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Când Lumina 
Învierii Domnului 

coboarã peste lume, 
dorim ca toþi colaboratorii

noºtri ºi românii de
pretutindeni sã aibã în

suflete liniºte ºi în case
numai bucurie ºi pace.

REDACÞIA “VOCEA TA”
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Paºte Fericit!
Paºtele este una dintre sãrbãtorile

cele mai importante ale creºtinãtãþii.
Sfintele Paºti - sãrbãtoarea vieþii - mar-
cheazã miracolul Învierii Domnului,
iar actele de purificare din Sãptãmâna
Luminatã readuc echilibrul ºi armonia
creºtinilor. Obiectul acestei sãrbãtori
creºtine este amintirea vie a patimii, a
morþii ºi a învierii lui Iisus Hristos. 

Sãrbãtoarea Paºtelui, sãrbãtoarea luminii ºi a bucuriei, ºi-a pãstrat pânã
în prezent farmecul ºi semnificaþia, fiind un moment de liniºte sufleteascã ºi
de apropiere de familie. 

Farmecul deosebit este dat atât de semnificaþia religioasã, cât ºi de
tradiþiile ºi simbolurile pascale: oul vopsit, iepuraºul, masa cu mâncãruri
tradiþionale de paºte - cozonac, pascã, miel, ºi slujba de sâmbãtã seara cu
luarea luminii. 

În 2011 sãrbãtorim Paºtele pe data de 24 aprilie. 
Echipa redacþionalã a ziarului VOCEA TA vã doreºte UN PAªTE

FERICIT însoþit de bucurii ºi cãldurã sufleteascã!

Este un fenomen nou pe care
nimeni nu ºtie cum sã îl abordeze.
Berlinul a devenit una din destinaþiile
favorite ale romilor emigraþi din

România ºi Bulgaria.
În trecut, ei poposeau

aici doar în perioada
estivalã. Acum însã tind sã
rãmânã în Capitala
federalã. Prin urmare,
guvernul regional a decis cã

micuþii de origine romã trebuie sã
frecventeze cursurile unor ºcoli. 

Ora de germanã la ºcoala primarã
Boddin din Neukölln. Profesorul
Volker Steffens prezintã poze ºi îi
încurajeazã pe copiii, cu vârste între 7 ºi
11 ani, sã descrie ce vãd. Deborah este
unul dintre ei: “Eu este în Berlin. Eu
sunt în Berlin ºapte luni”.

În primele sãptãmâni dupã ce
sosesc în Berlin, copiii sunt înscriºi la
cursuri normale. Dar repede devine clar
cã nu înþeleg mai nimic. De aceea ajung
aici, explicã Volker Steffens. Cinci zile
pe sãptãmânã, trei ore pe zi. Este un
curs fãrã manuale, creioane sau radiere.

“Cei mai mulþi dintre copii nu pot
scrie sau citi, nu au frecventat niciodatã
cursurile vreunei ºcoli. Aºa încât
trebuie sã o luãm de la zero.”

De curând, Steffens a convocat o
ºedinþã cu pãrinþii, la care nu a venit
decât un singur tatã. Familiile nu sunt
aproape niciodatã de gãsit, mai explicã
profesorul: “Uneori nu au nici mãcar o
adresã poºtalã. Alteori nu au nume la
adresele indicate. Nu are rost sã le
trimiþi scrisori ºi cu atât mai puþin sã îi
suni.”

Clase speciale pentru elevii de
origine romã, care nu au nici un fel de
cunoºtinþe de limbã germanã, clase care
sã existe luni sau chiar ani, sunt mai
degrabã excepþii. În cele mai multe
ºcoli primare nu existã fonduri pentru
asemenea proiecte. Senatul berlinez a
decis însã cã va investi mai mult pentru
viitorul acestor copii, chiar dacã lipsa
profesorilor constituie o adevãratã
problemã. Cei care depun dosarele
pentru un post la catedrã trebuie sã
vorbeascã fluent românã sau bulgarã.

Ilegali în Germania
Munca nu este deloc uºoarã, dupã

cum explicã consilierul pentru educaþie
din cartierul-problemã Neukölln,
Franziska Giffey: “Multe familii de
romi considerã cã frecventarea
cursurilor este facultativã. Aºa încât

elevii nu vin la ºcoalã. Ceea ce
reprezintã o mare problemã.”

Franziska Giffey mai adaugã cã
majoritatea pãrinþilor nu îºi dezvãluie
adresele pentru cã sunt rezidenþi ilegali.
Romii din România ºi Bulgaria vin în
Germania ca turiºti. Potrivit legii, ei au
dreptul sã rãmânã doar trei luni, ulterior
fiind consideraþi emigranþi ilegali. Aºa
încât pãrinþii se tem cã dacã dezvãluie
unde locuiesc ar putea fi expulzaþi.
Giffey atrage atenþia ºi asupra lipsei de
cooperare dintre ºcolile berlineze ºi
autoritatea pentru strãini, precum ºi
asupra nevoii de a cunoaºte adresele
copiilor.

“Avem nevoie de adrese pentru a
trimite scrisori pãrinþilor ºi pentru a
decide la ce ºcoalã va merge un copil
sau altul”.

La ºcoala din Reichwein, unul din
trei elevi este rom. Aºa încât instituþia a
angajat un asistent social, el înºuºi de
origine romã. Hamse Butici vorbeºte
fluent româna ºi bulgara.

El vorbeºte despre neagra realitate,
în care pãrinþii preferã sã-ºi trimitã
copiii la munci ocazionale în loc sã-i
trimitã la ºcoalã.

“Pot spãla geamuri, pot cânta la
diferite instrumente sau pot ajuta pe
ºantiere. Cei mai mulþi bulgari vorbesc
turcã. Aºa încât lucreazã pentru firme
turceºti, ajutând pe ici pe colo.”

ªcoala din Reichwein este micã, iar
copiilor li se oferã ore speciale de
germanã. ªi totuºi, un sfert dintre elevi
lipsesc în mod constant, mulþi dintre ei
fiind cãsãtoriþi forþat, dupã cum explicã
directorul Jens-Jürgen Saurin:

“La 15 sau 16 ani, 20 la sutã dintre
ei sunt cãsãtoriþi. Vorbim despre
adolescenþi în clasa a IX-a sau a X-a.”

Saurin admite cã numãrul de
imigranþi din Europa de Est creºte ºi cã
cei mai mulþi se îndreaptã spre zonele
sãrace ale oraºului. Dascãlul crede cã
Berlinul nu este deloc pregãtit pentru
acest aflux. Deºi are nevoie de noi
profesori, pânã acum nici un vorbitor
de românã sau bulgarã nu s-a prezentat
la interviurile de angajare.

Autori: 
Lisa Steger / Alina Kühnel

Redactor: 
Ioachim Alexandru
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Orice persoanã pornitã în cãutarea unui loc
de muncã, indiferent de job-ul pe care îl cautã ºi
indiferent de nivelul de pregãtire pe care îl are,
porneºte „la drum” cu anumite temeri ºi cu
dorinþa de a demonstra cã este „peste mãsurã” de
competitiv, cã acesta este locul de muncã pe care
ºi-l doreºte ºi care i se potriveºte ca o mãnuºã.
Odatã job-ul obþinut, ai tendinþa sã crezi cã efortul - depus pentru a demonstra cã
eºti capabil ºi competitiv - s-a încheiat ºi nu îþi mai rãmâne decât sã îþi vezi de
treabã.  Într-adevãr, acum 5 sau 10 ani era suficient sã îþi îndeplineºti cu eficienþã
sarcinile ºi sã lucrezi cu responsabilitate  pe parcursul celor 8 ore de muncã, dupã
care erai liber sã pleci acasã liniºtit ºi mulþumþumit. Aºa  stãteau lucrurile ºi în
Germania cu câþiva ani în urmã. Dupã cele 8 ore de muncã majoritatea angajaþilor
germani pãrãseau incinta companiei, firmei sau asociaþie pentru a-ºi vedea de
familie ºi prieteni. Ei nu amestecau niciodatã viaþa socialã, cu viaþa personalã,
timpul petrecut la locul de muncã, cu timpul liber dedicat familiei,  timpul
destinat pregãtirii personale sau cel pentru relaxare. 

Astãzi, când s-a pus în aplicare legea programului de lucru flexibil, când
raporturile de subordonare dintre patron ºi personalul angajat aproape cã s-au
diluat, iar angajaþii sunt trataþi de manageri de la egal la egal; astãzi când  se
presupune cã avem mai multã putere de decizie, când credem  cã dispunem de
timp liber suplimentar, de vreme ce putem decide când  ºi cât sã lucrãm, astãzi,
suntem  tot mai  puþin liberi. 

În consecinþã, dupã cum reflectã cele mai noi studii din domeniul psihologiei
ºi sociologiei muncii, am ajuns în situaþia de a ne sacrificam familia în favoarea
carierei. Mai mult, renunþãm la prieteni fiindcã avem un proiect important de
îndeplinit. Nu mai avem timp sã ne îndrãgostim fiindcã acordãm prea mult timp
consolidãrii carierei. Trãim cu convingerea cã, dacã  nu suntem tot timpul „în
prizã”, dacã nu suntem creativi ºi nu ne zbatem între douã  proiecte, se va gãsi
altul mai bun, mai energic,  mai competitiv, mai bine pregãtit în a-ºi vinde
experienþa ºi în a-ºi dovedi fidelitatea faþã de compania unde lucreazã, faþã de
proiectul pe care îl are de realizat. 

Managerii moderni îþi dau libertatea sã îþi fixezi limitele profesionale ºi sã
alegi singur timpul de lucru. Datoritã tehnologiei performante (calculator,
Iphone) ai posibilitatea de a alege sã lucrezi acasã, la birou, în vacanþã sau chiar
la „SPA”, decizia îþi aparþine. Ceea ce nu îþi mai aparþine este propria ta viaþã. Te
dedici proiectului pe care îl ai de soluþionat, îþi zboarã gândul la urmãtorul proiect
ºi te gândeºti cã odatã realizat îþi vei lua o binevenitã vacanþã. Realitatea este  alta,
timpul nu „doarme”! Trãieºti într-o goanã permanentã  ºi cu frica de a nu rãmâne
în urmã, cu teama cã  þi-o va lua altul înainte demostrând cã este mai bine pregãtit
ºi dovedind cã e mai eficient. 

În consecinþã,  decizi sã renunþi la viaþa privatã, la vacanþe ºi alte bucurii ºi
rãsfãþuri zilnice pentru ca nu cumva proiectul pe care îl visai sã încapã în mîinile
altui coleg sau a unui liber profesionist capabil sã realizeze proiecte similare.
Miza nu este doar un salariu mai bun ºi o viaþã înstãritã, miza este propria
persoanã, obligatã sã-ºi construiascã un „brand” (imagine) personal solid,
credibil, care sã reziste pe piaþa competitivitãþii profesionale nelimitate. 

Sã nu înþelegeþi greºit! Principala preocupare a patronilor, a acþionarilor ºi
managerilor dintr-o firmã sau o companie a fost ºi a rãmas creºterea profitului ºi
obþinerea unui loc cât mai bun pe piaþa afacerilor. Ceea ce s-a schimbat este
atitudinea patronului, a managerului faþã de angajat. Acesta din urmã nu mai este
privit ca un subordonat, ci ca un partener, cu drepturi ºi obligaþii. Schimbarea
statutului angajatului, ºi democratizarea raporturilor din interiorul marilor firme
ºi companii  reprezintã, la prima vedere, un câºtig pentru angajat. Acesta din urmã
nu mai are nevoie de un reprezentant sindical pentru a-ºi apãra drepturile,
angajatul secolului XXI, are nevoie de un „brand personal” impresionant ºi de
aceea îºi petrece o mare parte a timpului consolidându-ºi cariera. Din nefericire,
consolidarea carierei se realizeazã de cele mai multe ori în detrimentul vieþii de
familie, în detrimentul comunicãrii interumane.  

În   consecinþã, noile tendinþe de pe piaþa muncii din Germania, Europa ºi
America, ºi în curând ºi pe cea din România, acþioneazã în direcþia transformãrii
angajaþilor, care devin, dacã e sã parafrazez titlul unei cãrþi scrise de Jakob
Schrenk, specialiºti în”arta exploatãrii de sine”. Aceasta înseamnã cã, din teama
de a nu rãmâne fãrã un loc de muncã, tot mai mulþi cetãþeni îºi sacrificã viaþa
personalã ºi îºi direcþioneazã interesele spre obþinerea unor noi performanþe
profesionale. Dacã judecãm bine, noua tendinþã de pe piaþa muncii este rezultatul
firesc al accentuãrii crizei economice ºi al creºterii ratei ºomajului pe plan
european ºi oriunde în lume.

Dacã vrem sã ne meargã bine ºi sã ne manifestãm ca fiinþe complete ar fi bine
sã încetinim ritmul ºi sã acordãm prioritate familiei, cultivãrii prieteniilor ºi, de ce
nu,  plimbãrilor în aer liber. Ar fi bine sã repunem în lumina reflectoarelor valorile
morale ºi culturale ºi sã încercãm sã ne apropiem unii de alþii, sã experimentãm
sentimentele de iubire ºi compasiune în toate formele posibile.

Progresul este important, viaþa profesionalã de asemenea. Nu putem evolua
fãrã muncã ºi fãrã sã ne dezvoltãm cariera, dar trebuie sã ne gândim cã toate au
un preþ, iar în cele din urmã preþul este independenþa personalã, libertatea de a
gândi ºi de a decide, fiindcã ataºamentul exagerat faþã de performanþele
profesionale, corupe ºi ne înstrãineazã de noi înºine.

Liliana Moldovan

Sã muncim ºi sã trãim
cu înþelepciune!
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La noi toþi oamenii sunt EGALI, la noi
fiecare are dreptul ºi posibilitatea de a-ºi spune
punctul de vedere, de a se face cunoscut,
remarcat ºi înþeles, de a-ºi face prieteni noi etc.

Numai cã, unele persoane nu ºtiu ce
înseamnã relaþiile interumane, nu ºtiu ce
înseamnã a te integra în sistemul social, de a-i
primi pe oameni cu braþele deschise ºi a-i
accepta aºa cum sunt, aºa cum ºtiu ei sã fie. Nu
poþi sã inviþi o persoanã anume la un eveniment,
pentru cã poþi fi imediat catalogat ca ºi ea...
Dacã ai fãcut "greºeala" ºi ai invitat persoane
care au altã apartenenþã religioasã, deja eºti
privit altfel. Acest lucru mi s-a întâmplat ºi mie.
Cu ceva timp în urmã am avut invitate câteva
persoane minunate de la biserica baptistã din
Schwabach, care au avut plãcerea sã ne
împãrtãºeascã câte ceva din modul lor de a se
prezenta (poezii ºi cântece). La aceastã întâlnire

au fost prezente ºi distinsele doamne: Biederer
ºi Popescu care au anunþat desfãºurarea
hramului biserici ortodoxe. Totul bine ºi
frumos! Numai cã, la numai câteva zile dupã
aceastã întâlnire, ducându-mã într-o duminicã
la bisericã, am avut surpriza ca doamna
Popescu (mai în glumã, mai în serios) sã mã
întrebe: " ai venit la biserica noastrã, pocãito?"
Am rãmas blocatã pentru moment, dar câteva
secunde mai târziu am înþeles aluzia fãcutã.
"Nu se poate!"  - mi-am spus în gând ºi am
trecut peste acest incident, încercând sã uit
cuvintele adresate...

Numai cã... totul nu se opreºte aici. Cu doar
câteva zile înainte de a scrie acest material
primesc un telefon în care sunt întrebatã direct
dacã m-am pocãit. La rândul meu am întrebat ce
înþelege aceastã persoanã prin "a te pocãi", dupã
care rãspunsul a fost: "am înþeles cã þi-ai

schimbat religia ºi eºti baptistã". Doamne!!! ªi
chiar dacã ar fi fost sã-mi schimb religia, ar fi
chiar aºa un fapt de bârfã, de neliniºte pentru
unele persoane? Urmãtorul pas a fost de a
întreba de unde a auzit acest lucru, iar rãspunsul
nu m-a surprins deloc."Doamna Popescu de la
biserica ortodoxã"!  

Am zâmbit dezamãgitã ºi i-am explicat
respectivei persoane cã nu se pune vorba de o
schimbare a religiei. M-am nãscut într-o familie
de ortodocºi , am crescut alãturi de strãbunica
mea care mi-a dat o educaþie ortodoxã ºi cu
siguranþã cã voi muri tot cu aceeaºi religie.
Copiii îmi sunt botezaþi tot în religia ortodoxã,
iar pentru a o "liniºti" pe doamna Popescu, mai
adaug ( în premierã) ºi faptul cã mã trag dintr-o
familie în care avem doi cãlugãri ortodocºi la
douã din cele mai mari mãnãstiri din România,
unul din  naºii mei de botez este preot, iar ca

totul sã fie ºi mai bine, am încã o rudã foarte
apropiatã preot ºi profesor de teologie la unul
din cele mai cunoscute seminarii teologice din
România.

M-am sãturat sã tot aud atâtea discuþii
nefondate, atâtea întrebãri referitoare la acest
subiect, încât m-am hotãrât sã scriu acest
material ºi sã-l public. Acum m-am eliberat ºi
eu de telefoane incomode ºi sper sã-i fi dat ºi
doamnei Popescu liniºtea sufleteascã de care
are nevoie, mai ales acum, în pragul sãrbãtorilor
Sfintelor Paºti!

Sã auzim de bine ºi tuturor un Paºte liniºtit,
în luminã, cãldurã sufleteascã ºi bucurii. Fie ca
bunul Dumnezeu sã ne facã mai buni ºi mai
iertãtori ºi mai toleranþi unii cu ceilalþi.

Jurist,
Ionela van Rees-Zota
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M-am sãturat de bârfe ºi
concluzii nejustificate!

Consulatul General al României la
München a organizat la 30 martie 2011,
în parteneriat cu Direcþia pentru Culturã a
oraºului München Masa rotundã a
institutelor culturale din capitala
Bavariei. Evenimentul, cu regularitate
bianualã, a avut loc pentru prima oarã la
sediul Consulatului General al României
la München, în semn de apreciere pentru
prezenþa culturalã româneascã la
München.

Direcþia pentru Culturã din cadrul
Primãriei oraºului München organizeazã
acest eveniment pentru dinamizarea
legãturilor dintre instituþiile culturale
municipale, centrele culturale strãine ºi
reprezentanþele diplomatice din oraº.
Masa rotundã este atât un forum pentru
promovarea ºi intensificarea colaborãrii
în domeniul cultural, cât ºi platformã ce
faciliteazã schimbul internaþional de
cunoºtinþe ºi expertizã în domeniu.
Evenimentul, care se adreseazã actorilor
culturali din München, a reunit
reprezentanþi ai institutelor culturale
internaþionale prezente la München,
diplomaþi activi în domeniul cultural ai
consulatelor generale din capitala
Bavariei, ºi conducerea instituþiilor
culturale müncheneze (teatre, muzee,
galerii de artã, filarmonica etc.)

Evenimentul a fost dedicat artei
româneºti moderne ºi contemporane,
printr-o prelegere susþinutã de dr. Joana
Grevers cu titlul ”Consideraþii asupra
artei româneºti moderne ºi
contemporane”. Totodatã a avut loc
finisajul expoziþiei de fotografie ”Privire
asupra trecutului României” cu o

prezentare susþinutã de curatorul
expoziþiei, Martin Rill.

Dr. Joana Grevers, istoric de artã ºi
galeristã de origine românã, a trecut în
revistã principalele tendinþe în arta
româneascã modernã ºi contemporanã în
context european. Joana Grevers este din
2007 membru în Advisory Board al
Muzeului Peggy Guggenheim din
Veneþia, fiind din 2008 proprietara unei
galerii de artã în Bucureºti. De mai mulþi
ani promoveazã artiºti români în cadrul
unor târguri ºi expoziþii de artã în lumea
întreagã.

Expoziþia ”Privire asupra trecutului
României” a fost prezentatã pentru prima
datã cu ocazia Capitalei Culturale
Europene la Sibiu în 2007 ºi reuneºte
fotografii aeriene ale unor monumente
istorice importante din toate zonele
României. Fotografiile au fost realizate
de unul dintre cei mai buni fotografi de
imagini aeriene din lume, elveþianul
Georg Gerster. Curatorul expoziþiei,
istoricul Martin Rill, originar din
Transilvania, este cercetãtor ºtiinþific în
cadrul Muzeului Central al ªvabilor
Dunãreni din Ulm.

Organizarea mesei rotunde a
institutelor culturale internaþionale pentru
prima oarã la Consulatul General al
României, a fost o excelentã ocazie de a
prezenta iniþiativele culturale ale
consulatului, dar ºi de a face cunoscutã
cultura românã actorilor principali ai
scenei culturale locale ºi internaþionale
din München.

Consulatul General de la
München

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni
lanseazã programul „Curs de Limba Românã”, cu
scopul de a promova studiul limbii române în
comunitãþile româneºti de peste hotare. 

Proiectul prezintã un
caracter inedit, numã-
rându-se printre puþinele
resurse electronice
disponibile care permit
accesarea ºi parcurgerea
gratuitã a unor module
de studiu a limbii
române.

Cursul se adreseazã
românilor aflaþi în afara
graniþelor care vorbesc limba românã, însã nu au
studiat într-o instituþie de învãþãmânt cu predare în
limba românã, precum ºi celor care doresc sã
dobândeascã ºi sã îºi perfecþioneze cunoºtinþele
gramaticale ºi de lexic. 

Portalul vizeazã
stimularea capacitãþii de
înþelegere, de dialog ºi de
asimilare a unei pronunþii
corecte în limba românã,
fiind structurat în 3 module
ºi 30 de lecþii, formulate în
funcþie de gradul de
dificultate abordat. Cursul
nu necesitã cunoºtinþe
avansate de folosire a
computerului, iar exerciþiile
ºi textele sunt însoþite de
materiale audio ºi ilustraþii
care faciliteazã parcurgerea
lor. Acest portal poate
reprezenta un instrument
util atât pentru studiul

individual, cât ºi în cadrul orelor de limba ºi
literatura românã.

Accesarea lecþiilor ºi a modulelor este gratuitã ºi
se poate face direct de pe pagina de index a

Departamentului pentru
Românii de Pretutindeni
sau introducând adresa
http: //www.dprp. gov.ro/
elearning/. 

Invitãm presa de
limba românã ºi mediul
asociativ românesc din
întreaga lume sã susþinã
mediatizarea acestui
portal ce are drept scop

promovarea limbii române peste hotare. 
Cursul de Limba Românã a fost realizat cu

sprijinul DRP, în cadrul unui proiect propus de Liga
pentru Utilitate Publicã. 

Masa rotundã a instituþiilor culturale
din München, gãzduitã de Consulatul

General al României

CURS DE LIMBA
ROMÂNÃ ONLINE

Platforma culturalã AªII ROMÂNI, aºa cum v-aþi
obiºnuit are întâlniri duminicale, întâlniri ale
seniorilor ºi aºa mai departe, unde FIECARE
persoanã, indiferent de rasã, culoare, sex sau
apartenenþã politicã sau religioasã poate participa.
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Acum, când cireºii sunt în floare,
o lacrimã se prelinge însã în albul
petalelor, amestecându-se cu
explozii solare, nucleare, focuri de

armã, plâns de copil pierdut în
haosul nostru. Cãci este haosul
NOSTRU.  

ªi viaþa merge mai departe, cu un

ochi care râde ºi altul care plânge.  
Dar merge înainte, în Speranþã.  
Zi de zi sperãm în semne care sã

ºteargã lacrima sau s-o transforme
într-una de bucurie.  

Sentimentele rãmân însã
confuze, în încercarea de a ne spune
cã totul va intra în normal ºi fiecare-
ºi urmeazã drumul sãu. Dar dacã
privim adânc ºi suntem mãcar o
clipã sinceri cu noi, vedem cã,
fiecare clipã ne spune cã nimic nu va
mai fi aºa cum a fost, deºi au început
deja pregãtirile de Sãrbãtori, planuri
de minivacanþe, gânduri la meniul
Zilelor de Paºti, reîntâlnirea cu cei
dragi, oul pestriþ ce ne-ndeamnã ºi el
la o altã Speranþã.  

Ce putem face? ...sã ne rugãm ºi,
sã mai credem în iubire. Sã mai
credem cã Pãmântul îºi va vindeca
rãnile deja adânci, lingându-le
precum un animal fugãrit.  

Sã mai credem în noi, în cei de
lângã noi ºi în cei de departe de noi.  

Paºte fericit!  
Daiana Matieº

Stuttgart, aprilie 2011

UUnn  oocchhii
rrââddee  

ººii  uunnuull
ppllâânnggee

Afacerile în România anului 2011
Mediul economic românesc, deºi este într-o situaþie care pare fãrã ieºire

din recesiune, oferã în acest an ºi aspecte pozitive care pot aduce România
spre creºtere economicã. Trebuie avut în vedere faptul cã mãsurile luate de
guvernul Boc în ultimii 2 ani ºi jumãtate au adâncit ºi mai mult criza
economicã ºi financiarã în care ne aflãm. Trebuie ºtiut cã sectorul bugetar este
în restructurare prin tãieri de salarii ºi reduceri de personal, iar cel privat este
înglodat tot mai mult cu taxe ºi impozite care fac ca afacerile sã fie mult mai
greu de întreþinut. Astfel, în România, la începutul anului 2011 avem
impozitul pe venit în cotã unicã de 16% , TVA de 24 % introdus în luna iunie
a anului trecut si contribuþii pentru asigurãrile sociale, sãnãtate ºi ºomaj
totalizând 42% din salariul brut, contribuþii plãtite, atât de cãtre angajator, cât
ºi de angajat.

Cu toate piedicile ºi birocraþia din sistemul public, cel care nu face faþã
cheltuielilor este statul, care încearcã sã supravieþuiascã, mãsurile fiscale fiind
singura pârghie prin care se poate finanþa, în afarã de ajutorul extern oferit de
Fondul Monetar Internaþional ºi Banca Mondialã.

Datoritã crizei, salariile au scãzut pe fondul creºterii ºomajului, care a
ajuns la 7.08 în luna noiembrie 2010 ºi reducerii salariilor bugetarilor cu 25%
din luna iunie 2010, oferind astfel forþã de muncã mult mai ieftinã decât media
europeanã. Forþa de muncã va reprezenta în viitorul apropiat principalul
motor al investiþiilor strãine, mai ales dacã avem în vedere ºi gradul ridicat al
calificãrii. Dacã vã gândiþi sã investiþi în România trebuie sã ºtiþi cã sectorul,
unde concurenþa nu existã, este agricultura, unde prin prisma lipsei banilor ºi
a segmentãrii pãmântului pe parcele mici, potenþialul pentru agricultura
ecologicã este extraordinar, coroborat ºi cu preþul redus al pãmântului cuprins
între 1 si 20 euro mp. Agricultura începe sã-ºi recâºtige drepturile în economie
având în vedere cã preþurile la alimente au crescut în ultimul an cu aprox 25%.

De reþinut este faptul cã, dacã sunteþi cetãþeni strãini, pentru a putea
cumpãra pãmânt ºi pentru  a deschide o afacere aici, trebuie sã înfiinþaþi o firmã
sau o filialã a companiei dumneavoastrã, care sã aibã personalitate juridicã
românã. Mai concret, trebuie sã înfiinþaþi o firmã în România, care poate fi cu
rãspundere limitatã, societate comercialã pe acþiuni sau întreprindere
individualã, dacã este vorba de o afacere de familie sau personalã.

Pentru a vedea detaliat documentele necesare înfiinþãrii unei companii puteþi
accesa site-ul www.onrc.ro, site-ul oficial al Registrului Comerþului din
România. Pentru întreprinderile mici ºi mijlocii cu rãspundere limitatã capitalul
social este de 200 lei, trebuie sã faceþi dovada unui sediu care va deveni sediul
social al companiei, sã depuneti un act constitutiv în care sã aparã obiectul de
activitate pe care îl va avea firma conform codului CAEN de activitãþi, numãrul
asociaþiilor ºi  denumierea companiei. Cheltuielile totale cu înfiinþarea sunt
cuprinse între 100 si 600 de euro. Pentru mai multe detalii puteþi accesa site-ul
de mai sus sau îmi puteþi adresa întrebãri pe adresa  de e-mail.      

Ec. Lucian Trandafirescu
lucian_eco@yahoo.com

În anul 1789 are loc celebra Revoluþia francezã, prin care
monarhia absolutã este abolitã din Franþa. Regele francez de
atunci, Ludovic al XVI-lea, a fost decapitat, prin ghilotinare, 4
ani mai târziu, la 21 ianuarie 1793. Probabil cã mulþi ºtiu acest
lucru, dar oare câþi ºtiu cã acest rege francez are printre
strãmoºii sãi pe nimeni altul decât pe marele domnitor
moldovean, ªtefan cel Mare?

Sã ne uitãm puþin la descendenþii lui ªtefan cel Mare, ºi sã
vedem cum a ajuns acest viteaz voievod român sã fie strãbunul
celebrului rege francez decapitat.

1. ªtefan cel Mare (1435-1504), l-a avut ca fiu pe:
2.. Petru Rareº (1486-1546), domnitorul Moldovei, a avut-

o ca fiicã pe:
3. Maria, care cãsãtoritã cu Ion Movilã (mare logofãt al

Moldovei), cei doi avându-l ca fiu pe:
4. Ieremia Movilã (?-1606), domnitorul Moldovei, a avut-

o ca fiicã pe:

5. Maria Movilã (1592-1638), cãsãtoritã cu ªtefan Potocki
(1568-1631, conte polonez), cei doi având-o ca fiicã pe:

6. Anna Potocki (1615-1690), cãsãtoritã cu Dominic
Kazanowski (1605-1648), cei doi având-o ca fiicã pe:

7. Maria Kazanowski (1643-1687), cãsãtoritã cu Stanislas
Iablonowski (1634-1702), cei doi au avut-o ca fiicã pe:

8. Ana Iablonowski (1658-1727), cãsãtoritã cu Rafael
Leszczynski (1650-1703), cei doi avându-l ca fiu pe:

9. Stanislas Leszczynski (1677-1766), regele Poloniei,
care a avut-o ca fiicã pe:

10.Maria Leszczynski (1703-1768), cãsãtoritã cu Ludovic
al XV-lea (1710-1774), regele Franþei, cei doi avându-l ca fiu
pe:

11.Louis de France (1729-1765), care l-a avut ca fiu pe:
12.Ludovic al XVI-lea (1754-1793), regele Franþei.
Iatã cã nu e atât de mare distanþa între un domnitor

moldovean ºi un rege francez celebru!

Regele decapitat al Franþei, Ludovic al XVI-lea a
fost “strã-strã-strã... nepotul” lui ªtefan cel Mare

Parcã niciodatã nu ni s-ar fi potrivit
mai bine aceastã mascã. Au explodat
magnolii ºi verdele crud este pictat de

un impresionist celebru din
gãlbenuºul unui ou stelar. Valuri dulci

de-arome ne-nalþã simþurile
bucurându-ne de viaþa renãscutã.  



Stimaþi colaboratori,
În ziua de 14 mai, ora 11:00, la sediul

Consulatului român din München, LARG
organizezã Adunarea Generalã ordinarã. Vã
rugãm sã ne anunþaþi din timp dacã asociaþia
dumneavoastrã va participa cu un delegat sau
dacã va împuternici altã asociaþie sã vã
reprezinte. Participanþii sunt invitaþi pe cont
propriu. 

Adunarea generalã va avea urmãtoarea
ordine de zi:

- Salutul participanþilor (Lucian Glass)
- Dare de seamã asupra activitãþii LARG de la

ultimele alegeri (Lucian Glass)
- Raportul comisiei de cenzori
- Alegerea noului Comitet LARG
- Discutarea ºi supunerea la vot a

modificãrilor privind statutul LARG

- Discuþii ºi propuneri din partea delegaþilor ºi
a invitaþilor. 

Vã informãm cã la aceastã adunare generalã
au fost invitate ºi asociaþii care nu sunt membre
ale Ligii. Desigur, pentru viitor, Liga se va strãdui
sã obþinã o finanþare adecvatã încât toate
comunitãþile româneºti din Germania sã aibe
posibilitatea materialã de a participa la o întlnire
de genul celei care a fost la Stuttgart.

Vã rog sã trimiteþi rãspunsul dum-
neavoastrã la adresele: daiana.maties@web.de;
ºi emil.mateias@online.de; 

În speranþa revederii la München, vã
transmitem cele mai cordiale salutãri.

În numele Comitetului de 
Conducere LARG

Emil Mateiaº
Purtãtor de cuvânt
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Iniþiativa scriitoarei Ligya Diaconescu ºi a revistei „Starpress
2011”, din Canada, în colaborare cu Andrada Victoria Diaconescu,
de a publica „Antologia scriitorilor români contemporani din
întreaga lume”, a izvorât din dorinþa de a face cunoscute cercurilor
iubitoare de culturã, ºi nu numai, din întreaga lume, scriitori
români trãitori pe meridianele lumii. Lucrarea apãrutã în format
A4, cuprinde 52 de poeþi ºi prozatori, în 225 de pagini, cu creaþii
scrise în limba românã, dar traduse ºi în limba englezã de cãtre
autoarea antologiei ºi de Mariana Gheorghe, din Vancuver
(Canada). Parafrazând pe Eugen Lovinescu pot spune cã cei
cuprinºi în aceastã amplã lucrare nu sunt
numai talente remarcabile, ci ºi puncte din
frontiera hãrþii noastre sufleteºti.

Aceastã antologie a apãrut ºi ca
urmare a „Concursului Internaþional de
Poezie” pentru românii din întreaga lume
„Starpress”, iniþiat de Ligya Diaconescu
din România ºi George Filip din
Montreal, aºa cum ne informeazã poetul
în „Cuvânt înainte”.

Tot ca o prefaþare a acestei ample
lucrãri, scriitoarea Cezarina Adamescu
(redactor la Agero, Stuttgart, Germania)
subliniazã cã aceastã antologie este o
„cãlãtorie prin patria neasemuitã a
cuvintelor”, în timp ce Adalbert Gyuris
(Germania) spune cã lucrãrile publicate
sunt „gânduri alese”, iar cunoscutul
scriitor Octavian Curpaº din Phoenix
(Arizona) detaliazã rolul amplei lucrãri,
spunând cã ea este „o ºansã la
universalitate pentru autorii români ai
timpului nostru”, pentru ca Lucreþia
Berzintu (Israel) sã conchidã cã Ligya
Diaconescu „a creat acest buchet de flori
de pretutindeni...”.

Fiecarui autor cuprins în antologie i se
rezervã patru pagini în care sunt publicate
datele biobibliografice, fotografia ºi
creaþiile, în limba românã ºi în englezã.
Urmare a faptului cã poetul clujean Al.
Florin Þene, preºedintele Ligii Scriitorilor
Români, a câºtigat „Marele Premiu la Concursul Internaþional
Starpress”, antologia se deschide cu fiºa bio-biobliograficã a
acestuia ºi cu patru poeme în limba românã ºi englezã. O altã
personalitate reprezentativã a literaturii noastre din diasporã este
poetul George Roca, membru al Ligii Scriitorilor, stabilit în
Australia, care prin poeziile cuprinse în aceastã antologie, pot
spune cã este un martir al talentului.

Lumina din poeziile Victoriþei Duþu stabileºte o analogie între
douã structuri lirice, între spiritul postmodern ºi cel globmodern.
Cunoscutul poet din Statele Unite ale Americii, Virgil Ciucã, ºtie
sã împleteascã armonios inteligenþa artisticã cu ceremonia liricã.
O poetã a vibraþiilor luminii sudului este Elisabeta Iosif, în
poeziile cãreia anotimpurile sunt simboluri ale iubirii ºi ale
renaºterii spirituale. Licã Pavel dospeºte verbul în versuri scurte,

concentrate, ele fiind oglinda unde „omul care mã priveºte îmi
seamãnã leit”. Versurile semnate de Carmen Tania Grigore sunt
expresii ale eului frisonat de dragoste.

Poemele semnate de Marin Ifrim sunt adevãrate acumulãri de
detalii în care se rãsfrâng clipele aºteptãrii. Adalbert Gyuris din
Germania îºi exteriorizeazã sentimentele prin plasticitatea ºi
coloratura cuvintelor, în timp ce poeta bãimãreancã Mariana
Angela Glodici îºi aprinde „Fãclia de dor” pentru a lumina „cu
speranþa cea mai curatã” destinul. Un poet laborios este Damian
Theodor din New York, în versurile cãruia descoperim metafore

ce inchid o premoniþie adâncã. Mariana Zavati Gardner din
Anglia este o poetã a amintirilor unde pactul autobiografic ºi
autoreferenþialitatea poemului sunt introduse într-un scenariu
nostalgic. Micropoemele lui Adrian Botez sunt adevãrate clic-
clacuri ale unui aparat de fotografiat ce surprinde clipa de luminã.
O metamorfozã a anotimpurilor nuanþeazã poezia lui Victor
Burde, în timp ce Mariana Doina Leonte îºi ascultã tãcerea
poemelor sale.

Un poet profund este Menuþ Maximinian dotat cu capacitatea
de a da carnaþie obsesiilor ºi a sentimentelor. Visul evaziv al
Mihaelei Cristescu din Sydney-Australia, transcende dincolo de
realitate prin plasticitatea imaginilor, pe când acest fenomen îl
gãsim ºi la Cristina Gabriele Nemeº dar încorsetat în frumoase
poeme scrise în stil clasic. Implicarea eului în „conflictul” dintre

anotimp ºi persoanele iubite din versurile semnate de Elena
Olariu dã o notã de sinceritate. Gustul pentru rememorarea
histrionicã îl descoperim la Alex Popa din Anglia. Acelaºi lucru
strãbate ºi poeziile Ionelei Flood tot din oraºul de pe malul
Tamisei.

În versuri scrise în stil clasic, profesoara Gigi Stanciu,
decanteazã gânduri cu o voluptate irepresibilã, iar poeziile
semnate de Cristiana Maria Purdescu, Gheorghe Mizgan, Sorin
Micuþiu, Silvia Petre-Grigore, Ioana Geier din Germania, Marian
Dragomir, Olga Alexandra Diaconu, Ionela van Rees Zota tot din

Germania, Eliza Floria, Ana Maria Gîbu,
Maya Maria Muºat, Monalisa Livia
Gheorghiu alterneazã subtil spectacolul
ingenuu ºi tonul romantic.

Ligya Diaconescu, o poetã, maestrã
prin excelenþã a creaþiei lirice, este sedusã
de himera clasicitãþii. O voluptate
irepresibilã a rostirii ºi o dicþie impecabilã
împing poezia acesteia cãtre discursul
muzical în care par a se fi strâns cele mai
incitante ritmuri în armonie cu trãirile
egoului. Clasicismul prozodic al
versurilor e însã mai degrabã o formã de
îmblânzire a convulsiilor lãuntrice, un act
de exorcism. Poemele freamãtã de
sensibilitatea unei poete admirabilã.
Aceaºi seducþie pentru versul clasic o
descoperim la Lavinia Huþiºoru Dumitru.

Aceastã amplã antologie se încheie
cu proze semnate de Elena Buicã ºi
Ovidiu Creangã, ambii din Toronto,
Canada, Radu Botiº, Cezarina
Adamescu, Adrian Botez, Liliana
Moldovan, Daniela Gîfu, Dora Alina
Romanescu, Radu Vasile Chialda,
Victoria Fãtu Nalaþiu, Menuþ
Maximinian ºi Camelia Iuliana Radu,
texte ce evidenþiazã starea actualã ºi
diversã a prozei româneºti unde urmele
biografiei, rememorarea, punerea în
oglindã a depoziþiilor, introspecþia,
radiografia unor destine angrenate în

circuitul social al vieþii, cu toate complicaþiile pe care le
presupune, sunt doar o parte din evantaiul multicolor al ideilor ce
se desprind din aceste proze.

Aceastã antologie, realizatã cu profesionalism de Ligya
Diaconescu, se constituie într-un barometru care indicã punctele
din frontiera hãrþii noastre sufleteºti, cum scria Eugen Lovinescu.
Lucrãrile cuprinse în aceastã antologie reprezintã perenitatea
talentului românului indiferent pe ce meridian al planetei se aflã.

ANTOLOGIA SCRIITORILOR ROMÂNI
CONTEMPORANI DIN ÎNTREAGA LUME

Invitaþie asociaþii membre LARG

Notã:

Numele boldate din acest material sunt redactori ai Agen-
þiei de Presã AªII ROMÂNI ºi ai ziarului VOCEA TA.!

Felicitãri! 



Batoº, colocvial Batãº (în maghiarã
Bátos, în germanã Botsch, în dialectul
sãsesc Biuts) este un sat din judeþul
Mureº, România ºi este centrul comunei
Batoº.

Batoºul este aºezat în partea de nord
a judeþului Mureº, la 15 km de oraºul
Reghin ºi 47 km de Tîrgu-Mureº

Satul Batoº, este atestat documentar
din anul 1319. Localitatea a fost
întemeiatã de saºi, care au constituit
pânã în 1944 majoritatea covârºitoare a
populaþiei aºezãrii. La recensãmântul
din 1930 au fost înregistraþi 1.420 de

locuitori, dintre care
1.276 evanghelici
(luterani), reprezentând
89,85 % din total. Dupã
al doilea rãzboi mondial
saºii au fost deportaþi în
Uniunea Sovieticã iar o
parte s-au refugiat în
Germania ºi Austria.
Dupã 1989 cei mai mulþi
au plecat în Germania,
din saºii care au mai
rãmas astãzi în comunã
existã un numãr foarte
mic de familii de saºi. 

Folclorul sãsesc din
comuna Batoº ocupa un
loc deosebit în peisajul
folcloric, multicolor ºi
bogat în conþinut, al
judeþului Mureº iar
costumul popular sãsesc
era demn de admirat.

Spre exemplu,
costumul popular al
femeilor este alcãtuit din

bluzã albã, vestã, cordon, salbã din
mãrgele colorate, scufie neagrã, fustã,
poale, ºorþ. Bluza are  mâneci largi, este
tãiatã la gât, având aplicate pe mâneci
trei  rânduri de dantelã lucratã de mânã
ºi cu manºetele late strâns încheiate.
Peste cãmaºã poartã o vestã ce  ajunge
pânã la cordon, aceasta are la mâneci un
mic decupaj, iar la gât este croitã în
semicerc. În partea din faþã, vesta
deschisã se prinde cu patru catarame
argintii ºi se împodobeºte cu panglici
negre brodate multicolor. La decupajul

mânecii vesta este tivitã cu postav de
culoare roºie, dinþat ºi se împodobeºte
de asemenea  cu panglici brodate
multicolor. În faþã mai sunt douã rânduri
de panglici subþiri, de la gât pânã la
brâu, la spate vesta nu este împodobitã.
Cordonul este alcãtuit dintr-o panglicã
latã, brodatã. Scufia de pe cap este
fãcutã din trei pãrþi ce sunt prinse între
ele cu un ºnur de tapiþerie de culoare
argintie, iar cele trei panglici late care
atârnã în jos se prind sub ºorþ la talie.
Fusta este confecþionatã din catifea de
culoare albastru închis, numai tivul din
partea de jos este colorat. Sub fustã se
poartã 3-4 poale apretate, cu margini de
dantelã. ªorþul se poartã deasupra fustei,
acesta având fondul tot negru. Pe ºorþ se
aplicã trandafiri multicolori, iar la
margini uneori se tivesc cu o broderie
de culoare neagrã. În picioare femeile
poartã ghete negre sau pantofi. Femeile
poartã pãrul împletit, aºezat în coroniþã
ºi legat în faþã cu o panglicã îngustã,
brodatã.  Uneori se poartã ºi o hainã de
culoare albastrã cu guler înalt, mâneci
bufante, cu nasturi cusuþi des unul lângã
altul. 

Costumul popular bãrbãtesc este
alcãtuit din pantaloni din postav negru,
cãmaºã albã, vestã, cravatã, pãlãrie,
cizme negre, pieptar. Pantalonii sunt în

stilul celor de cãlãrie, prinºi la mijloc cu
un cordon îngust, ornamentat ºi colorat,
care se încheie cu o cataramã. Cãmaºa
albã are guler simplu ºi mâneci largi ce
se încheie la manºete cu doi nasturi. În
faþã, la piept, în partea dreaptã ºi stângã
cãmaºa se ornamenteazã cu colþiºori
albi. Bãrbaþii mai în vârstã poartã
cãmaºa lãsatã în afara pantalonilor,
legatã cu un brâu lat neornamentat.
Vesta este confecþionatã din postav
negru, are o croialã obiºnuitã iar în
partea din faþã are aplicaþi nasturi deºi
de aramã. Cravata neagrã este

confecþionatã dintr-o bucatã sau din
douã bucãþi, este ornamentatã în culori
ºi este prinsã cu elastic sub guler.
Pãlãria este confecþionatã din postav
negru întãrit, are borul rãsucit pe
laterale, iar calota este rotunjitã. Funda
ce se leagã la pãlãrie este în general de
culoare deschisã ºi brodatã. Cizmele
sunt de culoare neagrã, drepte, cu
carâmb tare. Pieptarul din piele, tivit la
guler cu blanã, încheiat cu nasturi
lateral, având în partea din faþã douã
buzunare mici cu broderie puþinã. 

Aurica Cîmpean
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Biblioteca „Ion Minulescu” din Nürnberg ºi-
a deschis porþile anul trecut în 7 aprilie, de
Sãrbãtorile Pascale. Momentul de naºtere al unei
biblioteci rãmâne întotdeauna în memoria unei
comunitãþi pe care o deserveºte, fiindcã
deschiderea unei instituþii culturale de acest gen
aduce în cadrul societãþii oportunitatea
cetãþenilor de a beneficia de o serie de servicii cu-
lturale, info-documentare ºi de socializare.

Pornind de aici, Platforma Culturalã AªII
ROMÂNI din Nürnberg – Germania,
reprezentatã de Berthold Staicu, în calitate de
preºedinte, ºi Ionela van Rees-Zota, în calitate de
vicepreºedinte,  vã invitã sã participaþi la
evenimentul  deosebit prilejuit de împlinirea unui
an de la deschiderea Bibliotecii Româneºti “Ion
Minulescu” din Nürnberg.

Desfãºurate în 28 aprilie 2011, la Nürnberg –
Germania,  manifestãrilor legate de aniversarea
bibliotecii inculd :

Moment introductiv susþinut de jurist
Ionela van Rees –Zota

Prezentarea proiectului “NU LÃSAÞI
LIMBA ROMÂNÃ SÃ MOARÃ”, care a
avut ca obiectiv constituirea Bibliotecii
româneºti “Ion Minulescu” din Germania.
Prezintã Liliana Moldovan.

Lansarea „Antologiei Scriitorilor Contem-
porani din întreaga lume”. Prezintã

scriitoarea Lygia Diaconescu
Lansarea cãrþii “Introducere

în managementul serviciilor de
bibliotecã” de Liliana Moldovan.
Prezintã  jurist Ionela van Rees
–Zota

Schimbarea numelui din
„Centrului Cultural Româno-
German” în „CENTRUL
CULTURAL DACIA”. Prezintã
Berthold Staicu ºi Jurist Ionela
van Rees- Zota

Sãrbãtorirea unui an de
activitate la Biblioteca  “Ion
Minulescu” - Nürnberg  reprezintã
un alt moment aniversar scris cu litere de aur  în
agenda actuvitãþilor organizate de bibliotecã în
acest an.  Participanþii la acest eveniment îºi vor
întãri convingerea cã  „o bibliotecã este cartea de

vizitã a unui neam” iar limba românã poate
supravieþui ºi poate fi dusã mai departe doar în
spaþiul unei biblioteci autentice româneºti.

Momentul aniversar va avea loc în 28 aprilie

2011 la ora 18 la MeherGenerationenHaus
Schweinauerhauptstrasse 31 90441 Nürnberg

Vã aºteptãm cu drag !
Liliana Moldovan

Biblioteca  „Ion  Minulescu”  din
Nürnberg  la  ceas  aniversar

Portul popular al saºilor
din comuna Batoº

IN
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Minunate vremi trãim. Mãreþe. Mã uit  la ca-
zul Cioran, la manuscrisele lui, la soarta lor ºi a-
proape refuz sã cred cã mai existã români patrioþi.
Dar, evident, în afara þãrii. Restul, pervertiþi,
duodene goale manevrabile ºi politruci venoºi. Sã
recapitulãm eventual  pentru cei care  nu ºtiu. S-
au scos  la  licitaþie  o parte din manuscrisele
marelui filozof francez de  origine  românã, Emil
Cioran. La Paris. La  licitaþie au participat destule
persoane ºi instituþii. Mai puþin instituþii de stat de
la noi. Dezinteresate. Cum ar fi Academia
Românã. Sau Ministerul Culturii. Dacã la  ultimul
este explicabil, atâta timp cât este condus de  un
maghiar, cum sã-l doarã pe el de  un Cioran de-al
nostru? Debitez chiar  un truism vulgar: maghiarul
niciodatã  nu-i român... La Academie, deºi sãrãcia
e lucie eu cred cã ea putea fi surmontatã cu un gest
de sacrificiu. Adus cu aportul Preºedintelui þãrii.
Sau Guvernului. Dar pe cine doare de Cioran -
cine-i ãsta? -  când alegerile bat la uºã. Când NOI
trebuie sã rãmânem la putere! Când milioane grele
vor fi aruncate-n luptã, ca tancurile, tunurile,
katiuºele ºi “elenele”politice. Da ciolan, nu
Cioran! Cinismul a ajuns joc naþional. Sã nu ne
supãrãm însã, chiar dacã pretextul crizei cauþi-
oneazã mascarea de fonduri pentru marea  bãtãlie.

Aºa au fost politrucii români post nouãzeciºti din
totdeauna. Interesul personal, peste cel naþional.
General. Cum sã nu fii trist? Sã  nu te gândeºti la
soarta oarecum asemãnãtoare a operei postume, a
patrimoniului lui Brâncuºi pe care o  delegaþie

comunistã de la Bucureºti, a refuzat sã-l
însuºeascã, pe motiv cã era vorba despre „artã
decadentã”. ªi aºa, s-a ales Franþa cu Brâncuºi . ªi
cu tot al lui! Noi am rãmas doar cu certificatul de
naºtere ºi locul de  baºtinã. Unde se vând vederi

cu Mãiastra  ºi Coloana... Culmea, este cã omul de
afaceri care a adjudecat licitaþia, „strãinul” pe
nume George Brãiloiu este chiar un  gorjean.
Cinste lui, bravo lui ºi nouã, cã mai avem astfel de
specimene  în sânul naþiei. Oameni. Nu maimuþe.
Caractere . Nu muºchi. Acum, când  maneaua
saboteazã  hora ºi sârba; când slugile puterii
înlocuiesc cu portocaliu galbenul din tricolor;
când media e sufocatã de þigãnisme de ºatrã ºi
când mari, imenºi actori ai neamului nu pot refuza
roluri de bulibaºi în filme ca sã nu piarã de foame;
când politica naþionalã e tot  mai anti-
naþionalã....Pe acest fond, dl George (nobil nume,
vine de la legendarul Gheorghe...) apare ca fiind
din altã lume. Una mai normalã, mai frumoasã,
utopicã aº afirma, pentru noi; o lume de basm. Sã
arunci o sumã imensã de bani pentru a reda
tribului tãu, scuze, þãrii tale, un grup de  obiecte
preþioase, un tezaur de patrimoniu firesc, nu este
un act sinucigaº, nici  blamabil ci un gest pur cã îþi
iubeºti profund rãdãcinile. Gest desuet, paradoxal
ºi superb prin omenia ºi normalitatea sa. Pot muri
liniºtit: au mai rãmas câþiva români pe pãmânt. 

Vorba altui Gheorghe Dinicã: „Restul,
populaþie...” 

George Stanca

Da ciolan, nu Cioran!

O simplã privire asupra veniturilor
salariale ale fraþilor, taþilor sau priete-
nilor, le umple de invidie ºi nemulþu-
mire pe femeile care lucreazã în
Germania. Salariatele câºtigã în medie
cu un sfert mai puþin decât colegii lor
aflaþi în poziþii ºi cu pregãtiri similare.
Cifrele au fost date publicitãþii de
Oficiul Federal de Statisticã, cu ocazia
“Zilei salariilor egale” - “Equal Pay
Day” - marcatã pe 25 martie.

“Gender Pay Gap” e o sintagmã
intratã deja în vocabularul britanicilor
pentru a defini diferenþele dintre
veniturile salariaþilor ºi ale salariatelor,
în detrimentul celor din urmã. În
Germania, chiar ºi în anul 2010, anga-
jatele au fost remunerate cu circa un
sfert mai puþin decât colegii lor. Con-
cret, diferenþele sunt clare: la un venit
mediu pe orã de 19,40 de euro, femeile
au primit cu 4,5 euro mai puþin.

Diferenþele se menþin, în continu-
are, ºi între estul ºi vestul Germaniei.
În acest caz, însã, rãsãritenii sunt mai
corecþi, pentru cã salariatele din fostele
landuri comuniste sunt mai puþin
discriminate, diferenþele fiind aici, în
medie, de numai 6 procente.

Mai multe femei de serviciu
decât ºefe de concerne
De ce femeile germane primesc

salarii mai mici decât colegii lor?
Pentru a oferi un rãspuns viabil,
statisticienii au analizat douã din
valorile integrate în “Gender Pay
Gap”. Aºa numita “valoare brutã” a
diferenþei de salariu, de 23 de
procente, comparã venitul mediu al
bãrbaþilor cu cel al femeilor la nivel
general. Cauza acestei nedreptãþi este
identificatã de oamenii de ºtiinþã în

opþiunea femeilor de a-ºi alege sã
activeze în branºe mai slab remunerate. 

În plus, reprezentantele sexului
frumos acceptã mai degrabã poziþii
care nu le oferã perspectiva avansãrii ºi
nici nu presupun calificãri
suplimentare. Alte cauze se regãsesc ºi
în întreruperea temporarã a activitãþii,
decisã în momentul naºterii unui copil.

Ceea de-a doua valoare este aºa-
numita “valoare prelucratã” din
“Gender Pay Gap”, care a fost de
asmenea analizatã de cercetãtori. Ea se
referã la diferenþele de venit dintre
bãrbaþi ºi femei cu calificãri ºi
experienþe identice. Aici valoarea este
de 8 procente ºi ea atestã cã, în ciuda

unei poziþii similare, cu aceleaºi
responsabilitãþi, femeile sunt
remunerate mai prost decât colegii lor.

Banii ºi conflictele
inter-sexuale

Equal Pay Day” nu reprezintã un
motiv de serbare pentru cele mai multe
femei, dar poate fi un impuls. “E nevo-
ie de legi mai bune. Principiul trebuie
impus la toate nivelurile companiilor”,
este pãrerea ºefei Partidul Stângii,
Gesine Lötzsch.Femeilor trebuie sã li
se garanteze, dacã este necesar chiar ºi
prin decizii judecãtoreºti, sã primeascã
salarii identice cu colegii lor aflaþi în
aceleaºi poziþii. Mai mult, Lötzsch este
de pãrere cã ºi în firmele private ar
trebui impusã o aºa-numitã “cotã
femininã”, care sã asigure prezenþa
unui anumit procent de femei în

conducerea companiilor.
Equal Pay Day este ziua interna-

þionalã de susþinere a egalitãþii de ºanse
între femei ºi bãrbaþi. În Germania ea a
fost marcatã pentru al patrulea an con-

secutiv, sub deviza “investigarea ste-
reotipiilor privind egalitatea de gen”.

Autor: epd, dapd / Alina Kühnel
Redactor: Petre M. Iancu

DW

Platã egalã pentru muncã egalã? În nici un caz.
În Germania, femeile muncesc cot la cot cu
bãrbaþii, dar sunt plãtite mai puþin, în ciuda

calificãrilor ºi performanþelor asemãnãtoare. 

Femeile mai ieftine decât bãrbaþii 

Cronica
Prãpãstiosului

Gheorghe Hermeneanu
Primarul oraºului BRAN
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Un numãr de 15 institute de
cercetare ºi firme inovative româneºti
a participat la Hannover Messe, cel
mai mare târg de tehnologie
industrialã din lume, care s-a
desfã?urat în perioada 4-8 aprilie,
informeazã Autoritatea Naþionalã
pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS).

Cele 15 institute de cercetare ºi
firme inovative au prezintat la târg
peste 30 de produse, echipamente ºi
tehnologii. La standul ANCS a fost
expus în premierã un electromagnet

sextupol complet operaþional
realizat de ICPE-CA, care a plecat
de la Hanovra direct la Institutul
Julich pentru testare. Sextupolul este
realizat pentru proiectul
internaþional FAIR (Facility for
Antiproton and Ion Research) în
care ICPE-CA este partener. Anul
acesta au fost prezente peste 6.500
de firme din 65 de þãri, care au avut
la dispoziþie 220.000 de metri pãtraþi
de spaþiu expoziþional. Cea mai
puternicã prezenþã este cea a

Germaniei, urmatã de China, Italia,
Franþa, Turcia ºi Elveþia.

Potrivit ANCS, târgul a fost
organizat în jurul a 13 teme majore
care a  acoperit întreaga zonã
industrialã, iar noutatea acestei ediþii a
fost introducerea categoriei “Soluþii
metropolitane”, care se concentreazã
asupra gãsirii de soluþii ºi tehnologii
pentru infrastructura urbanã.

O parte dintre institute au  fost
participanþi tradiþionali: Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Inginerie Electricã ICPE-CA,
Institutul Naþional de Cercetare
Dezvoltare pentru Tehnologii Crio-
genice ºi Izotopice, Institutul Naþional
de Cercetare Dezvoltare pentru
Microtehnologie, Institutul de
Cercetãri Electrotehnice - ICPE sau
Institutul Naþional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii
destinate Agriculturii ºi Industriei
Alimentare - INMA ºi Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Textile ºi Pielãrie.

La ediþia din acest an  au participat
câteva firme inovative, care au aplicat
în producþie rezultatele cercetãrii
româneºti, cum sunt SC OMNI TEC
SRL Craiova, Fundaþia PANCUAN-
TIC sau SC IPA SA CIFATT Craiova.

Consulatul General al
României la München

România, prezentã la Hanovra cu 15 institute
de cercetare ºi firme inovative

Consulatul General al
României la München a
organizat joi, 7 aprilie 2011,
începând cu orele 18.00,
vernisajul expoziþiei „Offene
Räume“ („Spaþii deschise“), cu
lucrãri ale sculptorului german
de origine românã Ingo Glass,
cu ocazia aniversãrii vârstei de
70 de ani. Despre viaþa ºi
personalitatea lui Ingo Glass au
vorbit Conradine Gebhard,
galeristã la Landsberg am
Lech, ºi prof. dr. Aurel Chiriac,
director general al Muzeului
Þãrii Criºurilor din Oradea.
Eminentã personalitate
artisticã, sculptorul în metal
Ingo Glass este un important
promotor al artei concrete, cu o
prodigioasã activitate în
Germania ºi în România. Prin

acest eveniment misiunea
României la München a
deschis seria de expoziþii
aniversare dedicate acestui
important artist atât în
Germania, cât ºi în Ungaria ºi
România. 

Opera sa artisticã este
recunoscutã nu doar în
Germania ºi în þãrile europene,
lucrãrile sale fiind expuse aici
în numeroase muzee ºi colecþii
de artã, ci ºi în centre culturale
importante din întreaga lume,
printre altele din SUA, Japonia,
Mexic, Canada ºi Egipt. De
asemenea, sculpturile sale
monumentale sunt expuse în
spaþiul public din mai multe
oraºe din Germania, România,
Israel ºi Ungaria. În semn de
recunoaºtere, sculptorului i-a
fost acordat în anul 2004 de

cãtre Preºedintele României
Ordinul ”Meritul Cultural” în
grad de Ofiþer. Expoziþia este
deschisã publicului în perioada
8 aprilie – 8 iunie 2011 la
Galeria de Artã a Consulatului
General, de luni pânã vineri
între orele 10.00 – 14.00, sau
cu programare. 

SSppaaþþiiii  ddeesscchhiissee  -  EExxppoozziiþþiiee
aanniivveerrssaarrãã  IInnggoo  GGllaassss  îînn  GGaalleerriiaa
ddee  AArrttãã  aa  CCoonnssuullaattuulluuii  GGeenneerraall  

Sfârºitul lunii
mai ne-a adus în
studioul sub-redac-
þiei "Mozaic Ro-
mânesc", (redacþia
germanã Kultur
Palast, din cadrul
Freies Radio für
Stuttgart) arome de
cireº înflorit ºi o
nouã punte de
prietenie clãditã
cãtre Þara  Soarelui
Rãsare.  "Mozaic Românesc" o sub-redacþie
româneascã, ce aparþine unei redacþii
germane, unde se vorbeºte cu predilecþie în
limba românã, a avut invitaþi japonezi care au
cântat ºi recitat în limba japonezã.
Multiculturalitate ºi deschidere a oamenilor,
cãtre oameni.

Stabiliþi de mai multã vreme aici, în
Stuttgart, inima invitaþilor nostri, li se citeºte în
ochi, a rãmas acolo, departe, în Þara de la
celãlalt capãt al Lumii, alãturi de un popor  cu
o veche tradiþie, popor la care delicateþea se
împleteºte într-un mod deosebit cu un foarte
puternic caracter, faþã de care noi, europenii
pãstrãm un mare respect ºi de la care avem
încã multe de învãþat. 

Cei cinci noi prieteni ai noºtri, veniþi din
diferite domenii de activitate, ºi-au împãrtãºit
gândurile, speranþele, grijile, cu entuziasmul
aceluia care doreºte prin mesajul sãu sã ajute,
sã întindã o mânã ºi sã facã la rândul lor alte
mâini sã se întindã, sã se prindã. 

Tot ce au facut ºi fac în aceste zile este
gândit sã ia drumul Estului îndepãrtat. Au
organizat festivaluri, concerte extraordinare de
binefacere.... 

Am avut plãcerea, douã zile la rând sã
iau parte la Festivalul Florii de Cireº din
Stuttgart. Invitatã de baritonul Teru Yoshihara,
prezent ºi el în studiou la emisiunea noastrã
specialã, am rãmas impresionantã de câþi
copiii dar ºi adulþi, au participat la
workschopurile de caligrafie, origami,

ikebana, ceremo-
nia ceaiului, tea-
tru, muzicã...
concurs de Haiku
...etc.....sãlile erau
neîncãpãtoare ºi
se fãceau liste pe
uºi cu programãri
ca cel puþin
pentru o orã
fiecare sã se poatã
apropia mãcar
puþin de tradiþiile

culturii japoneze. Banii pentru participare,
sume mici pentru fiecare interesat, au fost ca în
poveste, ca firele de nisip ce alcãtuiesc un
castel la mal de mare.  

Nu, nu este atât de importantã în acest caz
suma de bani donatã ci, aºa cum ne împãrtãºea
Keiko Allgaier (pânã nu demult activã în
cadrul Consulatului onorific al Japoniei la
Stuttgart, din pacate desfiinþat, actualmente
membrã a asociaþiei Deutsch-Japanische
Gesellschaft Baden-Württemberg e.V.,),
important este gestul, gestul cã ne pasã, gestul
cã deºi departe, distanþele pot fi micºorate. ªi
cum tot dânsa spunea la microfon, "...luati o
carte poºtalã ºi scrieþi douã-trei cuvinte de bine
pe ea, apoi trimiteþi-o la Consulatul Japoniei,
nu puteþi sã vã daþi seama câtã bucurie, câtã
încredere, câtã putere daþi acelor oameni,
numai prin gândul vostru..." 

ªi tot ea ne mai îndeamnã (nu numai ca
proprietarã a unui restaurant japonez în
Stuttgart, tristã de afirmaþiile anumitor mass-
media), "...cei care îndrãgiþi bucatele culinare
japoneze, nu ocoliþi aceste restaurante,
produsele japoneze nu sunt aduse din Japonia,
parte din ele sunt deja de ani cu tradiþie de
culturã în Europa iar dacã printre aceste
produse mai sunt ºi din cele provenite de
departe, Japonia este intinsã, culturi sunt
multe, nu înseamnã cã tot ce este japonez
provine din zonele calamitate..."

Daiana Matieº
Stuttgart, aprilie 2011

Punþi cãtre Þara Soarelui Rãsare 
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Întrebare : G.L. ne întreabã
cum trebuie sã procedeze pentru a
se constata dobândirea dreptului
de proprietate asupra unei case ce
a fost cumpãratã de pãrinþii sãi în
prezent decedaþi în municipiul
Roman, România.  

Rãspuns: Prescripþia achizitivã
(uzucapiunea) este un mod de
dobândire a proprietãþilor faþã de
dispoziþiile exprese ale Codului Civil
art 1837 care defineºte prescripþia ca
un mijloc de a dobândi proprietatea ºi
art 645 prin care proprietatea se
dobândeºte printre altele ºi prin
prescripþie. Prescripþia achizitivã pri-
veºte numai drepturile reale, dreptul
de proprietate ºi pe cele constituite
dupã modelul sãu, cãrora li se atribuie
acelaºi caracter absolut -la acela se
referã expres art. 480 Cod civil. Aºa
fiind acþiunea formulatã, deºi poartã
numele de acþiune în constatare este o
acþiune în realizarea dreptului. 

Dacã pãrinþii au dobândit proprie-
tatea cu încheierea unor acte sub
semnãtura privatã de mai bine de 30
ani ºi au posedat imobilul în mod
continu, cu titlu de proprietar, iar dvs.
aþi fãcut acþiunea cu posesia lor, puteþi
ca moºtenitor legal sã promovaþi o
acþiune în prescripþie achizitivã,
uzucapiune.  Acþiunea în douã

exemplare, se depune la judecãtoria
locului unde se aflã imobilul, se
timbreazã la valoarea imobilului
conform normelor taxei de timbru ºi
cu timbru judiciar. Aveþi grijã sã
cereþi judecarea cauzei în lipsa dvs în
temeiul art 242 pct 2, Cod Civil.  

În cauzã se administreazã probe
cu acte (înscrisuri) interogatoriu
aparatului care va fi vechil proprietar
neglijent, probã cu 2 martori ºi o
expertizã tehnicã de indentificare a
terenului ºi casei precum ºi a
vecinãtãþilor. Cauza se judecã în circa
6-12 luni, ºi este datã cu cãile de atac
apel ºi recurs. Dupã judecarea
recursului hotãrârea devine
irevocabilã, iar imobilul poate fi
intabulat la oficiul cadastrului din
judeþul respectiv. Tot odatã se face ºi
înscrierea imobilului, la fisc.   

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

Tlf. 01603373128
E.mail: contact@asiiromani.eu

Întrebare:
Fratele meu este din
februarie 2011
înregistrat cu domiciliu
la Primãrie. Are studii
economice
superioare/Facultate ºi
vrea dreptul de ºedere
german. A încercat la
„Arbeitsamt” pentru
permisul de muncã în
gastronomie, dar a fost
refuzat în scris pentru cã
este sub calificarea lui.
Cum trebuie sã
procedeze ca sã cearã un
loc de munca de la
„Arbeitsamt” dupã
calificare? Este
recunoscutã deja
diploma? Dacã nu, ce
trebuie sã facã pentru ca
diploma sã i se
recunoascã?  Dacã
„Arbeitsamt” nu-i oferã
un loc de muncã dupã
calificarea lui, are
dreptul la ajutor social
(„Sozialhilfe”) Are
dreptul la
„Freizügigkeitbes-
cheinigung”, dacã  nu
gaseºte un job, dupã
calificare?

Rãspuns:
Din momentul în care fratele

dumneavoastrã are un domiciliu
stabilit aici în Germania ºi este
înregistrat la primãrie are, ca
cetãþean al Uniunii Europene,
dreptul sã primeascã „Frei-
zügigkeitsbescheinigung”. De un
titlu de stabilire sau ºedere pentru
cetãþenii români în Germania, nu
mai este nevoie de când Romania a
intrat în Uniunea Europeanã- anul
2007. Pentru a capãta un permis de
muncã în domeniul în care fratele
dumneavoastrã are studiile
superioare va trebui sã facã eforturi
sã i se recunoascã diploma de la
facultate. Repsonsabil penstru acest
lucru este „Zeugnisanerken-
nungsstelle” din regiunea unde
locuieºte fratele dumneavoastrã.
Dacã i se poate recunoaºte diploma
depinde de ce a studiat  exact, de
diploma obþinutã ºi de alte detalii
legate de studiul respectiv. O forþã
de muncã cu studii superioare
primeºte permisul de muncã mai
repede ºi fãrã sã se facã cercetari de
prioritate, dar ºi în cazul acesta are
nevoie de un loc de muncã concret,
deci de o firmã care vrea sã il
angajeze. Administraþia de muncã
nu îi va oferi un loc de muncã,
pentru cã, fãrã un permis de muncã,
nu este încã admis pe piaþa de
muncã, implicit, fratele
dumneavoastrã trebuie sã-ºi caute
singur un loc de muncã.

Dreptul la ajutorul social nu se
acordã automat. Fratele
dumneavoastrã îl poate obþine
numai dupã ce se aflã în posesia
unui permis de muncã nelimitat ºi

fãrã alte restricþii. Pe acesta îl
obþine, fie dacã a lucrat legal în
Germania, pentru o perioadã de cel
puþin un an, fãrã întrerupere, fie,
dacã a stat ºi a fost înregistrat legal
pentru o perioadã de trei ani fãrã
întrerupere în Germania.

Pentru mai multe detalii, vã stau
cu plãcere la dispozitie.

Denise Klüwer
avocat dreptul german

consiliere ºi reprezentare
juridicã

specializare pe dreptul
familiei, dreptul muncii, dreptul
de chirie. de asemenea: dreptul
social, dreptul penal, dreptul de

asigurãri, dreptul de circulaþie
etc.

Programãri sunt posibile în
Nürnberg/Erlangen

Tel. 09131/976477
Mobil 0177/2169756

E-Mail avocat@kluewer.eu
Internet www.kluewer.eu

POªTA JURIDICÃ 

Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Ai ceva de
transmis?

Ai talent literar ºi ºtii sã îþi expui
ideile într-un stil atrãgãtor?

Vrei sã fii redactor la Radio R
România?

Doreºti sã publici articole, eseuri,
interviuri?

Doreºti sã ai emisiunea ta audio?

Te pricepi sã redactezi ºtiri? 

Platforma Culturalã  AªII ROMÂNI
îþi oferã cadrul necesar.

Agenþia de Presã AªII ROMÂNI,
Radio R România ºi ziarul VOCEA

TA.

Pune-þi gândurile pe hârtie ºi
trimite-le pe adresa:

contact@asiiromani.eu

Dacã eºti mai curajos(ã) sunã la 
0160 3373128

S-ar putea sã iasã o colaborare
frumoasã.

Nespusa bucurie a Învierii Domnului sã se sãlãºluiascã întru
noi, iar Hristos Cel ce a biruit moartea sã reverse asupra
noastrã viaþã, sãnãtate sufleteascã ºi trupeascã, pace,

belºug, bucurii duhovniceºti ºi, întru toate, bunã sporire. 
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Scopul acestui puzzle este de a introduce un numãr de la 1 la 9 în fiecare celulã a tablei.
Fiecare rând, coloanã ºi regiune trebuie sã conþinã maxim o instanþã a fiecarei cifre.

SUDOKU 

INTEGRAMÃ

De-ar fi sã-i luãm pe toþi la rând,
ºi actualii, dar ºi foºtii,
Cei mai deºtepþi de pe Pãmânt
Au fost întotdeauna… PROªTII.

Nu te ruga la ursitoare
Sã-þi facã-n viaþa ta vreun rost,
Mai bine urlã-n gura mare:
“Iubite Doamne, fã-mã… PROST!”

De ce sã tragi ca la galerã,
Sã-nveþi atâtea fãrã rost,
De vrei sã faci o carierã,
Ajunge numai sã fii… PROST.

În lumea asta cu de toate,
Unde se-nvaþã contra cost,
Pãcat cã nici o facultate
Nu dã  diploma de… PROST...!

Avem impozite cu carul,
Dar înotãm în sãrãcie,
ºi ce buget ar avea statul
Dintr-un impozit pe... PROSTIE…!

Ei sunt ca iarba, cu duiumul,
Sã nu-i jigneºti, sã nu-i împroºti!
O, Doamne, de ne-ar creºte grâul
Cum cresc recoltele de… PROªTI.

ªi-n lumea asta rãsturnatã,
Unde cei strâmbi sunt cei mai drepþi,
Savanþii noºtri mor de foame
ªi numai PROªTII sunt deºtepþi!

Mircea MONU

FOLCLOR
INTERNIST
ROMÂNESC

ODA
PROªTILOR

Un trans-siberian de c`l`tori \n
timpul iernii:

Se opre[te trenul [i un c`l`tor scoate
capul pe geam:

- De ce s-a oprit trenul?
Conductorul r`spunde:
- S-a stricat locomotiva [i e aproape

gata...
Mai merge cât mai merge [i iar se

opre[te.
- Ba!!!!!!!!!, de ce s-a oprit iar trenul?
- Iar s-a stricat locomotiva, iar o repar`

mecanicul...
Se opre[te iar trenul [i acum c`l`torul,

nervos:
- Iob tvoie mati! (..... m`-ti), de ce s-a

oprit iar trenul?
- Pentru c` a schimbat mecanicul loco-

motiva...
- {i atunci de ce nu porne[te?
- Pentru c` a schimbat-o pe votc`...

Ivan vine acas` afumat bine. Nevast`-
sa îl întreab`:

- Ce faci Ivane, iar vii acas` beat?-Numai
trei beri am b`ut... întreab`-l [i pe Alio[a
(`sta era câinele).

- Câte beri a b`ut, Alio[a?
- Ham, ham, ham!
A doua sear` vine Ivan [i mai beat acas`
.- Iar ai b`ut, b`?
- Numai dou` beri
- Alio[a, câte beri a b`ut?

-  Ham, ham!
Bun ... A treia sear` vine Ivan beat mort.
- Ivane, dac` mai vii o singur` dat` a[a

nu te mai primesc în cas`.
- Numai o bere am b`ut!
- Alio[a, câte beri a b`ut?
- Ham!-Si votc`?
- Hauuuuuuuuuuuuuuuuuu! 

|ntr-un salon de reanimare, cu to]i
pacien]ii conecta]i la aparatele de men]ine-
re a vie]ii, electricianul bag` capul pe u[`:

- B`ie]i, lua]i o gur` mare de aer, c`
schimb o siguran]`! 

|ntr-o zi, Ionel \l \ntreab` pe taic`-su:
- Tat`, ce-i aia Politica?
- P`i fiule, nu prea [tiu cum s`-]i explic.

Uite, s`-]i dau un exemplu: eu sunt cel care
aduce bani \n casa asta, deci s` zicem c` eu
sunt Capitalismul. Maic`-ta administreaz`
banii, a[a c` ea e Guvernul. Noi doi avem
grij` de tine. S` spunem c` tu e[ti Poporul.
Doica e Clasa Muncitoare, iar frate-to `la
mic e Viitorul. Acum, du-te [i gânde[te-te
la ce ]i-am spus acum... Merge Ionel la
culcare, gândindu-se la exemplul dat de
tat`l s`u. |n timpul nop]ii, e trezit de
plânsetele fratelui s`u. Se ridic` din pat [i
merge pân` \n camera fratelui, unde
observ` c` acesta f`cuse pe el. Drept
urmare, merge \n camera p`rin]ilor, unde
observ` c` maic`-sa doarme. Ca s` nu o
trezeasc`, hot`r`[te s` mearg` s`-i spun`

doicii. Ajuns acolo, g`se[te camera
\ncuiat`. Se uit` pe gaura cheii [i-l vede pe
taic`-so \n pat cu doica. Confuz, Ionel
merge \napoi la culcare. A doua zi
diminea]a, Ionel \i spune tat`lui s`u:

- Tat`, cred c` am \n]eles ce e Politica...
- Spune, s` te aud...
- P`i, \n timp ce Capitalismul reguleaz`

Clasa Muncitoare, Guvernul doarme,
Poporul nu e b`gat \n seam` [i Viitorul e \n
rahat ...

În Uniunea Sovietic`, se anun]` un
concurs de picturi realist-socialiste pe
subiectul „Lenin la Praga“. Printre al]ii, vine
unul care prezint` o pictur` neprev`zut`:
într-o poian`, un b`rbat [i o femeie, goi, pe
o p`tur`, cu ceva haleal` lâng` ei. Membrii
juriului, z`p`ci]i, întreab`:

-  Ce leg`tur` are?...
-  Cum, zice pictorul, nu vede]i? Femeia

este so]ia lui Lenin [i b`rbatul este [oferul
lui Lenin.

- {i Lenin unde-i?
- Lenin?! La Praga.

Alio[a, în armat`, în Siberia. Iarn`...
10 grade. Într-o zi vine comandantul [i face
adunarea.

- M` b`ie]i, am s` v` pun la o încercare
[i cine trece pleac` acas` o s`ptamân`: la
cine i se scoal` pe frigul `sta pleac`!

To]i \ncearc`, dar numai lui Alio[a i se
scoal`. Dup` o lun`, mai frig afar`, 30 grade,

vine comandantul.
- B`ie]i, la care i se scoal`, acum pleac`!
To]i se str`duiesc, \ns`, tot Alio[a

reu[e[te. Vine Alio[a de-acas` dup` o lun` [i
dup` o s`pt`mân` iar`[i vine comandantul.
Afar`, mai frig, 40 de grade.

- Acum, la cine i se scoal` pleac` de tot!

To]i \ncercau dispera]i de le luau foc
mâinile, dar, nimic, numai Alio[a a reu[it.
Comandantul c`tre `sta:

- Ce dracu faci b` de ]i se scoal` în halul
`sta?

- Domnule comandant, pe mine a[a m-
a prins înghe]ul. 

BBBBAAAANNNNCCCCUUUURRRRIIII ,,,,     GGGGLLLLUUUUMMMMEEEE.... .... ....

Agripina nu avea decât doi
copii, pentru ca al treilea,
Pãunaº, nu mai conteazã, pentru
cã tot îl mãnâncã vulturii.

*****

În nuvela “La vulturi” de
Gala Galaction, sunt descrise
aventurile unei alpiniste
curajoase fugarite de turci, ºi
copii ei.

*****

Metoda folositã de Ion pen-
tru a pune mâna pe pãmântul
Anei este însãrcinarea!!!

*****

Privind atent plugul vede
cã e de fier ºi privind ºi mai
atent þãranul, Arghezi, ca un
poet bun ce este, vede cã e de
bronz.

*****

ªi Stroe Orheianu când îl
vãzu pe Tudor Soimaru zise în
gând: Pe unde o scot, vere?!

*****

Vlaicu-Vodã era un
funcþionar model care avea un
randament deosebit ca domn.

*****

Este vorba de peripeþiile
lui Robinson Crusoe dupã ce
pleacã din Troia.

*****

În cunoscuta baladã
“Mioriþa”, sunt descrise
cateva întâmplari în care sunt
implicate doi criminali, o oaie
turnãtoare, ºi un cioban ce
ºocheaza prin prostia lui.

PERLE DE
LA BAC
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Continuare din numãrul trecut

Zodia pãducelului –
Iluzionistul

13 mai – 9 iunie
Personalitatea pãducelului
Nativii din zodia celticã a pãducelului

nu sunt deloc ceea ce par a fi. Diferenþa
între aparenþa lor exterioarã ºi esenþa lor
interioarã poate fi imensã. Ai putea spune
cã zicala “nu judeca niciodatã o carte dupa
copertã” reprezintã o adevaratã devizã a
nativilor pãducelului. În mod obiºnuit, cei
din aceastã zodie par a duce o viaþã
obiºnuitã, dar ascund în suflet pasiuni
fierbinþi ºi o flacãrã creatoare nepieritoare.
Sunt foarte adaptabili ºi se pot conforma
cu uºurinþã celor mai multor situaþii din
viaþã, câºtigând, în acest fel, satisfacþie, ºi
mulþumindu-i pe cei din jurul lor. Dacã
eºti nãscut în zodia pãducelului, ai o
curiozitate înnãscutã ºi eºti interesat de o
largã gamã de subiecte. Eºti un ascultãtor
excelent, iar oamenii te cautã adesea
pentru a se uºura de greutatea care le
apasã sufletele. Ai un simþ sãnãtos al
umorului ºi un gust subtil al ironiei. Ai
tendinþa de a vedea lucrurile în ansamblu
ºi posezi o înþelegere profundã a vieþii de
zi cu zi, deºi, de obicei, nu acorzi prea
mult credit observaþiilor tale. Nativii din
zodia pãducelului sunt compatibili cu cei
din zodia frasinului ºi scoruºului.

Polaritatea pãducelului: masculinã.
Culoarea zodiei pãducelului: violet.
Litera caracteristicã: H.
Alias: luna dificultãþilor sau luna

verii.
Proprietãþi magice: fertilitate, pace,

prosperitate, purificare, protecþie ºi
castitate.

Zodia stejarului  –
Stabilizatorul

10 iunie – 7 iulie
Personalitatea stejarului
Cei nãscuþi în zodia stejarului din

zodiacul celtic sunt înzestraþi cu darul
special al forþei sau puterii. De obicei, sunt
persoane protectoare, care devin adesea
purtãtoarele de cuvânt ale celor umili sau
oprimaþi. Generos, grijuliu ºi gata oricând
de a da ajutor, pari a fi un gigant
binevoitor în lumea zodiilor arboricole
celtice. Rãspândeºti în jur o încredere
naturalã ºi eºti pãtruns de credinþa cã toate
evenimentele sau acþiunile vor sfârºi prin

a lua o turnurã pozitivã. Ai un respect
adânc faþã de istorie ºi antichitate, multe
persoane din aceastã zodie devenind
profesori.Îþi place sã împarþi cu ceilalþi
cunoaºterea ta despre trecut. Nativii
stejarului simt nevoia de a-ºi integra viaþa
într-o structurã, strãduindu-se adesea mult
timp pentru a câºtiga controlul asupra
vieþilor lor. Viguroºii stejari trãiesc mult,
din plin, au un destin încãrcat de fericire ºi
se bucurã de o familie numeroasã. De
altfel, ei aderã cu dedicaþie la reþele sociale
sau comunitare cât mai largi. Semnul
zodiacal al stejarului are cea mai mare
compatibilitate cu cele ale trestiei ºi
frasinului, dar se poate combina în mod
armonios ºi cu cel al iederei.

Polaritatea stejarului: masculinã.
Culoarea zodiei stejarului: negru ºi

castaniu închis.
Litera caracteristicã: D.
Luna: mai.
Alias: luna puterii, luna securitãþii sau

luna ursului.
Proprietãþi magice: toate scopurile

pozitive, fidelitate ºi magie masculinã.

Zodia ilicelor – Conducãtorul

8 iulie – 4 august
Personalitatea ilicelor
Printre semnele astrologice celtice

ale arborilor, ilicele sunt considerate a
avea un statut de regalitate. Nobili ºi cu
un spirit înãlþãtor, cei nãscuþi sub semnul
ilicei ajung cu uºurinþã în poziþia de
lideri sau conducãtori. Dacã eºti un nativ
al acestei zodii, eºti gata oricând sã
rãspunzi provocãrilor ºi reuºeºti adesea
sã treci peste obstacole, cu o rarã
abilitate ºi un tact înnãscut. Atunci când
întâmpini dificultãþi, obiºnuieºti sã îþi
dublezi eforturile, rãmânând credincios
þelurilor pe care þi-ai propus sã le
realizezi. Întrucât ai fost arareori învins,
oamenii te respectã ºi te urmeazã ca pe
un lider. Eºti competitiv ºi animat de
ambiþie chiar ºi în acþiunile cele mai
banale sau comune. Unora poþi sã le
apari ca arogant dar, de fapt, eºti foarte
încrezãtor în capacitãþile tale. De
asemeni, esti generos, cu o inima bunã ºi
plin de afecþiune, mai ales atunci când
oamenii ajung sã te cunoascã mai bine.
Înzestrat cu o mare inteligenþa, treci cu
uºurinþã prin examene care le dau altora
mari bãtãi de cap. Dar, deoarece atât de
multe lucruri þi se împlinesc fãrã un
mare efort, tinzi sã te culci pe lauri. Cu
alte cuvinte, dacã nu rãmâi activ, poþi
aluneca într-un stil de viaþã leneº ºi
nesãnãtos. Zodia ilicelor are cel mai
mare grad de compatibilitate cu cele ale
socului ºi frasinului.

Polaritatea ilicelor: femininã.
Culoarea zodiei ilicelor: gri închis.
Litera caracteristicã: T.
Luna: iunie.
Alias: luna încercuirii sau luna

polaritãþii.
Proprietãþi magice: protecþie,

profeþie, magia animalelor ºi magie
sexualã.

Zodia alunului – Cunoscãtorul

5 august – 1 septembrie
Personalitatea alunului
Dacã eºti nãscut sub semnul energetic

al alunului, ar trebui sã fii o persoanã orga-
nizatã, inteligentã ºi eficientã. Asemenea
ilicelor, poþi trece cu uºurinþã prin ºcoli
înalte, culegând din plin laurii învãþãtu-
rii.Totodatã, eºti înzestrat cu capacitatea
de a memora ºi reda o mare cantitate de
informaþii, citând sau expunând subiecte
pe care le-ai reþinut cu o acurateþe
uimitoare. ªtii totul în ceea ce te priveºte
ºi eºti în continuu bine informat. Observi
cu acuitate detaliile ºi îþi place ca lucrurile
sã fie întotdeuna la locul lor. Eºti atras de
numere, ºtiinþã sau orice domeniu care îþi
permite utilizarea abilitãþilor tale analitice.
Îþi plac regulile, deºi, de multe ori, mai
curând le institui decât sã te supui lor. În
zodiacul arboricol celtic, zodia alunului
este compatibilã cu cele ale scoruºului ºi
pãducelului.

Polaritatea alunului: femininã.
Culoarea zodiei alunului: castaniu.
Litera caracteristicã: K sau C.
Luna: iulie.
Alias: luna înþeleptului sau luna

bãtrânei.
Proprietãþi magice: manifestare,

contact al spiritelor, protecþie ºi fetilitate.

Zodia viþei de vie –
Echilibratorul

2 septembrie – 29 septembrie
Personalitatea viþei de vie
Nativii din zodia viþei de vie sunt

nãscuþi în preajma echinoxului de toamnã,
iar lucrul acesta le conferã personalitãþi
schimbãtoare ºi imprevizibile. Dacã eºti
un reprezentant al acestui semn zodiacal,
poþi fi plin de contradicþii ºi, din aceastã
cauzã, indecis. Acest lucru se întâmplã,
însã, întrucât poþi vedea ambele faþete ale
talerului, ºi te implici emoþional în ambele
aspecte contradictorii ale unei situaþii sau
acþiuni. Îþi vine greu sã alegi una din faþete
întrucât poþi percepe apectele pozitive ale
fiecãreia. Ai un gust foarte experimentat,
eºti un cunoscãtor recunoscut ºi rafinat.
Aspectele subtile ale lucrurilor te încântã
ºi, atunci când eºti favorizat de soartã, poþi
transforma vulgarul sau banalul în
frumuseþe ºi deliciu. Poþi fi fermecãtor ºi
elegant, menþinându-þi o aura de clasã ºi
rafinament care îþi atrage stima a numeroºi
oameni. Semnul zodiacal al viþei de vie
este compatibil cu cele ale salciei ºi

alunului.
Polaritatea viþei de vie: androgina.
Culoarea zodiei viþei de vie:

multicolorã sau multitonalã.
Litera caracteristicã: M.
Luna: august.
Alias: luna sãrbãtoririi.
Proprietãþi magice: prosperitate, pro-

tecþie, spiritualitate, visare magicã, ferti-
litate, inspiraþie, prosperitate, curaj, putere.

Zodia iederei –
Supravieþuitorul

30 septembrie – 27 octombrie
Personalitatea iederei
Printre alte calitãþi ale zodiei celtice

a iederei , cea mai recunoscutã este
abilitatea de a depãºi toate obstacolele.
Ai o inteligenþã ascuþitã , dar cele mai
evidente trãsãturi ale tale sunt
compasiunea ºi loialitatea faþã de
ceilalþi. Ai o naturã darnicã ºi eºti gata
oricând sã întinzi o mânã de ajutor. Eºti
nãscut în perioada în care soarele începe
sã îºi piardã puterea, astfel încât viaþa îþi
poate scoate în cale uneori spinii unor
mari dificultãþi. Acest lucru poate pãrea
nedrept, întrucât, de cele mai multe ori,
nu meriþi în nici un fel aceste vitregii ale
destinului. Cu toate acestea, poþi îndura
vremurile nenorocoase cu o
perseverenþã tãcutã ºi o mare graþie
sufleteascã. Într-adevãr , semnul
zodiacal al iederei are tendinþa cãtre o
spiritualitate profundã ºi se agaþã de o
credinþã cu rãdãcini adânci care, de
obicei, îl ajutã sã treacã prin necazuri.
Nu excelezi în oratorie, dar posezi un
spirit pãtrunzãtor. Poþi fi carismatic ºi
fermecãtor, fãcând faþã cu brio celor mai
multe împrejurãri sociale. Zodia iederei
este compatibilã cu zodia celticã a
stejarului ºi cea a frasinului.

Polaritatea iederei: masculinã.
Culoarea zodiei iederei: albastru

azuriu.
Litera caracteristicã: G.
Luna: septembrie.
Alias: Luna plutirii sau luna

rezistenþei / hotãrârii.
Proprietãþi magice: vindecare,

protecþie, cooperare ºi exorcism.

Zodia trestiei  –  Cercetãtorul

28 octombrie – 24 noiembrie
Personalitatea trestiei
Nativii din zodia trestiei sunt

cunoscuþi printre semnele zodiacale
arboricole celtice drept pãstrãtori ai
secretelor. Te strãduieºti sã ajungi în
profunzime la adevãrata semnificaþie a
lucrurilor ºi ai abilitatea de a descoperi
adevãrul mascat de numeroase valuri ale
aparenþelor. Atunci când este nevoie sã se
ajungã la miezul unei chestiuni, în mod
sigur, trestia va reuºi aceasta. Îþi plac
istorisirile ºi poþi fi atras cu usurinþã de
bârfe, scandaluri ºi legende urbane.
Aceastã tendinþã te poate transforma într-
un excelent istoric, jurnalist, detectiv sau
arheolog. Îþi plac oamenii întrucât ei îþi
oferã material pentru interpretarea unei
largi game de semnificaþii. Eºti adeptul
persuasiunii oamenilor în scopul de a-i
face sã vorbeascã ºi, uneori, îþi place sã îi
manipulezi. Cu toate acestea, ai un
respect profund pentru adevãr ºi onoare,
aºa cã micile tale ºiretlicuri ar trebui sã
fie inofensive. Nativii din zodia trestiei
au mare grad de compatibilitate cu alþi
nativi din trestie sau cu frasinul ºi
stejarul.

Polaritate: femininã.
Culoarea zodiei trestiei: verde de

iarbã.
Litere caracteristice: N sau G.
Luna: octombrie.
Alias: luna casei / cãminului, luna

inimii, luna iernii sau luna manifestãrii
adevãrului.

Proprietãþi magice: vindecare,
protecþie, dragoste ºi familie.

Zodia socului – 
Cãutãtorul

25 noiembrie – 23 decembrie
Personalitatea socului
În zodiacul celtic al arborilor, socul

tinde cãtre dragostea liberã ºi, uneori,
poate pãrea puþin prea sãlbatic celorlalte
semne zodiacale. În anii tinereþii este
posibil sã fi trãit la marginea legii, fiind
uneori catalogat drept un cãutãtor de
senzaþii tari. În momentul naºterii tale,
lumina soarelui se micºora, astfel încât
aceastã tendinþã poate sã îþi
caracterizeze natura intimã. Eºti
adeseori judecat ca un neintegrat
întrucât, în ciuda temperamentului tãu
extrovertit, ai impulsul de a te retrage în
carapacea ta. De fapt, ai înclinaþia de a
te lãsa în voia unei meditaþii cu o tentã
oarecum filozoficã.Totodatã, ai tendinþa
de a fi foarte atent cu ceilalþi ºi te
strãduieºti sincer sã fii de ajutor. Astfel
de acte de bunavoinþã sunt însã, uneori,
umbrite de onestitatea ta brutalã.
Semnul zodiacal al socului îºi gãseºte
compatibilitatea în zodiile aninului ºi
ilicelor.

Poaritate: masculinã.
Culoarea zodiei socului: roºu.
Litera caracteristicã: R.
Luna: a treisprezecea lunã a

calendarului celtic, înglobând doar trei
zile ºi finalizatã cu sãrbãtoarea ªamhain.

Alias: luna completitudinii.
Proprietãþi magice: exorcism,

prosperitate, alungare ºi vindecare.
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