a fost al treilea atac asupra complexului în care colonelul
libian Muammar Gaddafi trăieşte şi lucrează. Complexul a fost
lovit prima dată pe 20 martie, în a doua zi a asaltului SUA-NATO,
de o rachetă de croazieră lansată de pe un submarin britanic.

Conducătorii decid şi populaţia suferă! Războaiele din zilele noastre şi urmările lor .
Urmare din pag.1

Al doilea atac a avut loc pe 23 aprilie, atunci când avioanele
de război au lovit o parcare aflată în faţa Bab al-Azizyah-ului.
Conform rapoartelor, parcarea s-ar fi aflat deasupra unui buncăr
subteran. Cu fiecare atac devine tot mai evident că obiectivul
este asasinarea lui Gaddafi şi a membrilor familiei sale. (Bill Van
Auken, 29 aprilie 2011)
27-2-2021 Cităm:…. Libia a ajuns un stat aproape complet eşuat,
după 10 ani de război civil. Ce a mai rămas din această ţară riscă
să fie, pur şi simplu, împărăţit în două între Rusia şi Turcia, care
sunt statele care acţionează în prezent în regiune din postura
jucătorilor dominanţi. Scopul final al celor două ţări îl reprezintă
controlul unei zone cât mai extinse din bogatele rezerve de petrol
şi gaze ale Libiei, se arată într-un articol din Washington Post…
În prezent, în această ţară luptă peste 20.000 de mercenari
veniţi din Rusia, Siria, Ciad, Turcia ori Sudan. Mercenarii sunt
fie luptători propriu-zişi, fie consilieri militari. 
Navele şi avioanele de transport aduc zilnic în Libia tone de
muniţie, echipamente şi tehnică militară, care variază de la gloanţe,
mine antipersonal până la avioane de luptă, drone, rachete
antiaeriene sau maşini blindate.
„Intervenţia militară străină pe care o vedem în aceste zile întrece
orice imaginaţie”, a declarat pentru Washington Post, sub protecţia
anonimatului, un înalt responsabil occidental. Şi în Libia SUA a
declanşat răsturnarea unui regim care punea la dispoziţia omului de
rând o mulţime de avantaje materiale rezultate din exploatarea
resurselor statului.    (Surse Internet)

Interviu cu NINA IVANOVICH (profesoară de dansuri istorice)
realizat în ianuarie 2022 de DIA RADU.  (Extrase)
„Îmi place să spun că am două ţări natale. Una e România din
care vin, cealaltă e Rusia, în care m-am născut a doua oară”
Nina Ivanovici s-a născut la Câmpia Turzii, dar viaţa a
purtat-o devreme prin alte părţi: întâi în Bucureşti, unde a
copilărit, iar apoi tocmai la Sankt Petersburg, unde a studiat
baletul şi unde azi profesează ca regizor, coreograf şi manager.
Cea de-a opta ediţie a Festivalului „Revolve Dance”,
eveniment dedicat tinerilor care vor să facă din dans o profesie,
a adus-o din nou la Bucureşti.
De vorbă cu o îndrăgostita de valsuri, ale cărei rădăcini se întind
până departe, în Imperiul Austriac.
– Ce caută o româncă tocmai la Sankt Petersburg?
- ...când eram mică mama m-a dus să fac balet la Palatul Pionierilor,
cu doamna Boscu..., apoi am intrat la Şcoala de Coregrafie din
Bucureşti, unde o profesoara i-a spus mamei: „Dvs. sunteţi
rusoaică, de ce nu trimiteţi fata în Rusia, la o şcoala mai bună?”
-– Aveaţi deci rădăcini în ţara lui Dostoievski, prin mama:
Ivanovich ?
– Tata e român, mama e rusoaică, dar Ivanovici e de fapt numele
bunicului şi străbunicului meu. Iosif (Ioan) Ivanovici s-a născut
la Timişoara, când Timişoara era sub Imperiul Austriac, dar
rădăcinile lui erau în Banatul sârbesc, după spusele tatei...
-Frumoasă genealogie! Deci dragostea de muzică s-a moştenit!
– Da, da, s-a moştenit. Noi suntem trei. Am un frate, Vladimir,
care l-a moştenit pe tata, e arhitect şi pictor la Bucureşti. Şi un
frate care l-a moştenit pe străbunicul, Andrei Ivanovich, care e
muzician şi călătoreşte în toată lumea ca pianist emerit. E născut
la Bucureşti, dar a studiat pianul la Leningrad şi în Karlsruhe,
are mai multe premii internaţionale, inclusiv medalia de aur la
Competiţia Internaţionala de Pian din Cincinnati. E profesor la
Conservatorul din Sankt Petersburg, dar din 2018, e şi profesor
invitat la Conservatorul din Shanghai.
– Iar dvs. aţi luat calea baletului… În descrierea cursului dvs. pe
care îl ţineţi la Bucureşti e o formulare care mă intrigă. Ce sunt
„dansurile istorice şi de caracter”?...
– Dansurile istorice sunt acele dansuri care se dansau odinioară
la curţile imperiale ruseşti, în marile saloane. Sunt de fapt şi
dansurile care se dansau la baluri. Iar dansurile de caracter sunt
cele care păstrează ceva din specificul naţional al popoarelor:
tarantella, polka, mazurka etc. Străbunicul meu, care dădea
concerte prin toată lumea cu orchestra lui, a ajuns la un moment
dat şi în Rusia şi primul lui bal acolo a fost, în Pavlovsk, la gară.
Pavlovsk e un oraş la 30 de km de Sankt Petersburg, acolo este
una dintre marile moşii imperiale, unde există încă fostul palat al

Ţarului. Pe atunci, balurile se dădeau la gară, în aer liber, într-un
spaţiu frumos, separat cu pergole ornate cu flori. La balul ăsta, a
participat şi Ţarul cu fetele lui. Iar străbunicul, când a văzut cât
de frumoasă e fata Ţarului, se pare că şi-a pierdut capul, deşi ea
era cu 15-20 de ani mai mare ca el. I-a şi scris, de altfel, un vals,
care se numeşte chiar aşa „Vals pentru Olga”. Azi, predând
dansurile istorice, am reînnodat o tradiţie de familie începută
cândva de străbunicul şi întreruptă în timp. Şi, n-o să vă vină să
credeţi, dar pe fiica mea o cheamă tot Olga. Poartă acelaşi nume,
fără ca eu să fi intenţionat asta. Când am găsit însemnările şi
partiturile străbunicului, ea era deja născută.
– M-aş întoarce un pic cu gândul în Rusia din care veniţi, care e
acum într-un moment politic destul de tensionat. A afectat regimul
lui Putin şi viaţa voastră artistică?
– În jurul meu, în domeniul meu, nu a avut nimeni de suferit.
Dar eu sunt un caz special. Îl ştiu pe Putin de pe vremea când
nu era preşedinte, fiindcă fetele lui erau elevele mele la dans.
Una era harnică şi lua mereu 5 (maximul), alta fuşărea treaba şi îi
dădeam 3. Venea să le ia după curs şi mă întreba: „De ce una ia 3
şi cealaltă 5?”. Şi eu îi ziceam sincer: „Păi, nu lucrează destul, ce
să-i fac?”. Dar niciodată n-a contestat nota şi niciodată nu
mi-a reproşat nimic. Acum însă, că a ajuns preşedinte, s-au adunat
în jurul lui mulţi oameni corupţi.
– Deşi în Rusia pare să vă simţiţi destul de bine, totuţi, vă
întoarceţi constant să lucraţi în România.  Ce vă cheamă  înapoi?
– Este un Dumnezeu deasupra, care m-a auzit, fiindcă eu toata
viaţa mea am vrut să mă întorc acasă. Când am plecat în Rusia,
la şcoala de balet, am luat cetăţenia mamei, ca să-mi fie mai uşor.
După ce am terminat studiile, în 1980, am obţinut un loc în trupa
de balet din Rusia, dar am dat examen şi în România şi l-am luat
şi aici. Visul meu era să fac naveta între ţări. Să lucrez o perioadă
acolo, o perioadă aici şi tot aşa. Inima mi-a rămas însă mereu la
România.  Până într-o zi, când una din colegele mele profesoare
de la Academie urma să vină să facă un masterclass aici, dar nu
prea voia. Mi-a spus: „Ce să caut eu în România? Nu    cunosc pe
nimeni. N-am niciun chef să mă duc”. Când am auzit de România,
m-am oferit să-i iau locul, bucuroasă. De atunci, vin constant.
– Vă simţiţi acasă şi în Bucureştiul de azi?
– Da, iubesc oraşul ăsta, mai ales partea lui veche. Ador
arhitectura. Îmi place să mă plimb pe jos pe Calea Victoriei, pe
lângă Muzeul de Istorie, pe străduţele unde mai sunt case
vechi.Uneori, când am timp, mă duc până în Drumul Taberei,
unul din cartierele la care a lucrat tatăl meu, ca inginer arhitect.
... Dar cel mai mult la Bucureşti îmi place mirosul. Imediat ce am
ieşit din aeroport, am simţit ca e alt aer. I-am zis fiicei mele: „Am
ajuns, în sfârşit, acasă!”.
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    ANCA  -  RODICA TURCEA
   *Recensământul populaţiei este una dintre cele mai vechi cercetări
statistice, organizat pentru cunoaşterea dimensiunii şi a unor
caracteristici ale populaţiei ce se află într-un anumit teritoriu.
În epoca modernă, recensământul se organizează, în fiecare ţară,
de regulă, o dată la zece ani. În România, în perioada 1859 – 2011
s-au desfăşurat 12 recensăminte: (1) în perioada 1859 – 1860 a fost
organizat primul recensământ în Principatele Unite; (2) decembrie
1899; (3) decembrie 1912; (4) decembrie 1930; (5) aprilie 1941;
(6) ianuarie 1948; (7) februarie 1956; (8) martie 1966; (9) ianuarie 1977;
(10) ianuarie 1992; (11) martie 2002 şi (12) octombrie 2011.
În  anul 2022, în perioada 14 martie – 17 iulie, se organizează în
România culegerea datelor de la populaţie pentru caracteristici
referitoare la populaţia rezidentă şi la locuinţe, existând şi posibilitatea
autorecenzării online. Caracteristicile pentru care sunt culese
informaţii sunt prevăzute în legislaţia naţională (toate detaliile
privind legislaţia sunt postate pe site-ul recensământului populaţiei
şi locuinţelor: recensământromânia.ro). Acestea sunt caracteristici
înregistrate în toate ţările UE, care organizează recensământul,
potrivit programului comun şi caracteristici pentru care se cer
statistici la nivel naţional.
Desfăşurarea recensământului este programată astfel:
Autorecenzarea online a persoanelor, inclusiv autorecenzarea
asistată: începând cu 14 martie 2022, până în 15 mai. Recenzarea
persoanelor în teren, prin interviu faţă în faţă, de către recenzori:
începând cu 16 mai 2022, până în 17 iulie.
Recensământul populaţiei trebuia să aibă loc în 2021, dar a fost
amânat din cauza pandemiei de COVID-19 din România pentru
a evita infectarea recenzorilor atunci când intră încontact cu persoane
bolnave sau aflate în carantină.Din această cauză va fi primul
recensământ realizat în România în care se vor colecta şi date online.
   * Ţinutul Zimbrului Neamţ a fost din nou nominalizat într-un
clasament mondial al celor mai importante destinaţii ecoturistice
din lume, Top 100 Sustainable Destinations, iar in 11 martie 2022, la
decernarea premiilor, care a avut loc în cadrul Târgului Internaţional
de Turism de la Berlin (ITB), s-a aflat că este pe locul 1. Au fost 17
destinaţii premiate în cadrul a şapte categorii, între ele fiind premiul
ITB, producători, relansarea turismului, mediu şi climă, natură şi
ecoturism, comunităţi şi cultură, votul publicului. Ţinutul Zimbrului
a obţinut distincţia la „votul publicului“ şi este singura destinaţie de
ecoturism din România inclusă încă din anul 2017 în topul celor mai
sustenabile destinaţii la nivel mondial, sufragiul online având loc în
perioada 4 ianuarie - 9 februarie 2022.  Reprezentanţii Asociaţiei
responsabile au dezvăluit că locul obţinut este o recunoaştere a
faptului că se fac lucruri frumoase, cu impact şi de folos. Iar cei care
vor să vadă locuri minunate sunt aşteptaţi să  viziteze ardealul, să
cumpere produse tradiţionale de la oamenii locului, să străbată
dealurile, văile şi să vină cu idei sau sugestii ce pot fi puse în aplicare,
pentru a îmbunătăţi experienţa oaspeţilor sau nivelul de trai al
comunităţilor.   La competiţia din acest an au participat areale din
Americi, Africa, Oceania şi Asia, iar din Europa zone din Croaţia,
Germania, Malta, Portugalia, Spania sau Suedia. Anul trecut, graţie
voturilor online, Bison Land s-a clasat pe locul II în lume, pe prima
poziţie fiind o destinaţie din Turcia, iar pe locul III, una din Chile.
   *Pe 16 martie 2022, Guvernul României  a aprobat Ordonanţa de
Urgenţă prin care este reglementată finanţarea programelor IMM
PROD – pentru industrializarea economiei (asigură lichidităţile şi
finanţarea investiţiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv
startup-uri, din zona urbană), RURAL INVEST (pentru finanţarea
afacerilor din mediul rural) -, GARANT CONSTRUCT pentru
sectorul construcţiilor (vizează asigurarea lichidităţilor şi finanţării
investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor implicate
în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii

în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu) - şi
INNOVATION - pentru invenţii şi inovaţii, informează Ministerul
Finanţelor (M.F.).
M.F. va implementa aceste programe sub formă de scheme de ajutor
de stat în baza cărora se vor acorda garanţii şi granturi, prin Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici
şi Mijlocii SA-IFN, Fondul Român de Contragarantare SA, respectiv
Fondul de Garantare a Creditului Rural SA-IFN.
   *În 2021, în România s-au născut cei mai puţini copii din ultima
sută de ani, s ub 180.000 de copii venind pe lume anul trecut, potrivit
unui anunţ făcut de Institutul Naţional de Statistică. În 2020 se
născuseră puţin peste 200.000 de copii, dar şi acel număr era un
record al ultimilor ani, record care a fost doborât, în sens negativ, de
naşterile din 2021. În asemenea condiţii, numărul profesorilor va
trebui redus consistent (nu vor mai avea cui să predea), producătorii
de materiale-suport pentru şcoli sau cei de jucării îşi vor vedea
afacerile în contracţie, apărând şi alte efecte economice indirecte.
Interesant e că la ţară, numărul copiilor născuţi în afara căsniciei
e mai mare decât la oraş. Ceea ce poate fi şi o lovitură dată imaginii
de familie tradiţională pe care comunităţile rurale încearcă să o
promoveze. Sunt câteva judeţe în care copiii născuţi în mediul rural
în afara căsătoriei trec de 50%: Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman sau
Mureş, ca să dăm câteva exemple.
Peste 70% dintre cupluri spun că momentan nu îşi doresc copii.
Aspectele financiare - situaţia financiară şi incertitudinea cu
privire la siguranţa locului de muncă sunt determinante în decizia
de a (mai) avea un copil.
Măsurile de politică demografică privind interzicerea avorturilor
adoptate la sfârşitul anului 1966, au avut ca efect redresarea puternică
a natalităţii, mai ales în primii ani de aplicare a decretului, când s-au
născut în medie peste 526.000 de copii anual, consemnându-se rate
de 27,4 la mie (în 1967) şi respectiv 26,7 la mie (în 1968).
   * Companiile de apă , canalizare şi salubritate îi informează pe
clienţi că vor trece la debranşări, măsură care a fost sistată în
perioada în care România a fost în stare de alertă. „În contextul în care
starea de alertă nu a mai fost prelungită şi, prin urmare, începând cu
data de 09 martie a dispărut şi interdicţia de debranşare, de la
serviciile de apă, canalizare şi salubritate, echipele vor relua acţiunile
de debranşare a consumatorilor care înregistrează restanţe”.  Site-
urile au portalurile funcţionale, atât pentru transmiterea indexurilor,
efectuarea de plăţi. Astfel, clienţii pot transmite indexul, pot consulta
facturile şi pot verifica istoricul plăţilor efectuate. De asemenea, se
pot transmite petiţii şi se pot face plăţi online.    Pentru a beneficia
de aceste servicii, consumatorii trebuie să-şi creeze un cont,
folosind codul de client şi datele de pe două facturi diferite.
* Litoralul se pregăteşte de noul sezon turistic 2022. Acum, se
execută atât lucrări manuale, cât şi mecanice de la Năvodari la Vama
Veche: se curăţă manual întreaga suprafaţă de plajă de corpurile
străine din lemn, metal, sticlă, plastic şi alte deşeuri, se evacuează
depozitele de scoică din zonele cu depuneri şi algele depuse la linia
ţărmului, se îndepărtează nisipul depus la zidurile de sprijin din
vecinătatea aleilor de promenadă şi în dreptul gardurilor de protecţie,
se îndepărtează mecanizat, cu utilaje terasiere, nisipul depus la
zidurile de sprijin din vecinătatea aleilor de promenadă,  se nivelează
şi se execută lucrări de afânare a suprafeţelor de plajă cu utilajele din
dotare, se demontează gardurile de stuf amplasate pentru protecţie
împotriva eroziunii eoliene a plajelor.
La Eforie, în zonă, se lucrează la cele şase diguri perpendiculare pe
ţărm, de peste 300 de metri fiecare, dar şi la digul paralel cu malul.
Acestea vor apăra 5.750 metri liniari din lungimea litoralului
românesc din staţiunea Eforie.  Să ne ajute vremea  şi…vremurile.
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Anca-Rodica
TURCEA

Cămila  ninsă
Cămila (Camelus) este un mamifer erbivor rumegător,

din Africa de Nord şi din Asia, de talie mare, cu o cocoaşă de
grăsime pe spate (cămila dromader - Camelus dromaderies) sau cu
două cocoaşe (cămila bactriană - Camelus bactrianus), folosit la
transport în regiunile de deşert.
Şi dacă vă veţi întreba ce are cămila cu România, o să vă răspund
că, aşa precum există o lună martie cu viscole, ninsori şi temperaturi
urbane de minus 10 grade Celsius, tot aşa am văzut cămile ninse în
Egipt-ul, de curând vizitat, deşi m-am dus mult înspre sud, trecând
bine de Tropicul Racului, către Ecuator.
Pentru că, nu e o noutate, clima Pământului a luat-o razna.
Tot aşa cum şi gândurile întregii omeniri, uneori. Spun întregii
omeniri, pentru că, mai nou apar diverse segregaţii, cum ar fi: ruşii
sunt agresivi, americanii au soluţii pentru orice situaţie.
Şi aici ştiu o poveste relatată de un politician: „Cu ce Dumnezeu
sunt mai buni americanii decât noi, europenii?” întreba
academicianul arhitect Octav Doicescu, cel pe care toţi în
şcoala de arhitectură îl numeau cu preţuire şi respect „profesorul“
sau „moşul“. Povestind despre expoziţia internaţională de la
New York din 1939, unde construise pavilionul românesc, pentru
care i se decernase titlul de cetăţean de onoare al oraşului, la recepţia
organizată de reprezentanţii României, Maria Tănase a cântat, printre
altele, ”Saltă, Leano, cu Roosvelt”. Că a avut un succes uriaş se
ştie. Ceea ce mai puţin se ştie este că piesa pe care a cântat-o
se numea “Saltă, Leano, curu’ zvelt!”. Americanii din expoziţie
s-au adunat buluc la standul României, crezând că acea cântăreaţă
exotică i-a dedicat o melodie preşedintelui lor de atunci, Franklin
Roosvelt. Iar Roosvelt (împreună cu fostul preşedinte Hoover)
era şi el acolo, vrăjit de vocea şi de farmecul româncei.
Suita prezidenţială a fost înştiinţată de jocul de cuvinte, dar
nimeni nu s-a supărat, mai degrabă s-a mirat. Mai ceva ca de o
cămilă ninsă.
Oricum timpul aduce linişte , rezolvă multe dintre diferendele
existente între naţiuni, oameni.
Acum, se pare că, renaşte teama pentru ziua de mâine, datorată
scumpirilor. Sunt deja de notorietate cozile recente  de la
combustibili, când cu cal, măgar sau chiar maşini electrice s-a stat
la cozi imense cu recipiente de tot felul, pentru aprovizionări
excesive. La fel la uleiul comestibil. Ministrul agriculturii, a declarat
despre aşa zisa criză a uleiului că este clar că cineva a manipulat
speculativ situaţia, iar cei  care au cumpărat cantităţi mari au
aruncat nişte bani degeaba. „Îndoiala e un sentiment care te pune
la grea încercare, căci, dacă nu ai date corecte şi nu te informezi din
surse autorizate, există riscul să păţeşti cum am păţit noi cu
combustibilul sau cum s-a întâmplat… că nu întâmplător s-a
întâmplat şi în Bulgaria, şi în România în acelaşi timp, situaţia
cu uleiul la raft. E clar că cineva a manipulat speculativ această
situaţie şi a introdus oarecare temere în rândul populaţiei”.
Ceea ce ne duce cu gândul că toţi oamenii ar trebui să se informeze
doar din surse oficiale, sigure, ca să nu mai ajungă în situaţia de
a cheltui bani, cumpărând cantităţi uriaşe de combustibil, ulei
sau alte produse.
E adevărat însă că exporturile din Rusia şi Ucraina reprezintă
12% din totalul de calorii comercializate în lume, după cum arată
o analiză a International Food Policy Research Institute.
State  din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu se bazează pe aceste
două ţări pentru jumătate din cerealele, de care au nevoie.
Consecinţa imediată este o factură mai mare pentru alimente.
Scumpirile la energie adaugă miliarde de euro la cheltuielile
deja avute şi evident, surplusul de cheltuieli va fi decontat de
consumatorul final.
Numai că România are resurse sigure şi nu suntem în pericol.
Totuşi Banca Naţională a României se confruntă cu una dintre

cele mai dificile perioade pentru politica
monetară din ultimii 20 de ani, pentru că inflaţia
este peste ţintă şi este şi în creştere.
Şi ştim că o inflaţie mare în condiţiile unui şomaj
scăzut înseamnă (teoretic) rate ale dobânzilor
mai mari. Totuşi nimeni nu riscă alimentarea
unei spirale salarii-preţuri.
Lupta cu reducerea puterii de cumpărare a
populaţiei şi tentativele de a dezvolta economia post-pandemică
sunt şi ele dificile, mai ales într-o ţară în care creşterea economică
se bazează pe cheltuielile de consum, care devin tot mai grele
pentru o bună parte a populaţiei.
Dacă s-ar scumpi icrele de Manciuria şi echipamentele de înot,
acest lucru nu ne-ar afecta prea tare pe cei mai mulţi dintre noi.
Dar, dacă s-a scumpit gazul, energia electrică şi benzina, cu
siguranţă va trebui să tăiem din alte cheltuieli pentru a face
faţă scumpirilor respective.
Ne rămân însă muzica şi amintirile legate de ea.
Bunăoară, în anul 2022, în care Phoenix împlineşte 60 de ani,
iar Nicu Covaci, liderul formaţiei, 75 de ani, se pune la cale un
turneu aniversar special. Vestea cea mai mare pentru fani este
că Nicu Covaci s-a împăcat cu foştii membri ai trupei, cu care
de mulţi ani se afla în relaţii reci. Cu toţii au fost invitaţi să urce
din nou pe scenă cu Phoenix, punând capăt astfel unui conflict
lung. Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix şi Mircea Baniciu, Ioji
Kappl, Mani Neuman sau Ovidiu Lipan Ţăndărică, foşti membri
ai trupei, aflaţi în conflict deschis de foarte mulţi ani, s-au împăcat,
îngropând securea războiului. Spre bucuria fanilor, Nicu Covaci
îi învită pe scenă pe toţi cei care au trecut prin Phoenix de-a
lungul istoriei. „Având în vedere că sunt 60 de ani de Phoenix,
nu ştiu cât voi mai cânta, cât voi mai rămâne pe scenă. Aş vrea să
rămână publicul cu o impresie plăcută. Fără certuri şi fără poveşti
şi intrigi. Vreau să rămână publicul cu un tablou armonic şi frumos.
Noi facem armonie. Pentru asta, vreau să fac nişte evenimente
la care i-am invitat pe toţi cei care mai sunt în viaţă de la formaţia
Phoenix. Au trecut vreo 40 de persoane prin Phoenix, au şi murit
mulţi, între timp. Vreau să-i invit pe scenă. În România nu
cunosc nicio formaţie care să fi rezistat atâţia ani, chiar pe plan
internaţional sunt puţine trupe care cântă de 60 de ani. Uite, noi
am rezistat! Şi vom mai rezista o vreme. Pentru că Phoenix-ul
renaşte”, a declarat Nicu Covaci.
Cum renaşte, mereu în noi, speranţa de mai bine, de pace şi
înţelegere în lume, mai ales în contextul geopolitic actual, o
speranţă care să ne uimească prin rezultatele ei pozitive.
De curând, în Egiptul cu rădăcini atât de vechi, pe lângă Marea
Roşie cu fluxul şi refluxul ei milenar, am prins ninsoare în deşert,
lucru rar. Şi poate că şi mai rar, am văzut cămilele ninse.
Stăteau cuminţi, aşa cum stau ele, să li se aşeze neaua pe cocoaşă.
Şi poate, stăteau astfel,  să ne mirăm şi noi, turiştii, de ineditul
situaţiei. Şi aşa eram uimiţi de întrebuinţarea cămilei pentru
una din nevoile majore ale omului: sursa de apă. Bunăoară, se ţine
legată şi însetată o cămilă, timp de 13 zile. Apoi este eliberată şi
urmărită. Acolo unde se aşează, acolo este sigur o sursă de apă.
O minune!
Iar noi,oamenii
rămânem doar
cu mirarea în faţa
m i r a c o l e l o r
naturii, fie ele
cămile ninse sau
războaie inutile.
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AUSTRALIA     388,939      5,763
Australian Capital Territory        5,728            38
New South Wales     211,527         2,029
Northern Territory         1,577              32
Queensland                                41,852          694
South Australia                       26,431          238
Tasmania                       10,039           28
Victoria        52,983      2,682
Western Australia                      38,752           22

ROMÂNIA
Cazuri      confirmate:   2,827,936
Decese:                              64,789

TOTAL   ÎN   LUME
Cazuri   confirmate:     475,774,827
Decese:            6,126,561

PE   PRIMELE    LOCURI    ÎN     LUME
 Ţara  Cazuri                 Decese

1- SUA           81,498,499          1,000,761
2- India            43,014,463             516,703
3-Brazilia          29,729,991            657,998
4-Franţa            24,487,676              141,319
5- Anglia          20,515,998              164,123
6- Germania      19,436,127            128,196
7-Rusia              17,664,621              365,802
8- Turcia            14,743,437                97,521
9- Italia              14,070,450              158,254
10-Spania          11,378,784              102,053

                    Active           Decese

 STATISTICA  CAZURILOR  ÎN AUSTRALIA
             PE  VÂRSTE ŞI  SEX

    Vârsta Bărbaţi           Femei

     0 - 9  ani    64,862                60,866
    10 - 19 ani    88,626                95,937
   20 - 29 ani 186,724              192,926
   30 - 39 ani 127,519              129,843
   40 - 49 ani    84,800                 91,250
   50 - 59 ani    67,937                 72,806
   60 - 69 ani   42,664                 42,017
   70 - 79 ani   21,570                 19,539
   80 - 89 ani     8,731                     9,354
    90 +   ani                 2,040                   3,641

                GRAFICUL  CAZURILOR  ÎN AUSTRALIA
             PE  VÂRSTE ŞI  SEX

24 ianuarie  2022

        Covid-19

   10  Recomandări  împotriva balonării
– Ni se par „jenante”, dar balonările sunt un disconfort cât se poate de firesc.
Când cantitatea de aer produsă în abdomen este însă prea mare, situaţia devine
neplăcută. Din fericire, există unele remedii simple, de „casă”, la care putem apela
pentru reducerea gazelor.
1. Masaj abdominal eficient - În cazul unei balonări sau al senzaţiei de saţietate,
masajul abdominal reprezintă o adevărată binefacere. Nu doar că relaxează abdomenul,
ci stimulează, în plus, digestia, prin activarea intestinului. Pentru un astfel de masaj,
se ung buricele degetelor cu puţin ulei, după care se execută mişcări de rotaţie în jurul
ombilicului, în sensul acelor de ceasornic şi apăsând uşor. Cercurile devin tot mai
mari, la fiecare rotaţie, iar apoi se reia masajul din punctul de plecare.
2. Gimnastica - Cu ajutorul unor exerciţii uşoare poate fi stimulată mişcarea naturală
a tractului digestiv, ceea ce rezolvă anumite „probleme”, inclusiv balonarea. Staţi în
picioare şi inspiraţi adânc. Expiraţi încet, aplecând bustul înainte şi lăsând capul şi
umerii să atârne, relaxate, în jos. Vârfurile degetelor sunt îndreptate spre sol.
Inspiraţi şi expiraţi profund de şapte ori, reluând mişcarea, cu fiecare respiraţie.
3. Oţet de mere - Datorită efectului său antibacterian, oţetul de mere distruge bacteriile
de putrefacţie din intestin, şi stimulează, în acelaşi timp, producţia de suc gastric, atât
de necesar pentru o digestie sănătoasă.
Reţeta: Amestecaţi 2 linguriţe de oţet de mere natural (nefiltrat) cu apa calduţă
şi îndulciţil cu miere (după gust). Băut înainte de masă, oţetul de mere poate stimula,
chiar preventiv, digestia.
4. Prevenirea balonărilor - Persoanele predispuse la balonări ar trebui să renunţe la
alimentele care le provoacă, sau să le reducă, pe cât se poate. Printre alimentele greu
digerabile care pot provoca balonari se număra, printre altele, alcoolul, sucurile
îndulcite, produsele lactate grase (frişca, brânza, laptele integral etc.), aluaturile
preparate cu drojdie, leguminoasele sau varza.
5. Alimente cu probiotice -Probioticele sunt microorganisme vii, care servesc drept
hrană bacteriilor intestinale „bune” şi pe care le ajută să refacă echilibrul florei
intestinale. Kefirul, iaurtul natural sau varza acră, de pildă, va pot ajuta să scăpaţi de
constipaţie sau diaree, datorită probioticelor pe care le conţin.
6. Argila -Acumularea de aer în abdomen poate fi redusa cu ajutorul argilei. 1-2
linguriţe de argilă înaintea unei mese ajută la absorbţia substanţelor care stimulează
producerea gazelor. În plus, argila poate absorbi o cantitate mare de acid gastric,
reducând astfel senzaţia de preaplin şi compresia stomacală supărătoare.
7. Reducerea stresului - Eliberat de stres, organismul are suficientă energie pentru a
se concentra asupra digestiei şi pentru a „dirija” prelucrarea hranei. Stresul are un
efect negativ asupra digestiei, astfel că organismul trebuie să reacţioneze înainte de
toate la el, putându-se „ocupa”, doar apoi, de digestie.
Sigur că stresul nu poate fi evitat întotdeauna, dar poate fi combătut cu ajutorul unor
exerciţii de relaxare (yoga, antrenament autogen etc.).
8. Ceai de plante -Mirodeniile fac mâncărurile mai „sănătoase”, fiindcă activează
digestia şi împiedică producerea gazelor. Cunoscute pentru efectul lor „antibalonant”
sunt mai ales ceaiul de fenicul, ceaiul de anason, ceaiul de chimen.
Un amestec eficient împotriva balonarilor se poate prepara din 60 g seminţe de anason,
60 g seminţe de fenicul şi 30 g flori de muşeţel. Pentru o ceaşcă de ceai se mărunţeşte
uşor 1 linguriţă de amestec, se opăreşte cu apă clocotită şi se lasă să se pătrundă, cu
capac, circa 10 minute. Apoi se strecoară, se îndulceşte – după gust – cu puţină
miere şi se bea cu înghiţituri mici.
9. Substanţe amare - Substanţele amare activează mişcarea tractului
gastro-intestinal pentru că ingerarea lor provoacă o producţie mărită de bilă.
Astfel, ele pot să contracareze o balonare deja existentă şi să calmeze durerile
abdominale. Se pot consuma alimente amare, precum andivele sau anghinarea, ori
se pot lua picături amare, care se găsesc la farmacie.
10. Ghimbir - Gingerolul, substanţa componentă a ghimbirului, activează mişcarea
intestinală, reglând astfel „hiperproducţia” de gaze. De folos poate fi chiar şi o simplă
bucată de ghimbir proaspăt, mestecată încet.
Dacă ghimbirul proaspăt vi se pare prea „iute”, puteţi prepara, alternativ, un ceai
din rădăcină de ghimbir. Tăiaţi felii rădăcina cu coajă cu tot (conţine substanţe
nutritive importante), turnaţi deasupra apă fierbinte şi lăsaţi să se pătrunda circa
10 minute.

 de  Rodica Demian
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* - Fetiţa către frăţiorul ei:
- Vrei să ne jucăm de-a mama şi de-a tata?
- Bine, dar să nu dai tare cu tigaia!
* Aseară am luat un somnifer. Aşa tare
m-am concentrat să văd dacă-şi face efectul,
că n-am dormit toată noaptea!
* Aseară, pe la ora 23, m-am pus în pat,
bucuros că mă culc devreme! S-a făcut ora
5 şi eu nu încetasem să mă bucur!
* Sănătos eşti atunci când în fiecare zi te
doare în alt loc.
* Am momente când îmi vine mintea la cap.
Păcat că e doar în trecere!
* - O iubesc pe fiica dumneavoastră de 5 luni!
- De unde pot să ştiu eu asta?
- Mai aşteptaţi 4 luni şi o sa vedeţi.
* - Ieşim şi noi la o cafea?
- Păi nu eşti căsătorit?
- Ba da, dar vin singur.
* Un poliţist, astăzi:
- Doamnă, vă dau amendă, de ce nu purtaţi
mască?
- Nu am nevoie, eu sunt frumoasă!
* Copilul în sufragerie, mama la bucătărie:
- Maaaami, arde veioza!!!
- Fiule, nu arde, ci luminează!
Peste 2 minute:
- Maaaami, luminează perdelele!
* - Iubito, am spart o farfurie!
- Vin imediat cu mătura!
- Nu-i grabă, poţi veni şi pe jos...

*- Două îngheţate, vă rog.
  - Mici sau mari?
  - Aveţi şi mici?
  - Da.
  - Atunci, patru mici şi-o bere.
* Am găsit un portofel cu cinci sute.
Ca un bun creştin, m-am întrebat:
  - Ce-ar face Iisus?... aşa că i-am transformat
în vin.
*- Aş vrea o bere fără alcool.
  - Să vă aduc şi-o carte de colorat?
*- Unde eşti?
  - În staţie, aştept autobuzul.
  - Grăbeşte-te!
  - OK, o să-l aştept mai repede.
*Nu vreau să mă laud, dar sunt o persoană
foarte căutată.
Oriunde mă duc, toţi îmi spun: "Tu ne
mai lipseai!".
* Nu vă certaţi! Cearta e de la Diavol!
Bătaia, pe de altă parte, e ruptă din Rai...
* - Văd că ai paharul gol... mai vrei unul?
  - Ce să fac cu două pahare goale?!
* Sfântă-i slana, bună-i ceapa,
  Da' palinca-i leacu' nost',
  Nu ştiu pentru ce-o fi apa
  Că aşa beteag n-am fost!
* Ce este iubirea?
Lumina vieţii.
Ce este căsătoria?
Factura la lumină.
* Maria zice într-o zi:
- Mă  Ioane zi şi mie o vorbă caldă că de
când nu te-am mai auzit...
Ion: Mărie, arză-te-ar focul!
* Stewardesa către un călător:
- Doriţi cina?
- Ce pot să aleg?
- DA sau NU!
* O olteancă intră în aprozar:
- Bună  ziua, aş dori nişte cartofi.
- De cât? întreabă vânzătoarea.
- Decât cartofi!
*- Daţi-mi 1 l de lapte de vacă! ceru o blondă.
- Nu încape în sticla dvs., e prea mică.
- Atunci daţi-mi 1 l de lapte de oaie...
*- Scumpule, trebuie să cumperi nişte
jaluzele, deoarece vecinul, care stă alături,
poate vedea când mă dezbrac.
- Nu te nelinişti, dacă te va vedea, sigur îşi
va cumpăra jaluzele!

*Aţi observat că de când au ieşit din
puşcării, minţile luminate ale României nu
s-a mai  scris nici o carte? Se duce dracu
cultura în ţara noastră!
*Un ţigan din Ţăndărei a uitat magneţii pe
contoar înainte să plece în Anglia şi acum
Enelul are să-i dea 1 miliard de lei…
* Din cauza închiderii saloanelor de
înfrumuseţare, vom rămâne în curând fără
blonde…
* La o nuntă, bărbaţii căsătoriţi au fost
îndemnaţi să stea lângă persoana care le
face viaţa frumoasă. Barmanul era cât pe-aci
să moară sufocat.
* Dacă reuşim să unificăm Statul de drept
cu Statul mafiot şi cu Statul paralel, ne
vom numi Statele Unite?
* GPS-ul nu trebuie niciodată folosit când
mergi la cimitir. E oribil să  auzi cum îţi
spune: „Aţi ajuns la destinaţie”…
* În sfârşit o veste bună pentru nostalgicii
comunismului: a apărut primul magazin online
în care nu se găseşte nimic!
* Să vedeţi voi când ăia mici se vor prinde
că după tuşit urmează 14 zile de vacanţă…
* O mamă se adresează învăţătoarei:
– Cum puteţi să-i daţi copilului o asemenea
temă: dacă o bere costă 50 de bani...?”
Soţul meu nu a închis ochii toată noaptea

* Machiajul excesiv ar trebui introdus în
Codul penal ca „infracţiune de înşelăciune
pe faţă”.
*Abia după ce te urci pe cântar pricepi că
vaca de pe ambalajul ciocolatei era
avertizare, nu reclamă!
* Femeile ating frumuseţea maximă pe la
35 de ani, iar bărbaţii după ce împlinesc
500.000 de euro…
* Un sfat pentru tinerii noştri: E periculos
să bagi degetul în priză, în maşina de tocat
carne şi într-o verighetă!
* La final, o veste bună pentru noi, românii:
De la 15 septembrie se ieftinesc yachturile!
*Am citit în horoscop ca soacră-mea e
Fecioară!
* Ştiaţi că în Insulele Canare nu există canari?
Tot aşa e şi cu Insulele Virgine.  Nici  acolo
nu sunt canari…
* Daca vreţi să aflaţi diferenţa între bărbat
şi femeie, gândiţi-vă la şah… Regele se mută
doar un pătrăţel, dar regina face ce vrea ea!
* Pentru că au scăzut veniturile din camătă,
purtătorul de cuvânt al Clanului
Duduienilor a anunţat că vor fi  disponibi-
lizaţi 30%  din poliţişti.
* Propun să ne scriem numele pe măşti, că
eu habar n-am pe cine salut pe stradă…
* Test de iubire. Închide soţia şi căţelul
într-o debara şi când deschizi debaraua, fii
atent să vezi cine se bucură mai mult că te
vede.
* Cred că nevastă-mea are Alzheimer.
Cică nu-şi aminteşte ce a văzut la mine când
m-a luat de bărbat!
*Umblă vorba că femeile măritate se simt
mai bine în zilele fără soţ…
* S-a constat ca 23% din accidentele rutiere
sunt produse de beţivi. Înseamnă că restul
de 77% sunt cauzate de cei care beau apă!
* Noua lege împotriva hărţuirii ar trebui
să prevadă sancţiuni grele pentru cei care
trimit fotografii din vacanţă colegilor aflaţi
la muncă.
* Poliţia s-a infiltrat atât de profesionist
într-un clan de interlopi, că la un moment dat
clanul a rămas format numai din poliţişti!
* Am luat o pungă cu sare de Himalaia, pe
care scrie că s-a format în urmă cu 250 de
milioane de ani, dar expiră în august.Dacă
nici asta nu e ghinion...
* Soţul şi soţia se ceartă:
- Nemulţumitule! Ţi-am dat cei mai buni ani
din viaţa mea!
- Dacă ăştia au fost cei mai buni, îmi închipui
ce mă aşteaptă în viitor!
*Dupa pandemia asta vom fi, vorba
cântecului, ca la douăzeci de ani, fără griji
şi fără bani!
* Dacă mergi la bancă şi faci un împrumut
de 1.000.000 de  euro, plăteşti 25-30 de

ani… Dacă mergi la bancă şi furi 1.000.000
de euro, după 4 ani eşti liber… Pentru mai
multe sfaturi financiare, urmăriţi-mă pe site.
* Bicicliştii sunt un real pericol pentru
economie: nu cumpără maşină, benzină,
asigurare. Nu plătesc la spălătorie, parcarea
...Şi, pe deasupra, mai sunt şi sănătoşi!
* Pune Guvernul să conducă deşertul
Sahara şi în 5 ani vei vedea că e lipsă de nisip.
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  Salată de crudităţi cu macaroane şi pui

Publicaţia  poate fi accesată  prin  internet  la

http://nla.gov.au/nla.obj-286350932

National Library of Australia:
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X
X

X
X

X
X

X

X

1.  EVENIMENTE
2.  RECENT  –  OUŢ
3.     ACUMA –  ZILE
4.     –  I –  ULIU  –  ER
5.     CEARTA – VIN

6.     O – VIATA  –  EI
7.     PAIR – ANI  –  T
8.     IJ – EO  –  ASCA
9.     LUT  – RA  –   CAT
10.  ANIVERSARE

1 – Cadou de 1 Martie (pl.)
2 – Zeul dragostei — Origine
3 – Căluşei (pl.)
4 – Trasator – Niculae (mângâiat)
5 – Ţine  - Suie la mijloc! – Ţară
6 – Domnitor la musulmani - Paradis
7 – Unul şi numai unul – Notă muzicală
8 – Ţesătură din fibre textile – Vorba raţei
9 – O cameră mai mică
10 – Joc de societate

1 – Luna  mărţişorului  - Tricloretilena (chim.) !
2 – Posed  - Ramificaţie
3 – Mineral natural  - Un mărţisor “din suflet“
4 – O trăsură mai mică
5 – Familie de albine  - Adăpost portativ
6 – Ornamentul mărţişorului  - Steag turcesc
7 – Coase la mijloc!  Patul excursionistului  - Ten!
8 – A fi amabil de 1 Martie (pl.)  - La şah
9 – Se alătură unei persoane, unei idei  - Afirmaţie
 10 – Cărucior electric

Timp estimat: 40min. Complexitate: redusă. Valoare nutritivă: 650 kcal.
                      Ingrediente pentru 4 persoane:
100gr macaroane spirală (cele în spirală arată mai frumos), 2 felii de pâine
toast, 5 linguri de ulei, 2 piepturi de pui (filet, cca  400 gr), 1 castravete
mic de salată (libanez), 1 salată  românească mică,  250 gr morcovi,  1 ou,
1 linguriţă de muştar (nu prea iute), 2-3 căţei de usturoi, zeamă de lămâie
sau limetă (după preferinţă), sare, piper (după gust)
                                 Metoda de preparare:
Macaroanele se pun la fiert în apă sărată cam 10-12 min. Se scot şi se
lasă să se scurgă de apă. Pâinea se taie în cubuleţe şi se prăjeşte în 2
linguri de ulei, până devine aurie.
Se pisează usturoiul, se pune 1/2  linguriţă ulei şi se amstecă până
devine ca o pastă.
Piepţii de pui se ung numai pe o parte cu puţin usturoi şi se pun la grătar,
la foc potrivit, cu partea unsă cu usturoi de-asupra. După cca. 8 min. se
întorc şi pe partea cealaltă. Se pun la o parte să se răcească.
Salata se rupe în bucăţele mici, castravetele se taie în felii, morcovii
se dau prin lama de la o răzătoare ( ies fideluţe de morcov foarte fine)
şi toate se amestecă cu macaroanele.
Pieptul de pui se taie în felii subţiri şi se pune peste salată.
Se prepară sosul:
Gălbenuşul de la ou, usturoiul, muştarul şi puţin piper, se bat cu telul
în timp ce turnăm uleiul şi zeama de lămâie, puţin câte puţin.
Se pun crutoanele  (pâinea prăjită cubuleţe) pe salată şi se stropeşte
cu sosul preparat.
Poftă bună!
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(Urmare din pag. 3)
Ileana Costea (California, S.U.A.)

 O  istorie  milenară

el a impus nu doar dominaţia militară, dar şi pe cea culturală, ceea
ce nu a fost chiar aşa de rău, dacă ne gândim că atunci a fost
înfiinţată celebra Bibliotecă din Alexandria, un mare centru ştiinţific
şi cultural elenistic.
Din anul 30 î.e.n., Egiptul devine provincie romană, care nu însemna
altceva decât o simplă schimbare de stăpâni. Au rămas şi ei peste
400 de ani, după care, în 395 e.n., au predat ştafeta Imperiului
Bizantin. Arabii au venit la cârmă în 642, aducând cu ei schimbări
radicale pe plan religios, al limbii, dar şi al normelor juridice.
În această diagonală a istoriei Egiptului, voi mai menţiona şi anul
969 când a fost fondat oraşul Cairo, viitoarea capitală a ţării.
Era în perioada în care se consolida puterea Califatului Fatimizilor,
pe care-l menţionez pentru faptul că numele venea de la Ali şi Fatima,
ginerele şi, respectiv, fiica Profetului.
În pomelnicul stăpânirilor străine asupra Egiptului apare şi Imperiul
otoman, începând cu anul 1513, care durează 281 de ani. La sfârşitul
secolului al XVIII-lea, pe scena egipteană îşi face apariţia
colonialismul european. Napoleon Bonaparte ocupă Egiptul în
1798, fiind învins de englezi în 1801. Se înţeleg, până la urmă,
împărţindu-şi prada în sfere de influenţe. Franţa s-a mulţumit cu
domeniile culturale, în timp ce Anglia ocupa efectiv Egiptul.
Aşa se face că, în perioada 1882-1914, Egiptul a fost slugă la doi
stăpâni. Ocupaţia britanică se suprapunea pe vasalitatea faţă de
Turcia. Este etapa în care se produce infiltrarea masivă a străinilor
în economia Egiptului. Astfel că, la începutul veacului al XX-lea,
230.000 de străini deţineau 50 la sută din bogăţiile acestei ţări.
Turcii pleacă în 1914, însă englezii rămân şi după aceea. Rămân  şi
atunci când a fost proclamat regatul independent (1922 ), sub Ahmed
Faud, devenit rege din sultan. Dominaţia engleză este prelungită
şi întărită prin Tratatul bilateral din 1936.
Egiptul se proclamă independent abia în iulie 1952, având ca prim
conducător de marcă pe Nasser, la început ca prim-ministru, ca
mai apoi să devină preşedinte.

Ion  Pătraşcu
(Urmare din pag. 6 )

două poeme, text, generic muzical, semnate şi interpretate de el:
„Slujind libertatea” şi „Pax Mundi”.  Moment emoţionant.
Livia Ciupercă, profesor şi scriitor din Iaşi, a vorbit despre
voluntariatul şi ajutoarele extraordinare pe care românii de la graniţa
cu Ucraina şi statul român le fac pentru ajutorarea mulţimii de
refugiaţi. Apoi a vorbit, din prisma  de geopolitician despre cum
vede dânsul situaţia din Ucraina, Dr. Nicholas Dima, profesor
universitar şi mulţi ani prezentator la Vocea Americii. În sumar, Dr.
Dima a spus că tot  ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este un
conflict pentru stăpânirea pieţelor, între societatea capitalistă,
globalizatoare şi Rusia. Dânsul însă nu credea că acest conflict se
va porni atât de repede. Dânsul vede societatea capitalistă
contemporană ca fiind manipulată într-o direcţie greşită, spre
distrugerea spiritualităţii, o societate în care numai banii contează.
Este preocupat de românitate. Toţi ne gândim la ce se va întâmpla
cu România. A scris mai multe cărţi (se pot găsi online în engleză),
printre care două „în ton” cu ceea  ce a spus la cenaclu: (traduc titlul
din engleză, „Un scurt studiu al globalizării: Este globalizarea
bună pentru oameni?” – 2013 şi „Statele Unite vs. Rusia 2009 -2019.
Anii recenţi ai unui vechi joc geopolitic.”
Şi Sebastian Doreanu vede ceea ce se întâmplă acum în Ucraina ca
pe un conflict între est şi vest. Dânsul a menţionat ceva care ne-a
lăsat pe toţi cu gura căscată, anume, că în  în decembrie 1991, când
s-a destrămat URSS, Ucraina nu şi-a declarat suveranitatea graniţelor
la ONU - Naţiunile Unite, din cauza opoziţiei Rusiei. Ambele ţări,
Rusia şi Ucraina, se considerau continuatoare ale fostei Uniuni
Sovietice prin păstrarea status quo-ului graniţelor, adică fără
denunţarea Pactului Ribbentrop - Molotov. Mi-a spus că a găsit
această informaţie în discursurile publice ONU din 2014, când Ban
Ki-moon era Secretar General. „Deci Ucraina, deşi face parte din
UN, legal nu are nişte graniţe suverane. Din punctul de vedere al
diplomaţiei de la Moscova, nu este un atac asupra altui stat, cât
mai mult un război civil.” În anumite surse pe Internet se găseşte
însă contrariul: Ucraina şi-ar fi înscris granţiele ca stat la ONU.
Deci rămâne pentru specialişti să confirme realitatea. Sebastian a
continuat: „După mine, Zelinsky a greşit crezând că va fi ajutat mai
mult de NATO. Nu a înţeles că NATO nu apără decât ţările care sunt
în NATO, aşa cum a afirmat Kamala Harris când a fost în România,
zilele trecute. Iar chinezii stau deoparte. Au ieşit câştigători şi acum,
şi cu Covid-ul. Şi poate că vor juca un rol în stoparea războiului.
Culmea ar fi să i se dea lui Xi Jinping Premiul pentru Pace! Poate
că Putin va continua şi va cuceri şi Bugeacul, în acest fel având
complet control asupra Mării Negre.”
Scriitorul Horia Groza a subliniat şi dânsul faptul că Putin doreşte
să aibă controlul Marii Negre pe unde Rusia exportă petrolul şi
de aceea încearcă să ocupe sudul Ucrainei de la Mariupol la Odesa.
S-au audiat şi câteva poezii reuşite pe tema Ucrainei, scrise şi recitate
de Carmen Stănescu. Evident, românii din ţară sunt speriaţi de ce
poate urma. Dar şi noi, cei de peste hotare, urmărim cu tulburare
evenimentele. Simina Lazăr, din Paris, membră a cenaclului, şi eu,
am creat fiecare un afiş imediat după începerea războiului. Le vedeţi

în articol. Găsesc foarte sugestiv şi puternic portretul
făcut de Simina (left), al ucrainencei cu ochii plini de
spaimă, care îşi întinde palmele în semn de a opri
războiul. Pentru mine, e cert că Ucraina trăieşte o
tragedie, că românii s-au dovedit a uita orice
supărare şi au sărit cu sufletul lor de aur să-i ajute pe
refugiaţi. Ce frumos! Încă  un prilej să mă simt mândră
că sunt româncă.

 şi conflictul din Ucraina
Cenaclul „Destine Literare”

Complotul se îngroaşă: firma de investiţii Hunter Biden
a finanţat biolaboratoarele din Ucraina  (Extras)
                Ramon Tomey, 13 martie 2022
h t t p s : / / m a i l . g o o g l e . c o m / m a i l / u / 0 / # i n b o x /
FMfcgzGmvTrkrsrhxLZQmKJvFwHnNDNv
( Natural News ) S-a descoperit că o firmă de investiţii fondată de
Hunter Biden a oferit finanţare laboratoarelor de arme biologice  SUA
din Ucraina. Dezvăluirea a venit pe fondul oficialilor americani care
iniţial au negat şi în cele din urmă au admis prezenţa unor astfel de
facilităţi în ţara asediată.
Potrivit Gateway Pundit, compania de investiţii Rosemont Seneca
Technology Partners (RSTP) a finanţat Metabiota, cu sediul în San
Francisco, încă din 2014. Site-ul web al RSTP a arătat, de asemenea,
Metabiota ca fiind una dintre companiile în care a investit. Metabiota
a colaborat apoi cu Black & Veatch (B&V). ), o companie cu legături
cu Departamentul Apărării , pentru a înfiinţa laboratoarele în Ucraina.
Specializată în „detectarea, urmărirea şi analiza potenţialelor focare
de boală”, Metabiota a devenit subcontractant pentru B&V în 2014.
Contractul firmei din San Francisco cu B&V, în valoare de 18,4
milioane de dolari, a implicat gestionarea de unităţi atât în   Ucraina,
cât şi în Georgia. Ambele companii au împărţit chiar un birou
în capitala ucraineană Kiev, potrivit unei afişări de locuri de muncă.
Reprezentanţii Metabiota şi B&V s-au întâlnit ulterior cu omologii
lor din SUA, Polonia şi Ucraina. Întâlnirea din 2016 desfăşurată
în oraşul ucrainean Lviv a discutat despre securitatea biologică,
siguranţă şi supraveghere.
În timpul unei conferinţe de presă din 7 martie, Rusia a susţinut că
SUA operează instalaţii în Ucraina pentru crearea de arme biologice
împotriva populaţiei ruse. Generalul-maior Igor Kirillov, şeful
diviziei de apărare împotriva radiaţiilor, armelor chimice şi biologice
a Forţelor Armate Ruse, a numit Black & Veatch drept firma „implicată
în implementarea proiectelor”. (Legat: Rusia spune că Ucraina este
plină de laboratoare de arme biologice finanţate de SUA.)

Armata română achiziţionează 13 sisteme comandă-control de nivel
batalion şi 4 de nivel brigadă, conform unui proiect de Hotărâri de Guvern
publicate pe site-ul MApN. Conform instituţiei militare, achiziţia
reprezintă doar Faza 1 din cadrul etapei 1-a a programului de înzestrare
„Sistem integrat de comunicaţii şi informatică pentru batalion”,
respectiv etapa 1-a de înzestrare „Punct comandă – tip brigadă”.
Conform Strategiei militare a României, armata are ambiţii mari cînd
vine vorba de înzestrare: 8 brigăzi de manevră, 5 baze aeriene, o forţă
maritimă şi una navală.


