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România, promovată în faţa a 40.000 de americani pe 
stadionul echipei de baseball Washington National

George Cristian Maior: “Am ţinut foarte 
mult să fim prezenţi la acest eveniment major. 
Mă bucur enorm că ambasada a avut ocazia 
unică de a promova România în faţa a zeci de 
mii de americani din capitala Statelor Unite”

Iubitorii americani de baseball din zona 
Washington DC au avut ocazia, sâmbătă, 8 
iulie 2017, să cunoască România, cu ocazia 
evenimentului "Taste of the World". Organi-
zat de una dintre cele mai apreciate şi valoroase 
echipe de baseball ale momentului, Washing-
ton Nationals, pe stadionul Nationals Park, cu 
ocazia meciului dintre echipa locală și Atlanta 
Braves, evenimentul "Taste of the World"a 
fost dedicat promovării culturale și turistice. 

Dintre cele opt misiuni diplomatice invitate la 
eveniment, Ambasada României a primit ono-
area de a participa la ceremonia de anunţare 
a echipelor de start. De asemenea, drapelul 
României a fost prezentat în parada organizată 
pe terenul de joc.

Ambasada României la Washington, 
D.C. a organizat două standuri prin care a 
oferit publicului american oportunitatea de 
a cunoaște patrimoniul cultural şi tradițiile 
naționale, atât prin prezentarea de informații 
turistice și culturale, cât și prin servirea de pro-
duse tradiţionale româneşti. De asemenea,cu 
sprijinul Federaţiei Române de Baseball și 
Softball, publicul american a fost informat de

spre evoluţia baseball-ului din România. 
În contextul pregătirilor pentru participa-

rea României la acest eveniment, ambasadorul 
României George Cristian Maior a declarat: 
“Am ţinut foarte mult să fim prezenţi la acest 
eveniment major. Mă bucur enorm că ambasa-
da a avut ocazia unică de a promova România 
în faţa a zeci de mii de americani din capitala 
Statelor Unite. Sunt pasionat de acest sport 
minunat de peste 25 de ani. Baseball-ul esteun 
fenomen complex care îmbină reguli detali-
ate, cu o eleganţă specială, exprimând sime-
trie, matematică, echilibru mental şi respect 
faţă de joc. Înainte de toate însă, baseball-ul 
înseamnă răbdare strategică pentru că totul se

joacă până la ultima minge. Este un sport care 
reflectă fidel spiritul american atât pe teren, cât 
şi în tribune, stadionul de baseball fiind poate 
cel mai bun loc în care poate fi înţeleasă în pro-
funzime societatea americană.”

Aflat la a doua ediție, evenimentul "Taste of 
the World" s-a bucurat de participarea a aprox-
imativ 40.000 de spectatori americani. 
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A M B A S A D A  R O M Â N I E I  
în Statele Unite ale Americii 

DRAPELUL ROmANIEI PREzENTAT IN PARADA ORGANIzATA PE TERENUL DE jOC

Elevii români, printre primii 
50 din lume la robotică

Romanian Robotics Olympics Team s-a for-
mat în urma unei competiții de robotică din 
România, unde elevii din București s-au făcut 
remarcați. Mentorii lor au observant că tinerii 
pot face echipă împreună și i-au selectat pentru 
olimpiada din Washington, ce își propune să îm-
bine știința, tehnologia, ingineria și matemat-
ica pentru a găsi soluții la problemele globale.

“Echipa s-a format în urma unor intervi-
uri despre ce s-a întâmplat la competiția de 
robotică FTC din Romînia. Ei nu au știut de-
spre ce este vorba, a fost o surpriză pentru ei. 

În urma unei selecții am hotarît să alegem cîte 
un elev din mai multe licee din București. I-am 
ales pe fiecare în funcție de specialitatea lor.”, 
susține Ionel Doboacă, unul dintre mentorii 
echipei Romanian Robotics Olympics Team.

Au urmat câteva luni în care tinerii au constru-
it și programat un robot capabil să recunoască și 
să sorteze anumite simboluri, ce reprezintă apa 
curată și apa contaminată.  La concursul din 
Washington, D.C., robotul a jucat mai multe 
meciuri alături de echipele altor două țări...

Șapte elevi din România ne-au reprezentat țara și s-au situat pe locul 46 
în lume la prima ediție a olimpiadei de robotică FIRST Global Challenge 
organizată în Washington, D.C. Timp de două zile, între 16-18 iulie, tinerii 
s-au întrecut la DAR Constitution Hall cu echipe din alte 163 de țări ale 
lumii.  Pentru a ajunge aici liceeni au parcurs probe precum proiectarea, pro-
gramarea, asamblarea și manevrarea unui robot, atât în variantă virtuală cât 
și 3D. Competiția din acest an a avut drept temă purificarea apei și își pro-
pune să găsească viitorii ingineri care să ofere soluții la problemele globale.
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... cu care elevii români au sta-
bilit o strategie. Din cele 164 de țări 
participante, românii s-au clasat pe 
locul 46.

“Robotul a fost construit virtual. 
Toata munca a durat aproxima-
tiv două luni și jumătate. Scopul 
acestui concurs este de a găsi solu-
tii pentru probleme globale. Acești 
elevi vor fi viitori ingineri, care vor 
gasi soluții la problema poluării 
apei. S-au făcut studii care arată că 
dacă această problemă s-ar rezolva, 
decesele la nivel global ar scadea 
la jumătate.”, mai adaugă Ionel 
Doboacă. 

Tinerii au intrat în competiție 
din pasiunea pentru robotică dar și 
din dorința de a învăța ceva diferit 
față de ce studiază în mod normal 
la cursuri. 

„Cele două luni au fost provoca-
toare pentru că am folosit un chit 
de piese cu care nu am mai lucrat 
și concepte cu care nu m-am mai 
întâlnit până acum. Chiar dacă 
eram familiară cu ce înseamnă un 
robot, a fost muncă multă pentru a 
le pune cap la cap.”, susține Laura 
Pîrcălăboiu, unul dintre membri 
echipei.

Imediat după ce au sosit în 
capitala Statelor Unite, cei șapte 
tineri au fost invitați la Ambasada 
României la Washington, unde au 
primit diplome de excelență însemn 
de apreciere pentru promovarea

României. Romanian Robotics 
Olympics Team este alcătuită din 
Alexandru Florescu, Alexandra

Păcuraru, Laura Pîrcălăboiu, Rareș 
Bădici, Oliver Szavuj, Andrei Daha și 
Andrei Gabriel Preda, alături de men-

Ioan Doboacă și Cristian Vlăsceanu. 
Pe langă experiența de a participa la 
concurs, elevii au avut ocazia să fie

remarcați de membri unor facultăți 
de prestigiu din SUA, prezenți și ei la 
DAR Constitution Hall.

>>> CONTINUARE 
DIN PRImA PAGINA

Elevii români, printre primii 50 din lume la robotică

EChIPA ROmANIAN RObOTICs OLymPICs TEAm A fOsT INvITATA LA AmbAsADA ROmâNIEI LA WAshINGTON, D.C.

Summitul G20 din Hamburg (7-8 iulie, 2017)
În perioada 7-8 iulie a.c. la Ham-

burg (Germania), s-a desfășurat 
reuniunea la nivel înalt al forumu-
lui G20, cu participarea a peste 
20 de șefi de state și guverne și 
reprezentanți de la mai multe 
organizații internaționale. G20 
este un grup format din 20 de state 
(19 state individuale plus Uniunea 
Europeană) fondat în 2008 pentru 
cooperare internațională în privința 
problemelor economice. Președinția 
G20 a fost preluată de către Ger-
mania pe data de 1 decembrie 
2016. Tema întâlnirii din acest an 
al G20 a fost “Modelarea unei lumi 
interconectate”.

Deja înaintea întâlnirii G20, în 
diferite locații din Hamburg au avut 
loc proteste împotriva globalizării 
care au continuat în fiecare zi a 
summitului. 

Summitul G20 a fost foarte 
dinamic, iar evenimentele s-au 
desfășurat cu o deosebită intensi-
tate, s-au dat declarații importante 
(Declarația liderilor G20 asupra 
luptei împotriva terorismului), au 
fost adoptate documente comune 
(Parteneriatul cu Africa, Principii 
de nivel înalt asupra organizării îm-
potriva corupției, Planul de acțiune 
Hamburg, Inițiativa G20 pentru an-
gajarea tineretului rural etc) au avut 
loc dineuri de lucru. La conferința 
de presă susținută de Donald Tusk, 
președintele Consiliului European 
si Jean-Claude Juncker, președintele 
Comisiei Europene s-a discutat 
problema imigrației, pierderile de 
vieți omenești în încercarea de a 
ajunge în Europa și că trebuie găsită 
o soluție comună pentru aceasta.

Șefii de state și de guverne ai 
G20 au căzut de acord asupra unei 
cooperări mai strânse în lupta îm-
potriva terorismului și au discutat

probleme ale economiei globale care 
necesită implementarea unor noi 
măsuri. Terorismul internațional 
nu cunoaște frontiere și “este un 
pericol pentru fiecare dintre noi” 
a declarat Angela Merkel, Cancel-
arul Germaniei.  Angela Merkel și-a 
exprimat regretul față de intenția 
S.U.A. de a se retrage din Acordul 
de la Paris privind schimbările cli-
matice.

Au  fost dezbătute aspecte eco-
nomice și cooperarea la nivel 
internațional pentru soluționarea 
problemelor economice, 
migrația, probleme de securitate 
internațională (inclusiv problema 
nord-coreeană), cele mai impor-
tante provocări cu care se confruntă 
lumea în prezent. 

Pe data de 8 iulie, ultima zi a 
summitului, la orele 15.30. a avut 
loc conferința de presă specială asu-
pra Președinției Germane a G20 
ținută de Cancelarul german An-
gela Merkel, iar după orele 16.00. 
au avut loc mai multe conferințe 
de presă naționale ale statelor par-
ticipante la G20 (Rusia, Franța, 
Italia, Canada, Brazilia, Turcia) 
urmată de plecarea spre aeroport. 
Centrul internațional media s-a în-
chis pe data de 9 iulie la orele 6.00 
dimineața.

La summitul G20 din Hamburg 
au fost prezente și următoarele 
organizații internaționale: Fon-
dul Monetar Internațional 
(FMI), Organizația Mondială a 
Comerțului (OMC), Națiunile 
Unite, Uniunea Africană, Coop-
erarea Economică Asia-Pacific 
(APEC) și Noul Parteneriat pentru 
Dezvoltarea Africii (NEPAD).
Hamburg este una dintre cele mai 
populare destinații turistice din 
Germania, un oraș istoric cu multe 
evenimente mondene și atracții care 
merită vizitat.

IOAN-MARIUS  TATOMIR

fOTO CREDIT: IOAN-mARIUs TATOmIR
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A X-a Conferinta Internationala UNIFERO Inc. 
13-17 iulie, la Piatra Neamț,  în ROMÂNIA) – pentru o Romanie nobila, intregita!

Înregistrată în Atlanta, Statul 
Georgia, USA, organizația nonprof-
it și non-guvernamentală UNIFE-
RO Inc.   și-a desfășurat lucrările 
celei de a X-a Conferințe Inter-
nationale cu tema R.E.S.P.E.C.T. 
(Recunoaşterea, Educaţia, 
Susţinerea, Promovarea şi Evalu-
area Creativă a Talentelor femei-
lor = RESPECT), beneficiind de 
susținerea unui număr remarcabil 
de participanți care, prin prezență și 
prezentări de proiecte, idei, situații 
de viață, vise și prin convingeri, au 
demonstrat  că românii din afara 
Țării sau cei din interiorul ei - fe-
mei, dar și  bărbați, tinere și tineri, 
seniori și senioare – dar și femeile, 
familiile și suporterii lor de oriunde 
din lume, se poate construi un bine 
viitor, comun și sigur. 

În deschidere, prof.Smaranda 
CAZAN-LIVESCU, Președinte și 
Fondator UNIFERO Inc.,  a trecut 
în revistă activitatea organizației și 
a citit Mesajul de încredere și de 
susținere venit din partea doamnei 
Consilier de Stat pentru Diaspora, 
Sandra PRALONG, care consideră 
că UNIFERO este importantă pen-
tru Țară și pentru românii din afara 
ei.

Cuvântul rostit de dl. Profesor 
Dr. H.C. Radu REY în deschiderea 
Conferinței ( “Femeia din Carpați, 
garanție de continuitate și conser-
vare a tradițiilor și bunelor practi-
ci”) a adus omagiu femeii române și 
femeii în general, subliniind capaci-
tatea nelimitată a acestora de a for-
ma benefic lumea noastră, felicitând 
UNIFERO Inc. pentru unicitate și 
tenacitate.

În deschidere au fost în-
mânate Diplome Certificat pentru 
participanți, pentru elevii câștigători 
(Concursurile anuale de creație 
literară și de artă plastică UNIFE-
RO) și pentru adulți (Concursul de 
creație literară „UNIFERO- Dia-
mante Spirituale”, din țară și din 
afara ei, un număr impresionant 
fiind acordat elevilor din Basarabia 
(RM) și profesorilor îndrumători, 
dar și celor din județele Prahova, 
Timiș, din Reghin, Cluj, Vatra 
Dornei, Brașov, Craiova, Timișoara, 
București, Canada și din SUA.

Au impresionat prin conținut 
mesajele venite de departe, dar și 
cele din Țară:

Laura BRETAN (Românii au 
Talent/Americanii au talent); 
dinspre Basarabia noastră (Zoia 
JALBĂ, Ludmila BOLBOCEA-
NU), Austria (Norica și Ioan 
GODJA – Radio TV UNIREA; Si-
fora SAVA – Hora), din Israel (Do-
rina DEUTCH, Viorel MAIER), 
din Spania (Luminița Pigui NEA-
GOE), din Canada (fam.dr. Aure-
lia si Vlad SOLTAN), SUA (Diana 
WHEELER), din Suedia, Colum-
bia (Delia si Fernando PRADA), 
Mouna HOURMATALAH (Ma-
roc); din partea Asociației Femeilor 
Universitare București/Curtea de 
Arges – Elena CHIRIȚĂ,  Prof. 
Irina GOANTA Vicepreședinte 
ONG PROLIEBLING, Nicoleta 
MARGHITAS (Liebling), poet 
Liviu JIANU – Craiova, Radio 
Timișoara, TVRInternațional, 
Serena ADLER – Radio Shalom, 
primăriile din Săbăoani, Alexandru 
cel Bun și Damuc – Neamt, Reghin, 
Arad) au subliniat sentimentul de 
apartenență la istoria pamântu-
lui nostru greu încercat, dar și la

 aspirațiile spre un viitor împreună. 
Prof. de business Andy PAN 

din China, membru UNIFERO, 
a adus salutul echipei sale subli-
niind convingerea că o mai mare 
libertate a mișcării femeilor în busi-
ness asigură o dezvoltare rapidă a 
societății.

Expoziții de anvergură și mare 
importanță (Viorica HRUSTOVI-
CI – Botoșani - Emanciparea femeii 
în/ prin cartofilie și numismatică;  
Maria AIFTINCĂI din comuna 
Vladimirescu/Arad- artizan, scri-
itoare și rapsod popular, organiza-
tor al unui muzeu de peste 10.000 
de exponate ; Eleonora DRAG-
OMIR – pictură) și prezența mae-
strului, prof. Mihai PINZARU-
PIM, au completat în aur vitraliul 
UNIFERO.

Donațiile făcute la Mânăstirea 
Petru Vodă – măicuțe – unde 20 de 
copii orfani și 40 de femei  se află în 
îngrijire - au ajuns în mâini bune, 
continuând acțiunile Monicăi 
SOFRON ( Asociatia umanitară 
„ Codrin”), niciodată uitătoare a 
celor care sunt mai suferinzi decât 
noi. Am avut alături și organizații 
de voluntari (Loredana DINU), 
dar și Asociatia „Născută Înger"- 
reprezentată de Carmen SUCIU. 

În Concertul caritabil,  și-au 
pus talentul în slujba strângerii de 
fonduri pentru copii și pentru se-
niori dezavantajați, elevii cântăreți 
- Alexandru și Cerasela, îndrumați 
și crescuți spre cultură de prof. 
Eleonora (Budur) DRAGOMIR, 
Ovidiu SCRIDON – deosebit și 
sensibil poet, compozitor și inter-
pret, cu noi de o bună vreme, dar 
și Mihaela HASUNA  (uimitoare 
voce, semifinalistă a Emisiunii 
Romanii au talent) și prof. Sidor 
RUSU (a cărui „Ciocârlie”  - pe cla-
pele acordeonului -  a stârnit fiori).

Lansările de carte, deja parte a 
conferințelor noastre, au adus în 
fața sufletelor și minților o varietate 
de scriituri valoroase și impresion-
ante demonstrând că din adâncu-
rile vieții, informații de valoare și 
minuni în înțelegerea ei, așteaptă să 
fie făcute vizibile – Scriitori lansați: 
Paraschiva ABUTNĂRIȚEI,  Mi-
norica DRANCA, Mada CAZALI 
/Smaranda LIVESCU, Ana NE-
DELCU, Laura NURELDIN, 
Cătălina ORSIVSCHI, Aldona 
REY- PATRAS, Maria PETRES-
CU, Jenica ROMANICA, Carmen 
SUCIU,  și nu în ultimul rând, 
Elena VOLCINSCHI.

Alături de aceștia, lansarea prim-
ului manual de animație 3D, „ 
Cartea Umbrelor Mișcate”, de prof. 
și regizor Călin CAZAN, a adus 
încă un plus evenimentului.

Am învățat să ne ascultăm și să 
auzim, apreciem și îmbogățim din 
spiritul și experiența fiecarui dintre 
noi.

Pulsul Conferinței a fost dat de 
Modulele și atelierele prezentate 
de: Dina LOGHIN ( Șanse Egale 
pentru Femei- Iași – Organizațiile 
Non-Profit); Maria PETRESCU 
( Abandonul Școlar); elev Robert 
GHECIU ( Cum se poate evita 
abandonul școlar); psiholog Emilia 
PETRESCU ( Comunicarea non-
violentă – șansă de vindecare a 
relațiilor interumane); prof. Maria 
VISOSCHI ( Diaspora – rolul ei 
în păstrarea valorilor naționale); 
Ileana Alina POPESCU ( Radu 
Tudoran – universul feminin prin 
lectură, dezvoltarea abilităților de 
lectură);  Minorica DRANGA ( 
Țara Dornelor, vatră cultural.); 

Cătălina ORSIVSCHI ( Brand de țară- 
Muzeul Oului Vama – Bucovina.); Rita 
SEFFER ( Sănătatea casei  prin <Feng 
Shue> oriunde te-ai afla.); Viorel MA-
IER ( Femei de afaceri, afaceri pentru 
femei.); Zoia JALBA ( Femeia Română 
în Basarabia); Ludmila BOLBOCEA-
NU (Importanța familiei în educație); 
Daniela TOMNIUC și Sorina ȘTIR 
( Rolul  școlii și importanța  educației 
în cunoașterea, păstrarea și reprezen-
tarea tradițiilor și culturii naționale.); 
Ana NEDELCU ( Atelier de scriere 
creativă); Mihai PINZARU-PIM ( 
Atelier desen); Claudia BOTA ( Man-
agementul resurselor umane și al volun-
tariatului în proiecte viabile.); Lucian și 
Smaranda LIVESCU ( Proiecte în/și 
pentru Diaspora” / O altfel de școală 
– Viața în Diaspora); Dorina PAICU ( 
World Game). Cu noi s-a aflat si Elisa-
beta IOSIF, scriitoare si director al re-

vistei Cetatea lui Bucur.
Toate activitățile și prezențele la 

această Conferință aniversară au 
întărit convingerea că, da, România 
este nobilă și că ea rezistă prin fiec-
are din aceia care o privesc în sufle-
tul istoriei sale, cu încredere că  va 
continua să existe indiferent de lupte 
politice și dezinteres față de binele 
tuturor.

Mulțumiri celor care au fost 
prezenți în organizație de-a lungul 
anilor: prof. Paraschiva Abutnăriței 
în prima linie a frontului, ca Secre-
tar General - pentru a stârni scântei 
în mințile elevilor, dar și într-ale 
adulților, spre neuitarea adevăratei 
culturi, a educației nobile și reale, 
pentru crearea de punți între cei de 
acasă și cei plecați în bejenia mai 
mult sau mai puțin dorită.

Deosebită apreciere conducerii și

personalului Hotelului Ceahlău, care 
au arătat profesionalism și dedicație, 
înțelegere a momentului și a 
importanței eforturilor noastre pe tot 
parcursul desfășurării Conferinței, a 
modulelor, a concursului gastronom-
ic „ Iron Chef”.  Totul - la înălțime. 
Felicitări!

Marea familie UNIFERO a 
demonstrat că orice acțiune de bine 
se poate duce la bun sfârșit, chiar 
dacă ne confruntăm cu schimbări și 
apar obstacole neașteptate în fiecare 
secundă. 

Pe mai departe, UNIFERO, cu 
tot binele pe care Dumnezeu ni-l 
dăruiește în cale! 
Organizația noastra a însemnat 
și continuă să însemne respirația 
necesară vieții.

Să ne revedem cu bine în anul 
2018 la Alba Iulia! 

PROf. smARANDA  
CAzAN-LIvEsCU
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Înițiativă pentru deschiderea unui Centru 
Creștin Românesc la Prescott, Arizona, SUA

Situat in partea nord-centrala 
a statului Arizona, orasul Prescott 
constituie obiectivul unui fenomen 
social  de migratie tot mai accentuat 
si caracteristic cu precadere  zonei 
de sud-west a Statelor Unite. Cu o 
suprafata de 45.16sq mi (116 km2) 
si o populatie de aprox. 128.000 de 
locuitori, zona metropolitana a ceea 
ce este cunoscut sub denumirea 
de orasul Prescott ,este in realitate 
formata din asocierea administra-
tive  a trei localitati (Try City) : 
Prescott-49.000 locuitori, Prescott 
Valley 41.000 si Chino Valley 
17.000 locuitori. Prima capitala a 
statului AZ (1863-1889), orasul 
cunoaste intaia dezvoltare econom-
ica in a doua parte a secolului XIX, 
cand in urma descoperirii unor 
zacaminte de aur la poalele Munti-
lor Bradshaw din apropiere (1862), 
se declanseaza  primul fenomen 
semnificativ de migrare. Mii de 
americani provenind in special 
din zonele de Midwest a Statelor 
Unite,dar si emigranti din Anglia si 
Scotia, se stabilesc in zona actuala a 
ariei metropolitane Prescott.

Stilul architectonic  specific aces-
tui timp caracterizeaza aspectul 
urban al zonei centrale a orasului. 
Zona istorica Whiskey Row abunda 
in cladiri si case care amintesc de 
stilul Victorian. Restaurante si bu-
ticuri atragatoare, galerii de arta, 
librarii si magazinele de antichitati 
constituie una dintre atractiile turis-
tice a miilor de turisti care viziteaza 
anual orasul Prescott. Renumele is-
toric al  orasului provine din perioa-
da vestitilor „cowboy” de epoca , 
care administrau cunoscutele ferme 
de vite din zona. Colectiile locale is-
torice se pastreaza in cele doua mu-
zee, Sharlott Hall si Muzeul Smoky 
si Pippen. Este cunoscut faptul ca

in luna august se desfasoara la 
Sharlott Hall, traditionalul festi-
val anual al poetilor cowboy. Intre 
anii 1912-1930 se produce al doi-
lea boom economic, cand in urma 
crizei economice care a cuprins 
marile centre industriale din nord-
est, mii si mii de migranti se stabi-
lesc in zona Prescott dar si Phoenix, 
in cautarea unui nou inceput. Din 
aceasta perioada se remarca cladi-
rea cea mai impunatoare a centru-
lui civic al orasului, celebra Court 
House Squre, construita intre anii 
1929-1933. Aici se desfasoara unul 
dintre cele mai renumite festivaluri 
de muzica Bluergrass alaturi de alte 
evenimente si concerte culturale. 
Prescott este si gazda renumitelor 
intreceri de cai, World Oldest Ro-
deo. Deasemenea aici se desfaso-
ara fel de fel de parade si manife-
stari culturale in aer liber : Cinco 
de Mayo,Earth Day,Navajo Rug 
Action,Shakespeare Festival sau in-
treceri sportive.

Ca un oras care se respecta si 
in plan educational in Prescott 
exista cateva colegii renumite pre-
cum Emble Ride Aeronautical , 
Yavapay College si Prescott Col-
lege. In domeniul sanatatii,spitalul 
Yavapay Hospital si-a castigat 
deja un renume de marca. Acti-
vitatile recreative sunt diverse si 
atrag periodic un numar mare 
de amatori, in special din zona 
metropolei Phoenix: drumetiile 
montane,pescuitul,ciclismul pe 
carari de munte, pescuitul, vana-
toarea si chiar inotul. Situat la o dis-
tanta de doar 113 mile  de Phoenix, 
aprox.1,5 ore de calatorit cu masina 
pe HWY 17, dar la o altitudine 
de 1 mile(1.600 metri) deasupra  
nivelului marii, Prescott alaturi de 
Sedona, Flagstaff si Grand Canyon 
constitue mai ales in zilele de sar-
batoare, principalele obiective de

atractie atat pentru locuitorii statului 
Arizona cat si pentru turistii veniti din 
toate colturile lumii. Votat de National 
Geografic Adventure, ca una dintre cele 
mai bune zone de locuit mai ales pen-
tru persoanele de varsta a doua dar cu 
precadere  a treia, celebritati cunoscute 
din viata mondena Americana  pre-
cum Barbara Streissand sau Cher,si-au 
cumparat proprietati folosite pentru 
momente de recreere.

Situat la confluenta dintre clima 
arida din sud si temperata din nord, 
la Prescott se intalnesc patru anotim-
puri, asemanatoare climei temperate 
europene cu usoare influente med-
iteraneene. La o umiditate aproape 
constanta de 45%,temperatura din 
timpul verii oscileaza in jurul valorii 
de 70-75 F iar iarna in general nu co-
boara sub 50 F. Considerat de multi 
ca fiind un oras cu o „clima perfecta„, 
interesul,in special al celor din marile 
metropole ale south- vestului Statelor 
Unite (Arizona,California,Nevada,New 
Mexico) este in crestere, intentia  pen-
tru achizitionarea unei proprietati de 
rezidenta permanenta sau a unei case de 
vacanta in aceasta zona determinand in 
final un fenomen  social  de migratie tot

mai accentuat. In ultimul timp, 
agentiile Real Estate, raporteaza o 
crestere semnificativa de cerere pri-
vind achizitionarea de proprietati 
in aria Prescott. Concomitent, se 
observa o dinamica promitatoare  in 
dezvoltarea economica a acestei zone 
din nordul orasului Phoenix.  Pro-
centul generatiilor tinere in ecuatia 
sociala a populatiei orasului  Prescott 
este in continua crestere, mai ales 
odata cu inceputul primului deceniu 
al secolului in care am intrat. Con-
form ultimelor previziuni, se pare 
ca zona metropolitana a orasului 
Prescott este pregatita pentru reliza-
rea celui de al treilea boom economic 
si numeric din istoria orasului. De 
remarcat, comunitatea romaneasca 
din Prescott este ,conform trendului 
actual, in plina dezvoltare !  Daca 
in anii precedenti, numarul fami-
liilor de romani-americani stabiliti 
provizoriu sau permanent  in zona 
era relativ redus, acum se observa un 
interes crescand si un exod tot mai 
pronuntat spre aceasta zona , care 
ofera toate facilitatile si avantajele 
unei vieti la in standard cat mai ridi-
cat. Pentru prima data, din Prescott

au venit sem nale despre or-
ganizarea in multiple planuri 
(social,religios,traditional) a comu-
nitatii romanesti. Recentele intalniri 
dintre mai multe familii de romani 
stabiliti  mai demult sau mai recent 
in Prescott, au avut darul sa polar-
izeze la unison dorinta de comuniune 
,de relationare in stilul traditional ro-
manesc. Spre exemplu, este in curs 
de derulare initiativa de infiintare a 
unui Centru Crestin Romanesc, care 
sa ofere  cel putin saptamanal, ro-
manilor  evanghelici si nu numai un 
cadru specific nevoilor spirituale. Ca 
urmare a rugaciunilor si a cererii de 
calauzire din partea lui Dumnezeu, 
optimismul, rezultat in urma acestei 
initiative si a intalnirilor avute, este 
fenomenul care caracterizeaza intrea-
ga comunitate.

Comunitatea romaneasca din 
America, cu precadere  din Phoenix, 
saluta  si sprijina initiativa credin-
ciosilor romani din Prescott,si in-
credinteaza pe deplin  lucrarea in 
mana lui Dumnezeu. Doamne ajuta !
(Pentru informatii suplimentare se 
poate apela la tel nr.(602)741-8679, 
pastor Ted Oprea).

RADU  OPREA

Uniunea ziariștilor profesioniști, atacată din interior

Într-un moment în care Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști atinsese un 
nivel de notorietate fără precedent, 
precum și stabilitate financiară 
asigurată de plata cotizațiilor, un 
grup de membri ai Consiliului Di-
rector s-au gândit că nu mai au ne-
voie de președintele Uniunii, Doru 
Dinu Glăvan, și că e momentul să-l 
dea jos. Momentul a fost bine ales 
din punct de vedere strategic, căci e 
vară, concediu, căldură mare, lumea 
e plecată din București etc. Așa că 
au convocat o ședință a Consiliului 
Director (pe 18 iulie), încercând 
să-l facă pe președinte să „abdice”. 
Și - având în vedere spiritul concil-
iant al lui Doru Dinu Găvan și grija 
lui ca imaginea publică a Uniunii să 
nu aibă de suferit - poate că ar fi și 
reușit, dacă intenția „puciștilor” nu 
s-ar fi devoalat prin agresivitatea și 
aroganța abordării. Ei l-au somat

pe Doru Dinu Glăvan să predea 
ștampile, sigilii, ștanțe, documente 
organizatorice, adică să se delegiti-
meze cu propria mână, în fața unor 
persoane care nu aveau calitatea să-i 
ceară acest lucru. În aceste condiții, 
Doru Dinu Glăvan a luat decizia 
să convoace Adunarea Generală și 
să prezinte situația în fața forului 
care l-a ales președinte. Adunarea 
Generală Extraordinară a UZPR va 
avea loc pe data de 8 septembrie în 
București.

Prezentăm, în continuare, lu-
area de poziție a lui Miron Manega 
(membru fondator al CNSC), atât 
în cadrul ședinței (ca membru al 
Juriului de Onoare și Arbitraj al 
UZPR) cât și public, prin articol 
publicat:

"Prohod înainte de deces..."
de Miron Manega

Marți, 18 iulie, la sediul Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din B-dul 
Gheorghe Magheru, a avut loc 
ședința Consiliului Director al Uni-
unii, la care au fost prezenți 7 din 
cei 11 membri: Doru Dinu Glăvan, 

 

colonel Ion Petrescu, Adi Cristi, colo-
nel Adrian Fulea, Gheorghe Frangulea, 
Gutiera Prodan, Mihai Junea. A fost o 
ședință aprinsă unde s-a prezentat Ra-
portul Comisiei de Atestare a UZPR. 
În urma acestei ședințe, președintele 
Uniunii, Doru Dinu Glăvan, și-a del-
egat competențele, până la 1 noiemb-
rie, unuia dintre vicepreședinții UZPR,  
colonelul Ion Petrescu. 

Cu câteva zile înainte, pe 12 iulie, 
acesta publicase, în adevărul.ro, un 
articol „premonitoriu” intitulat „O 
epocă se încheie la Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România“, gest care 
mi s-a părut total lipsit de demnitate 
și etică. Era, practic, o sentință dată 
înainte de proces. Întrucât colonelul 
Petrescu a continuat să publice în 
adevărul.ro opiniile personale despre 
ce s-a întâmplat la ședința din 18 iulie, 
ceea ce mi se pare de-a dreptul grobian, 
mă văd obligat, în spiritul onoarei și 
dreptății, să intervin. Mărturisesc că, 
pentru mine, ședința a avut aspectul 
unei acțiuni de juntă militară. La pro-
priu și la figurat. Precizez că am fost in-
vitat la acea ședință în calitate de mem-
bru al Juriului de onoare și de arbitraj al 
Uniunii. Nu am avut, evident, dreptul

la vot, dar am cerut dreptul la cuvânt. 
Iată care a fost cuvântul meu, după 
aproximativ șase ore de observație: 
„În primul rând vreau să-l felicit pe 
domnul Adi Cristi (unul dintre cei 
doi vicepreședinți ai UZPR), pentru 
modul corect și echilibrat în care a 
condus ședința...
Domnilor, sunt profund dezamăgit 
și indignat de cele ce am văzut. 
Dumneavoastră nu ați venit aici 
cu intenția de a rezolva proble-
mele interne ale Uniunii - care, de 
fapt, s-au și rezolvat, prin măsurile 
propuse și votate. Dumneavoastră 
ați venit cu intenția unei execuții, 
anume a președintelui Uniunii. 
Dumneavoastră, domnule Adrian 
Fulea, chiar v-ați referit explicit la o 
execuție, amintind-o, în repetate rân-
duri,  pe cea din decembrie 1989... 
Domnule colonel Ion Petrescu, 
sunt în mod special dezamăgit și 
indignat de publicarea articolu-
lui dumneavoastră din Adevărul 
(„O epocă se încheie la Uniunea 
Ziariştilor Profesionişti din Româ-
nia“). Așa ceva nu se face. Ați cântat 
prohodul înainte de deces, ceea ce mi 
se pare de-a dreptul incalificabil. 

În concluzie, în această situație 
dihotomică, în care trebuie să ale 
gem între Consiliul Director și 
președintele Uniunii, eu, unul, mă 
raportez exclusiv la interesele UZPR. 
Iar în acest moment și în această 
situație, consider că interesele Uni-
unii sunt reprezentate de personali-
tatea lui Doru Dinu Glăvan. Atât am 
avut de spus. Vă mulțumesc”. 

Reamintesc că Doru Dinu Glăvan 
este în continuare președintele 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România. El doar și-a delegat 
competențele, până la 1 noiembrie, 
colonelului Ion Petrescu. Reamin-
tesc, de asemenea, că Doru Dinu 
Glăvan este cel care a reușit să obțină, 
pentru UZPR, statutul de „uniune 
de creație și de utilitate publică”. 
Este, de asemenea, cel care a luptat, 
pe toate căile și prin toate mijloacele, 
pentru declararea datei de 28 iunie 
(ziua îndepărtării lui Eminescu din 
presă și din viața publică) drept Ziua 
Ziaristului Român. Mă îndoiesc că, 
în contextul prezentat, demersurile 
în această direcție vor continua.

CONSILIUL NATIONAL 
AL SOCIETATII CIVILE

COMUNICAT
21 Iulie 2017
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Become a Sponsor or a Vendor 
Looking to get your name out there?

Taste the food, make some friends, learn the traditions and get in the spirit of the Balkan culture. “Be Romanian for a Day" is a two days celebration of Romanian Traditions with live entertainment, 
folklore dancing, and traditional food. Eat Romanian and Become Romanian.

7th-8th October, 2017      |      25851 Hawthorne Blvd, Rolling Hills Estates, CA 90274
Live Entertainment, Traditional Food, Beer and Wine, Arts and Crafts

Kids' playgrounds, Free parking

This outdoor location is just perfect for the entire family. Traditional folk songs, costumed parades, and dances are performed during the event. This Romanian Festival includes many different types 
of traditional foods, beer, and wine. As well as, painting, traditions, a kids' playground and art exhibition will be available for your convenience.

General admission $ 10, Kids under 10 years old are FREE .
THIS EVENT IS OPEN TO THE PUBLIC! SEE YOU THERE!!!

FREE PARKING
https://spark.adobe.com/post/FdTjigQ5rJfhg/

 
Dorina Manga, 510.274.0000 president - Romanian Traditions in California Organization

-Compiling the heritage of a place requires time, resources, and commitment-

Wonderful house in desired location. This 
is an active assisted living home licensed 
for 8 and it currently has 8 residents.  Home
has vaulted ceiling, 7 bedrooms, 3 full 
bathrooms, granite countertops, stainless steel 
appliances, tiles throughout the house. Easy 
access to freeways and close to shopping access to freeways and close to shopping 
centers.  Monthly income: $20,000!!!

 Octavian Curpas
ARIZONA REALTOR

Direct: (623) 215-7337
Cell: (602) 400-6031

Email: OctavianArizona@gmail.com

Assisted Living Home in North Central Phoenix
$359,900

1255 W Baseline Rd # A182, Mesa, AZ 85202
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Actrița Claudia Motea ... Pe drumul cinstei și onoarei! 
Eveniment aniversar Dr. Wilhelm Filderman

Mihăiță Ruxăndoaia. Bun regăsit, stimată 
doamnă actriță Claudia Motea! Suntem 
în plină vară și activitatea dumneavoastră 
continuă , se pare, la foc continuu, rivalizând 
cu această căldură toridă a verii acestui an

Claudia Motea.  Da, e căldură mare, mon 
cher!... Asta ca să-l parafrazăm și pe Caragiale 
și să recunoaștem încă odată câtă dreptate avea!

M.R. Recent ați participat la un eveniment 
omagial la Templul Coral din București. Cu ce 
ocazie la acest eveniment?

C.M.  Am fost invitată de doamna Janina Ilie 
, proiect manager al Federației Comunităților 
Evreiești din România la un eveniment omag-
ial Dr. Wilhelm Filderman, organizatorii fiind, 
de altfel, Federația Comunităților Evreiești- 
Cultul Mozaic  și Fundația Dr. Filderman. 
Recent s-au împlinit 135 de ani de la nașterea 
dr. Wilhelm Filderman, mare personalitate a 
iudaismului, promotor european al drepturilor 
minorităților naționale.

M.R. Ce s-a întâmplat la acest eveniment?
C.M.  Cred că numai lucruri bune... În 

primul rând, un simpozion aniversar cu par-
ticiparea unor personalități din Parlamentul 
României, reprezentanți ai instituțiilor Uni-
unii Europene, diplomați, reprezentanți ai cl-
erului, juristi lideri comunitari, universitari...

M.R. Puteți numi câteva personalități par-
ticipante?

C.M.  Printre cei care au luat cuvântul... e 
reprezentativ să menționez, în primul rând, 
numele domnului Aurel Viner, președintele 
Federației Comunităților Evreiești care a ținut 
cu brio isonul întregului eveniment. Apoi, dom-
nul Albert Kupferberg, președintele Fundației 
Filderman, dr.av. Cătălin Radu Dancu, Con-
sulul General al României la New York, Vic-
tor Opaschi, secretar de stat, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, Paul Schwartz, președintele 
Comunităților Evreiești din București,  Nicolae 
Drăgușin, cercetător științific  al Institutului 
Național pentru Studierea  Holocaustului din 
România Elie Wiesel,prof.univ.dr. Sorin Ivan, 
decan, Universitatea Titu Maiorescu, doctorii 
Lya Benjamin , Harry Culler, Irina Airinei-
Vasile, pr.prof.dr. Emilian Cornițescu... Întrea-
ga manifestare a primit binecuvântarea șefului 
rabin Rafael Shaffer...

M.R. A avut loc și o ceremonie de înmânare 
a Medaliei de onoare Dr. Wilhelm Filderman-
Răspaltă pentru merit...

C.M.  Da, această Medalie de Onoare a 
fost acordată de conducerea Federației și a 
Fundației Dr. Filderman, iar ceremonia a 
fost emoționantă. În plus, profesionalismul și 
căldura sufletească a domnei Janina Ilie, pionul 
de bază al organizării  evenimentului au contri-
buit mult la realizarea unei atmosferi intime... 
Într-un cuvânt, m-am simțit bine , ca între 
prieteni.

M.R. Cine a primit această Medalie de 
Onoare? 

C.M.  Printre cei premiați: Klaus Iohannis - 
Președintele României, Corina Crețu - Comis-
ar European, Andreea Păstârnac - Ministrul 
Românilor de Pretutindeni, Cătălin Radu 
Dancu, Consul General al României la New 
York, Irina Radu - Președinte-Director General 
TVR, Acad. Ionel Valentin Vlad - Președintele 
Academiei Române, Tamar Samash - Amba-
sadorul Israelului în România, Ion Dragne - 
Decanul Baroului București...

M.R. Ați mai avut  colaborări cu Federația 
Comunităților Evreiești?

C.M.  În luna februarie, la ArCub, am 
participat în ipostază de actriță cu un recital 
din poezia-mi proprie pe tema Holocaustu-
lui la un eveniment cultural-artistic organi-
zat de Federația Comunităților Evreiești și de 
Fundația Filderman.

M.R. Ce v-a plăcut cel mai mult la acest 
eveniment?

C.M.  De câte ori merg la Templul Coral 
sunt stăpânită de un sentiment aparte de bu-
curie. Iubesc acest loc și îmi dă o stare de bine. 
Deci, locul unde s-a întîmplat evenimentul a 
fost cel mai bun loc... Apoi, atmosfera caldă 
ce sălășuia pretutindeni... Am întâlnit prieteni 
dragi, pe dr.av. George Vlaicu, Alin Bo, regi-

zoarea Alexandru Drăguț... Am fost încă odată 
impresionată de intransigența și transparența 
totală a comportamentului domnului Aurel 
Vainer, președintele Federației... La ceremonie, 
a știut să pună punctul pe i și să-i facă pe cei 
decorați să-și ia un angajament public de a con-
tribui și a se implica la soluționarea drepturilor 
minorităților evreiești naționale... Discursul 
Consulului General al României la New York, 
Cătălin Dancu a fost impresionant... Mi-ar fi 

plăcut să fie și domnul Ghiltman Abraham, 
președintele Comunității Evreiești de la Iași!

M.R. Intenționați o nouă colaborare cu 
Federația Comunităților Evreiești?

C.M.  Da, cu mult drag. Recent am termi-
nat de scris o piesă de teatru pe care o voi trans-
forma într-un spectacol multi-media cu adresă 
directă la comunitățile evreiești din România și 
din străinătate. Piesa am scris-o cu multă iubire 
și respect... și , în povestea de iubire ce domină

piesa, este surprins și  un moment al Pogromu 
lui de la Iași din 1941... Sursa de inspirație a 
fost chiar comemorarea a 76 de ani de la acest 
eveniment înspăimântător în istoria lumii, la 
care am participat și eu anul acesta... În ap-
anajul meu artistic și strict uman, colaborarea 
mea cu Federația mă face să mă simt că sunt pe  
drumul cinstei și onoarei!... Și doresc, din toată 
inima, să fie bine pentru toată lumea! Shalom!

MIHĂIȚĂ  RUXĂNDOAIA
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Sfaturi de la Gabriela

Sarea în bucate, o poveste pe care 
mulţi am auzit-o in copilărie. La 
prima audiţie, m-am mirat si eu de 
răspunsul fetei de împarat care a zis 
ca işi iubeşte tatăl ca sarea in bucate, 
insă deznodământul poveşti 

s-a limpezit in mintea mea după 
ce am incercat şi eu o mâncare cu 
zahăr in loc de sare. 

Sarea este un condiment fo-
losit pe scară înaltă datorită fap-
tului că intensifica gustul si aroma 
mâncărurilor, dar poate fi folosit si 
ca bactericid pentru rănile deschise.

In anul întâi de facultate, am 
fost duşi intr-o excursie de studi, 
in scopul identificări si recunoaşteri 
culturilor specifice României si 
a altor plante, benefice sau nu, 
documentare menită să aducă o 
contribuţie cunoştinţelor noastre ca 
studenţi.

Un alt punct de interes în itiner-
ariul nostru a fost salina de la Turda, 
pe vremea aceea nemodernizată. In 
stil românesc, am bătut la poarta 
celui care avea cheia minei părăsite, 
am intrat pe intrarea din spate, am 
coborât cele 10 etaje (112 m) în 
întuneric pentru a ne minuna de 

această lucrare începută in anul 
1075. 

In mină a mai apărut un domn 
care se aşezase pe o băncuţă cu o 
carte in mână in timp ce copilaşul 
care îl însoţea a început să se joace 
in nisip la lumina oarbă a unui bec 
incandescent care dădea sa moară.

Mi-am exprimat mirarea 
parinţilor mei când am ajuns acasă, 
la care tata a răspuns pe un ton 
înţelept că sigur erau acolo din cau-
za problemelor de plămâni a unuia 
dacă nu a amândoura. 

Mai târziu am făcut legătura cu 
sarea caldă pe care bunica o pu-
nea in zona plămânilor cand eram  
răciţi şi tuşeam sau cu inhalaţiile de 
ceai de muşeţel si un pumn de sare 
gri pe care o arunca mămica in oala 
cu apă fiartă deasupra căreia urma 
să petrec următoarele 10 minute in 
scopul ameliorării simptomelor. 

Dacă intr-un trecut îndepărtat 
sarea reprezenta salariul cu care 
erau plătiţi soldaţii, azi sarea este 
pretutindeni, însă nu toată sarea 
este la fel de bună. 

Sarea din mina cu pricina este 
sare naturală si recomandată pen-
tru consum în proporţie de aproxi-
mativ 5g pe zi pentru adulţi. Sarea 
din comerţ trebuie selectată. Sarea 
pe care o găsim in magazine este 
in marea majoritate sare rafinată, 
cu alte cuvinte această sare este 
curăţată de elementele care îi dau 
adevărata valoare. In procesul 
de prelucrare al sări, aceasta este 
spălată cu diferiţi solvenţi chimi-
ci.  In etapa  următoare se adaugă 
substanţe care absorb umiditatea, 
urmată de tratament la temperaturi

de 1200 grade Fahrenheit. In urma 
purificări, oligoelemente nece sare or-
ganismului uman sunt eliminate şi 
înlocuite cu elemente care nu sunt 
tocmai in termeni buni cu sănătatea. 
Printre aceste substanţe se numără hi-
droxidul de aluminiu, MSG, fluor sau 
chiar nisip foarte fin. Aceste ingredi-
ente îmbunătăţesc consistenţa, cu-
loarea si alte proprietaţi fizice. Datorită 
modificărilor majore in compoziţia si 
structura chimică, organismul uman 
întâmpină dificultăţi in eliminarea 
acesteia datorită faptului că necesita de 
23 de ori mai multă apă pentu netral-
izarea sări procesate. Aşa se explică setea 
excesivă după o masă condimnetată cu 
clorură de sodiu in amestec cu chimi-
cale.  Pentru ca celulele sa nu fie secate, 
corpul v-a reţine fluid in exces ceea ce

contribuie la celulită, artrită, boli 
cardiovasculare, tensiune arterială 
si altele. Acum poate vă intrebaţi 
cum recunoaşteţi sarea naturală 
dacă nu aţi vizitat o mină de sare 
pâna in prezent? Sarea naturală si 
nemodificată are o culoare gri sau 
rozaliu (Sarea himalaiana).  Aceste 
săruri, pe lângă faptul ca au o struc-
tura chimica nealterată, sunt acom-
paniate de pâna la 84 minerale 
naturale necesare organismului 
care sunt motivul culori si al gus-
tului distinct. La un simplu test de 
comparaţie, sarea naturală v-a fi mai 
plăcută la gust si mai puţin intensa 
decât cea procesată. Alte benefici 
ale consumului de sare naturală care 
merită menţionate sunt prevenirea 
deshidratări si sursă excelentă de

electroliţi cu funcţia de a regla bătăile 
inimi. Asta explică de ce indivizilor 
salvaţi in deşert nu li se permite sa 
bea multă apă imediat, pentru ca 
consumul excesiv de apă in urma 
deshidratării dizolvă electroliţii si 
ar putea fi fatal. Sarea este esenţială 
pentru creier, muşchi si sistemul 
nervos pentru ca susţine sitemul 
de comunicare prin impulsuri ner-
voase. Atenţie insă, prea multă sau 
pre puţină sare naturală rezultă in 
“defecţiuni” la nivel celular.  Sarea 
mai este necesară si pentru producţia 
sucului gastric fără de care digestia  
nu e funcţională. 

In antichitate “sol” (soare) şi “sal” 
(sare) au fost considerate esenţiale 
pentru supravieţuire si au rămas în 
continuare  pâna in ziua de azi. 

GABRIELA  SATMAREAN

PhOTO CREDIT: WWW.zIARE.COm

Ceapa...mai scumpă decât aurul
A fost odată un om căruia îi 

plăceau călătoriile și aventurile, pe 
nume Saul Visătorul. Într-o zi , un 
înțelept rătăcitor i-a povestit de-
spre o țară în care nu era cunoscută 
ceapa. „Nu au ceapă? ” , a exclamat 
Saul Visatorul. „Cum pot să se bu-
cure de mâncare fără ceapă? Trebuie 
să merg într-acolo și să-i fac să afle 
despre acest minunat aliment.”

Fără să mai stea mult pe gânduri, 
și-a încărcat căruța cu ceapă și a dat 
bice calului. După o lungă călătorie, 
a ajuns în cele din urmă în țara de-
spre care îi vorbise înțeleptul și s-a 
îndreptat direct către palatul im-
perial, unde a fost primit de însuși 
împăratul.

„Maiestate, îți aduc o nouă 
plantă, care are calitatea unică de 
a îmbunătați gustul oricărui fel de 
bucate. A o gusta reprezintă un 
deliciu pentru cei cunoscători. Te 
îndemn să o încerci cât mai repede.”

„M-ai făcut curios ”, a răspuns 
împăratul. „Voi gusta din planta 
ta, dar te avertizez că dacă este 
dăunătoare îți vei perde capul”.

Dineul la care urma să servească 
ceapa s-a transformat într-un eveni-
ment oficial, la care au fost invitați

toți curtenii, miniștrii și nobilii 
din imperiu. Felurile de mân-
care, gustate mai întâi de către 
Saul Visătorul, au fost puse în 
fața tuturor invitaților și a aleșilor 
oaspeți. Reacția față de ceapă a fost 
nemaipomenită. Gustul, mirosul 
și suculența cepei au fost ridicate 
în slăvi de toată lumea. Împaratul 
i-a cerut imediat lui Saul să îi dea 
întreaga încărcătura din căruță și 
i-a dat în schimb greutatea cepei în 
aur.

Atunci când Saul s-a întors în 
satul său, un comitet de cetățeni 
de seamă l-au primit în mod festiv 
și l-au felicitat pentru succesul lui. 
Vreme de mai multe ore, Saul Vi-
satorul a povestit despre splendorile 
și minunățiile văzute în acea țară 
îndepărtată, în care aurul valora la 
fel de mult precum ceapa.

Unui om strecurat prin 
mulțimea de ascultători, numit 
Kolbojnik, care visa de când se știa 
să ajungă bogat, i-a trecut prin cap 
o idee măreață, despre cum putea să 
câștige o comoară mult mai mare 
decât Saul Visatorul. Usturoiul! Nu 
era oare acesta nu doar mai prețios, 
dar și infinit mai gustos și mai aro-

mat? De ce să nu strângă câțiva saci 
cu această delicatesă și să îi ducă îna-
cea țară îndepărtată? Dacă lui Saul îi 
dăduseră aur în schimbul cepei, el ar 
fi putut să primeasca diamante pentru 
usturoiul său. Kolbojnik și-a încărcat 
căruța cu usturoi și a pornit în grabă 
către vestita împărăție.

La fel ca și Saul, de îndată ce a ajuns

la destinație, a cerut să fie primit la 
palatul regal. Și, așa cum se aștepta, 
usturoiul a fost și mai lăudat decât 
ceapa. Împăratul s-a sfătuit vreme 
îndelungată cu consilierii săi despre 
ce răsplată să îi dea nobilului oas-
pete. După părerea lor, aurul nu era 
îndeajuns de valoros pentru o ase- 
menea delicioasă plantă, un fel de

mâncare care i-ar fi încântat chiar și 
pe Dumnezeu și îngerii săi. În cele 
din urmă, s-au hotărât să îi ofere 
străinului cel mai prețios lucru pe 
care îl aveau.

În acest fel, Kolbojnik s-a întors 
acasă cu cinci saci de ceapă.

PhOTO CREDIT: WWW.fILEDELUmINA.RO
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CONTEXTE Orizontal: 
1) Bate fierul la rece – Răspunderi din fire 2) Centru de plecare – Primele la 
adunare!  3) Darnic la început! – Taxă de la frontieră 4) Ataş pe stânga! – Pusă la 
curent. 5) Flacăra ce deschide jocurile  – Zero absolut 6) Mărimea oricărui plan – 
Împletitul de la piață 7) Rid redus complet! – Loc relaxant în caz de plimbare 
8) Implică o pierdere de echilibru 9) Ia masa peste picior – Fruct in devenire 
10) In mina! – Lămâi la masa.

Vertical: 
1) Testată  – Deschideri in zid 2) Colindă din casă - n casă – Unitate de timp 
3) Zălog – Urmă din trecut 4) Se găsesc in ligă! – Prinse de urechi – Deosebit de 
mare 5) Crema de față – Perimetru nemasurat! 6) Dosarul anacronic – Schimb  
nedorit de culoare 7) Emisie in direct 8) Trimiteri la coş  9) Brunete de Olanda – 
Spatiu destinat in mediu vital 10) Cântec de slavă – Văzute peste ochi.

Rezolvarea careului precedent “ACCESE":

ORIZONTAL: 
1) RAMPA  - ARCE 2) ESTETICIAN 3) PE – SET – TRI 4) EMU – SIR – BG 5) TASAT – 
DRUM 6) ANIMAT – ORA 7) TA -  ATENTAT 8) ITAN – SUITI 9) VOTARI – TOC 
10) ARATATOARE

VERTICAL:
1) REPETATIV 2) ASEMANATOR 3) MT – USI – ATA 4) PES – AMANAT 5) ATESTAT – RA 
6) ITI – TESIT 7) AC – RD – NU – O 8) RIT – ROTITA 9) CARBURATOR 10) ENIGMATICE 

Mircea Neagoe San Jose, CA | E-Mail: rodiandmircea@hotmail.com

CALIFORNIA TRAVEL                                                                                                           
VA OFERA CELE MAI REDUSE PRETURI IN FIECARE SEZON

    Agentia noastra va sta la dispozitie cu tarife si din alte orase.

Din:     La: BUCURESTI   CLUJ   TIMISOARA   BUDAPESTA
Los Angeles    $ 495       $ 545    $ 575          $ 480
San Francisco  $ 495          $ 545   $ 545      $ 480  +
Sacramento   $ 525      $ 575    $ 575      $ 490   Taxe  
Phoenix     $ 535      $ 585    $ 585      $ 495
Portland   $ 545      $ 590      $ 590      $ 495 
Bucuresti-Los Angeles   E 775  Budapesta-Los Angeles E 675   Plus  taxe

 VACANTE DE NEUITAT – CROAZIERE – MASINI - HOTEL   USA/EUROPE  
21785 Calle Prima, Moreno Valley, CA 92557  

TEL: (951) 682-4492

ANUNTURI COMUNITATE/ JOBS:
De inchiriat casa cu 3 Bd. 2 bath cu dependinte ,downstairs , cu o doamna in varsta . Localitatea BAKERSFIELD ,CA . Informatii la tel : (661)281-7694
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Angajez caregiver, engleza si acte necesare. Zona SEATTLE , WA. Salariu ($2500-$3000)Casa si masa sunt incluse. Informatii la tel.(206)786-9124
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ma cheama IORDACHE ,am 48 de ani si imi caut de lucru la casa de batrani.,oriunde in California. Contact la e-mail : magcroitoru@yahoo.com
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
\Angajez caregiver -live ,engleza necesara .Localitatea YORBA LINDA ,CA . Informatii la : rodica _trifa@yahoo.com
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Caut caregiver-live sa lucreze la casa de batrani in ANAHEIM ,CA. Informatii la : (714) 224-2625
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Multa sanatate si fericire pentru : EMIL MATEI , din partea familiei ,prietenilor din Bay Area ,Sacramento ,cu ocazia sarbatoriri zilei de nastere.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA MULTI ANI  ! pentru IOAN DUMITRIU -COLO ,cel mai profesionist DJ din America. Familia , prietenii din Bay Area ,Sacramento sunt alaturi de sarbatorit,cu ocazia zilei de nastere.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Viata lunga si fericire pentru : TRAIAN IOSIF , cu ocazia schimbarii prefix-ului la 60 de ani . Toti prietenii din Woodland ,Roseville,Sacramento sunt alaturi de Traian.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA MULTI ANI ! si mult noroc in viata pentru ILIE PAVEL din ROCKLIN,CA ,cu ocazia Sf.ILIE . Preietenii  din Woodland , Loomis, Roseville ,Sacramento iti ureaza tot binele din lume.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LA MULTI ANI ! si multa sanatate pentru prof. Dr. MARIUS PETRARU -r edactor sef al ziarului Miorita USA, din partea colegilor de la ziar, prietenii si mai ales familia., cu ocazia sarbatoririi 
zilei de nastere.
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SKYLIN TRAVEL                BILETE DE AVION
Tel: (424) 354 6875

VA OFERIM CELE MAI REDUSE PRETURI DE AVION 
ORI DE UNDE SI ORIUNDE IN LUME

Croaziere              Hawaii          Mexico      Inchirieri De Masini       Si Hoteluri
Los Angeles / Cluj              $ 550                  Seattle/Budapesta          $ 425
Portland/Timisoara           $ 495                  Phoenix/Bucuresti          $ 415
                                Note: Plus taxe difera in functie de sezon

Plecari din:  Seattle. Portland. Sacramento. San Francisco. Chicago. Phoenix Dallas. 
La:  Bucharest. Budapest. Timisoara. Sibiu. Cluj.  Kiev.  London. Europe. Germany.
Email: skylintravel21@yahoo.com        Address: 11728 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90025

official site of

     mioritausa@yahoo.com                                                                                      e w s                     (916) 868-5395w w w . m i o r i t a u s a . n e w s

     PLEASE SUPPORT MIORITA-USA-NEWS-
PAPER | SEND YOUR DONATIONS VIA PayPal 

(VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS)



                      MIORIŢA USA     AUGUST   2017   LA FINAL11

MIORITA USA
Publisher: 

MIORITA  CULTURAL 

ASSOCIATION

Founded 2006
Founders:  Viorel Nicula, Alin Alistar, Mircea Ratiu

(Director Onorific)

Viorel Nicula
(Director General)
Simona Botezan

(Director executiv )

Prof. Dr. Marius Petraru
(Redactor Sef)

Octavian Curpas
(Redactor Sef Adj.)

George Roca
Dana Deac

Bebe Boanta
Madalina C. Diaconu

Nicolae Gavrea
Anca Sirghie
Mara Circiu

Marian Petruta
Alex Chihaia

Vavila Popovici
(Senior Editors)

Raluca Popa
(Reporter Special)

Tatomir Ion Marius 
(Corespondent Special Europe)

Ovidiu Junc
(Graphic/Layout Designer)

Mona Rachita
(Editor Corector)

Timotei Balla
Marius Baciu
(Web Master)

Colaboratori onorifici:
Bogdan Banu - Washington D.C.
Prof. Dr. Theodore Bucur - Franta

Lucretia Berzintu - Israel
Narcis Daju - Romania
Radu Oprea - Arizona
Marius Jar - California
Alina Jar - California

Mircea Neagoe - California
Pr. Octavian Mahler - California

Prof. Dr. Adrian Botez - Romania
Maria Popa - California

Georgeta Bostean -California
George Petrovai - Romania
Magdalena Albu - Romania

Mihai Stirbu - Romania
Dana Dobre - Romania

Clara Ilie - Romania

 Colaboratori presa: 
Los Angeles Press Club
Sacramento Press Club

Clubul Presei Transatlantice
NARPA, AIPS

 

E-mail stories & photos: 
mioritausa@yahoo.com
www.mioritausa.news

ADDRESS: P.O.BOX 193 
WEST SACRAMENTO, CA 95691 

PHONE: 916 868 5395

Marius Baciu

GEORGE ROCA CU ŢARA 
ÎN COLŢUL INIMII

"MIORITA USA" este o publicatie lunara ce apare la inceputul fiecarei luni calendaristice. Va invitam sa va abonati. Costul unui abonament este de $15 pe 6 luni si $30 pe un an 
intreg. In pret sunt incluse si taxele postale. Efectuati check pe MIORITA USA si expediati la adresa ziarului. Ziarul "MIORITA USA" nu cenzureaza articolele asa ca ideile anuntate 
apartin autorilor, la fel si responsabilitatea juridica. You may not modify, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, or distribute, in any manner, the material from this 
published newspaper, including text and graphics. Miorita USA. All rights reserved.

DONATIE $1.00 DONATION

Cof. Univ. Dr. Anca Sirghie

Scriitorul George Roca, un nume de 
referinţă în spaţiul virtual şi nu numai. Deşi 
locuieşte în Australia, inima de român a rămas 
pe meleaguri bihorene. Parafrazându-l pe 
Kogălniceanu, „omul înainte de neam şi-a iu-
bit familia, înainte de lume şi-a iubit neamul şi 
patria sa de pământ, fie mare, fie mică, în care 
părinţii săi au trăit şi i-a îngropat, în care el s-a 
născut, în care a petrecut dulcii ani ai copilăriei, 
ce nu se mai întorc, în care a simţit cea dintâi 
bucurie şi cea dintâi durere de bărbat.” 

Acum, în zi aniversară, îi aducem omagiu 
nostru sincer celui care s-a dovedit ani în şir, un 
autentic şi inimos promotor al culturii române, 
un prieten de nădejde al românilor. Este un ex-
emplu de urmat pentru cei plecaţi din ţară prin 
dragostea de „loc” şi pământul străbun, despre 
care Papa Ioan Paul al II-lea a spus că este 
Grădina Maicii Domnului. Domnul George 
Roca a ştiut să iasă din vârtejul cotidian şi să 
privească dincolo de agitaţia lumii, adunând în 
jurul domniei sale creatori de frumos, scriitori, 
pictori, sculptori, promovând românismul cu 
patima iubitorilor de neam.

Nu este singurul emigrant care nu şi-a ui-
tat originile. Peste tot în lume regăsim fraţi 
care oriunde s-ar afla poartă ţara într-un colţ 
al inimii, un sentiment nobil şi iubitor de 
netăgăduit. Poetul, nostalgicul George Roca, 
a reuşit să-i adune pe aceşti iubitori de limbă 
şi neam sub un curcubeu cultural românesc, 
făcându-i cunoscuţi în lume prin operele lor. 
Domnia sa se regăseşte în spatele multor arti-
cole şi elemente de grafică apărute în diverse re-
viste de cultură, împărţindu-se „între literatură 
şi grafica digitală”. Revistele româneşti 
înfiinţate de domnia sa au avut ca scop, prom-
ovarea literaturii române în spaţiul virtual.

În fiecare an, la începutul toamnei, scriitorul 
Geoge Roca revine acasă pentru a-şi vedea 
locul copilăriei, pentru a se întâlni cu prietenii, 
pentru a-şi lansa câte un volum sau, aşa cum 
declara într-un interviu: „Să mai învăţ expre-
sii româneşti de ultimă oră (de alde „aşa vrea 
muşchii mei!") Să mai lansez o carte. Să-mi 
încarc bateriile!”

Scriitori, poeţi, pictori, fotografi s-au bu-
curat de atenţia iscusitului promotor cultural 
George Roca şi au beneficiat de talentul, pri-
ceperea şi compentenţa sa profesională, fiind 
promovaţi sau făcându-i cunoscuţi. O muncă 
benevolă a maestrului, voluntară, necupreţind 
nimic pentru frumos şi calitate. O face din 
dragoste de oameni, ca iubitor de cultură şi ca 

bun român. Merge pe ideea lui Heraclit con-
siderând cultura „un al doilea soare pentru cei 
culţi”.

Omul de cultură George Roca este impre-
sionat de arta românească contemporană pe 
care o consideră în plină înflorire. Pledează 
şi acţionează cu dăruire şi pasiune pentru 
cunoaşterea ei şi a creatorilor, autorilor români 
în afara perimetrului naţional. „Mulţi străini 
rămân uimiţi şi încântaţi când au tangenţă cu 
aceasta”. 

Scriitorul George Roca este considerat „o 
personalitate multitalentată”, jurnalist, fon-
dator de reviste, scriitor, poet, actor, fotograf. 
Întrebat într-un interviu care este totuşi forma 
de artă pe care o preferă şi care îl fascinează,  
George Roca a răspuns: „Am rămas cu scrisul 
şi cu fotografia. Vorbind de fascinaţie, pot să vă 
spun că încă din copilărie, m-au fascinat toate 
artele. Am încercat chiar şi pictură şi sculptură. 
Păcat că ziua are doar 24 de ore! Păcat! În-
totdeauna sunt în criza de timp liber. E o 
satisfacţie enormă să descoperi noi (sau chiar 
necunoscuţi) producători de literatură şi artă, 
să-i faci să iasă la suprafaţă, să prevaleze, să-i 
etalezi cititorului cu ce au ei mai bun. O mare 
satisfacţie! Să-i vezi că se bucură cu toţii, atât 
producătorul cât şi cititorul”.   

Consideră că un bun jurnalist, în primul

rând trebuie să aibă „suflet şi inimă” pen-
tru a înţelege ce doreşte cititorul. O calitate 
indispensabilă, pe lângă faptul că trebuie să fie 
la zi cu realitatea înconjurătoare „să înţeleagă 
atât doleanţele producătorului de frumos sau 
de informaţie scrisă cât şi cele ale cititorului. 
De fapt nu numai cititorul te judecă, ci şi au-
torii. Dacă nu-i satisfaci, te părăsesc amândoi!“

Îl cunosc pe scriitorul George Roca din 
perioada, silvestriană, amândoi fiind apropiaţi 
colaboratori ai revistelor ARP, înfiinţate de 
cărturarul Artur Silvestri. Ne-am cunoscut şi 
personal, fiind prezent la Timişoara, la postul 
local Tv şi la unele lansări de carte, aş specifica 
lansarea volumului „Flori pentru Madalina” 
al poetei Cornelia Turlea-Chifu, o prietenă 
comună. Un Om impunător ca prezenţă şi 
cald sufleteşte. Aş spune chiar fascinant. Chiar 
dacă o perioadă tăcerea ne-a îndepărtat, stima 
şi respectul pentru omul de cultură au crescut. 
Primind şi eu materiale pentru a promova ti-
nere talente, în George Roca am avut mereu 
sprijin, ducând mai departe creaţiile celor care 
scriu. Azi, LA ANIVERSARĂ, doresc să-i 
mulţumesc pentru fiecare gest făcut pentru 
promovarea limbii române a artei şi frumosului 
şi pentru multe altele…

Să ne trăiți întru mulţi ani!

MARIANA  GURZA

COMUNICAT DE PRESĂ
20 IULIE 2017, CHICAGO, IL

Ca urmare a solicitărilor venite din partea mai multor jurnalişti români, în legătură cu acţiunile 
publice ale preotului greco-catolic Chris Terheş din California, Asociaţia Jurnaliştilor Români din 
SUA şi Canada doreşte să precizeze faptul că, nu are cunoştinţă de cine face parte sau sunt membri 
în Coaliţia Românilor pentru Combaterea Corupţiei, condusă de domnul Terheş.

Totodată asociaţia noastră nu susţine acţiunile inteprinse de domnul Chris Terheş, de a ataca sau 
critica activitatea Direcţiei Naţionale Anticoruptie  (DNA) sau persoane din domeniul justiţiei.



OFERIM SERVICII COMPLETE DE REAL ESTATE IN ZONELE SACRA-
MENTO SI LAKE TAHOE ! 27 ANI EXPERIENTA IN SERVICIUL D-STRA! 

CONTACT:
(916) 849-3325 Office
(916) 989-1155 Fax
mangu64@gmail.com

HOREN MANGU
JTX REAL ESTATE
    102 Valley Falls Pl.
     Folsom, CA. 95630

"Outstanding Life member of The Masters Club"

          

PURCHASE YOUR HOME WITH 1% DOWN PAYMENT

CENTURION MORTGAGE IS EXCITED TO OFFER THE CONVENTIONAL 
1% DOWN WITH EQUITY BOOST LOAN PROGRAM

                                                            • You put down 1%, your lender contributes 2%*, giving you 3% equity at closing
                                                            • Great low rates
                                                            • Close in 30 days or less
                                                            • Conventional 30-year fixed program
                                                            • Available with no monthly Mortgage Insurance 

                                                            *2% lender contribution may only be applied to down payment
                                                            There’s no reason to wait. Call today and get the home you’ve always wanted.  

Dina Hoffman
NMLS # 252872

Centurion Mortgage
1223 High Street, Ste C2, Auburn CA 95603  (530) 886-4089 office | (916) 847-9861 cell


