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ANIVERSAREA   CENACLULUI  ROMÂNESC 
“MIRCEA ELIADE” DIN DENVER, COLORADO

  

 Abia s-au stins acordurile Periniței 
cu care s-a încheiat elegantul revelion 
organizat în sala socială a Bisericii „Sf. 
Dimitrie cel Nou” de lângă capitala 
statului Colorado al Americii, că forfota 
pregătirilor anunța în 8 ianuarie  2017 
prima reuniune culturală a Cenaclului 
“Mircea Eliade” în noul an.  Ing. dr. 
Răzvan Sîrghie a pregătit o prezentare 
în power point a activității Cenaclu-
lui, acum când tocmai se împlinesc 
cinci ani de când profesorii Sebastian 
Doreanu și Simona Sîrghie, împreună  
cu preotul Ioan Bogdan,  au pus bazele 
noii structuri culturale din dorința de a 
întreține interesul pentru literatura, is-
toria și, în general,  pentru  cultura și 
arta noastră națională. Așa cum anunța 
afișul manifestării, invitatul special era 
doamna  conf. univ. dr. Anca Sîrghie, 
sosită de la Universitatea “Alma Ma-
ter” din Sibiu și care tocmai povestea 
cu încântare cât de frumoase au fost 
Sfintele Sărbători de Iarnă în această 
comunitate a conaționalilor noștri, care, 
vestimentați în costume naționale, timp 
de câteva zile, au trecut  cu colindul pe 
la casele celor dornici să-i primească, 
așa cum cere tradiția. Fără precedent a 
fost și spectacolul artistic al copiilor de 
la Școala duminicală în ziua de Crăciun 
când doamnele  Bianca Bogdan, La-
vinia Ball, Simona Sîrghie și Geta Popa 
au pregătit în detaliu  sceneta susținută 
de vreo 30 de copii, actanți cărora Moș 
Crăciun le-a adus daruri desfătate.

  Tot de la Școala duminicală la 
primul cenaclu al noului an copiii Sa-
brina Miklos, Paula Maxim și Daniel 
Bogdan au recitat versuri din poeziile lui 
Mihai Eminescu, spre emoția asistenței. 
Tema conferinței anunțate a fost “Mihai 
Eminescu și “fratele lui mai mic”, Lu-
cian Blaga”, titlu care a stârnit curiozi-

tatea participanților prin ineditul ideii, 
după cum remarcase directorul Sebas-
tian Doreanu, dând cuvântul oaspetelui 
sibian. Anca Sîrghie a atribuit sintagma 
“fratele mai mic”, Lucian Blaga, tocmai 
poetului de la Lancrăm, care atunci 
când era întrebat de prieteni de ce nu se 
consideră o personalitate mai valoroasă  
decât Mihai Eminescu, pentru că a creat 
un sistem filosofic bine structurat, este 
cel mai mare dramaturg expresionist al 
culturii române și a publicat numero-
ase cicluri de poezie, el răspundea im-
perturbabil că se socotește nu altceva, ci 
doar “fratele mai mic al lui Eminescu”. 

  Conferențiarul a precizat că în-
tre Eminescu și Blaga, cei doi poeți-
filosofi, există niște apropieri de bio-
grafie artistică, de la copilăria rustică 
la paradigma germană a formării lor și 
atracția  pentru mitul autohton, crono-
topul eminescian fiind Dacia, iar Blaga 
pivotând pe conceptul de “țară”. După 
ce au debutat amândoi la vârsta de 15 
ani, atât Eminescu cât și Blaga au întoc-
mit câte o culegere de folclor pentru uz 
personal, semn al înțelegerii  tezaurului 
de frumuseți pe care îl cuprinde lirica 
populară.

Admirația  mai tânărului Blaga față 
de personalitatea lui Eminescu nu s-a 
manifestat ca o atitudine abstractă de 
prețuire. Dimpotrivă! Putem afirma că 
nimic nu a lipsit din arsenalul blagian 
al admirației față de “fratele său mai 
mare” în ale poeziei românești, Mihai 
Eminescu, pe care l-a editat, l-a tradus 
în limba germană, gest artistic pentru 
care în 1935 i se oferă Premiul Haman-
giu din partea Academiei Române. 
Blaga l-a apărat polemic pe Eminescu 
împotriva primului  denigrator, Alexan-
dru Grama de la Blaj, așa cum în timp 
nu au făcut decât Șerban Cioc ulescu și 
D.R.Popescu. Nu mai puțin, Blaga l-a 
apreciat pe Poetul-Luceafăr în studiile 

sale, ca și la date calendaristice 
sărbătorești ori în discursuri solemne. 
Atunci când răspunde  la discursul  de 
recepție al lui N. Crainic primit în Aca-
demia Română în 22 mai 1941, Blaga 
apreciază că “legăturile gândirismului, 
zic, cu  trecutul, se trag de la marele 
copac: Eminescu”.Tot în acel discurs 
revine asupra ideii, trimițând la versul 
“povești și doine, ghicitori, eresuri”. 
Este o dovadă că Lucian Blaga îl purta 
pe Eminescu în suflet, ca permanent 
reper. În concluzia conferențiarei sibi-
ene, Lucian Blaga a adus o contribuție 
substantială la susținerea lui Emines-
cu, apărat cu instrumentele fabulei-
pamflet și promovat într-o diversi-
tate impresionantă de forme, cum prea 
puțini dintre urmașii lui au făcut-o.
   Intrând pe un teren al speculației ide-
atice, Anca Sîrghie a apreciat că succe-
siunea Eminescu-Blaga și continuitatea 
lor era una legică. Dacă finalul secolu-
lui al XIX-lea este așezat sub strălucitul 
triumf eminescian, atunci Blaga va 
strălumineze anul 1919 cu dublul lui 
debut, cel poetic cu Poemele luminii și 
ca filosof cu  aforismele intitulate Pietre 
pentru templul meu, admirabil primit 
de presa culturală a momentului, care 
vede în el un tânăr ardelean care “înalță 
brațe de energie spre tainele lumii”.
    Eminescu și Blaga au fost doi 
excepționali creatori de limbă 
românească, tocmai pentru că au înțeles 
importanța ei. Despre această zestre 
încredințată de înaintași, respectiv de 
poeții “ce-au scris o limbă ca un fagure 
de miere”, Eminescu va aprecia că ea 
este ”măsurariul civilizației unui popor”, 
socotind că “Nu noi suntem stăpânii 
limbii, ci limba e stăpâna noastră“, ea 
dezvoltând cugetarea neamului care o 
vorbește...
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Unul dintre cei mai importanți scriitori români, tânărul  
Mihai Neamţu, a răspuns invitației Diasporei nord-americane și va 
poposi într-un turneu estival în California. Transilvănean născut 
în familia unor luptători anti-comuniști (tatăl fiind un protestatar 
arădean la protestele anti-ceaușiste din 21 decembrie 1989), Mihai 
Neamțu a văzut deja  lumea întreagă.

Doctor al Universității din Londra, domnia sa a
 călătorit pe patru continente, din Paris şi până la Cairo, din China 
lui Confucius până în Iordania vechilor sihaştri creştin. După mai 
mulți ani petrecuți în mediul academic, scriitorul român s-a im-
plicat în viața publică din România, cu sute de apariții la numero-
ase televiziuni, de la Nașul.tv  şi Realitatea.tv  până la SkyNews sau 
Euronews.

S-a format în ţară, dar şi peste hotare, la Washington DC, în 
capitala Americii, însă  şi la Londra, în capitala Marii Britanii. Şi-a 
susţinut doctoratul în faţa englezilor de la Oxford, studiile fiind 
publicate de edituri prestigioase precum Oxford University Press, 
Liberty Fund sau Humanitas.

A colaborat cu mari personalităţi culturale, precum domnul 
Andrei Pleşu, şi s-a preocupat de şcoala românească. Fiu al unei 
profesoare de limba română, Mihai Neamțu a îndrăgit mereu poe-
zia, literatura şi arta cuvântului. A scris zece cărţi, deşi n-a împlinit 
40 de ani. E un patriot care se hrănește din seva eminesciană a 
culturii române. Convingerea tânărului nostru este că doar cultura   
ne vindecă de vulgaritate. Din acest motiv, Mihai Neamțu a scris 
o foarte apreciată carte despre  Vârstele Iubirii într-un stil despre 
care  Andrei Pleșu spunea că știe  fie „cu naturalețe, vechi și nou 
deopotrivă.”

Orator strălucit, Mihai Neamțu are și harul povestirii. Într-o 
superbă carte, foarte accesibilă publicului larg, scriitorul ardelean 
ne împrospătează imaginația cu trei narațiuni amoroase, dar ne 
invită să ne amintim și alte istorii pasionale: de la iubirile bunicilor 
noștri până la intrigile unor cupluri celebre (Don Quijote și Dul-
cinea del Toboso, Ronald & Nancy Reagan). 

În România, Vârstele Iubirii a devenit rapid un best-seller și va 
avea, suntem convinși, un mare succes de public printre românii 
din America. De ce? Pentru că și dragostea de țară este o formă de 
iubire.

PS: Românii care doresc să comande cartea cu autograf sau care 
doresc să-l invite pe Mihai Neamțu în postura de conferințiar în 
Statele Unite, pot trimite un email la adresa impresarului: andrei.
samit@openeducation.ro 

VÂRSTELE IUBIRII 
ÎN CALIFORNIA, CU 
MIHAI NEAMȚU!

HOREN  MANGU

DANA  ANADAN
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La rându-i, L. Blaga  definea 
limba drept ”întâiul  mare poem 
al unui popor.“ Plămădind-o, fiec-
are dintre cei doi poeți a zămislit 
universul lui liric inconfundabil, 
pentru că ei au fost înzestrați cu o 
vocație creatoare, au avut sensibili-
tate la misterul cosmic, la esențele 
de adevăr ale mitului, iar saltul pe 
care l-au marcat, glisând de la sen-
sul propriu la cel figurat, metaforic, 
al cuvântului românesc, susține 
revoluția  la care au supus ei graiul 
strămoșesc. De acolo de unde îşi 
trimite razele spre noi, românii de 
pe diferite meridiane ale Terrei la 
început de secol XXI, Eminescu 
ne priveşte îngăduitor, ştiind că 
versul său ne poate oblădui rănile 
sufletului, ne este imbold în lupt-
ele cotidiene, iar cuvântul său de 
publicist al secolului al XIX-lea este 
şi astăzi mai actual ca niciodată. 
Călin Georgescu, director executiv 
ONU, într-un interviu recent nu 
ezită să-l considere pe Eminescu “ 
cel mai mare om politic al națiunii 
române.”

Dacă întoarcem faţa de la marele 
Emin, avem numai de pierdut, 
pentru că ne vom lipsi de o pildă 
sublimă, cea mai înaltă în slovă 
românească,  de  a trăi pentru un 
ideal  de nobilă demnitate. Aşa  este 
admiraţia pentru natura izvoarelor  
și a lacurilor cu nuferi din Povestea 
codrului, Lacul, Freamăt de codru  
şi a malului de mare din Mai am 
un singur dor. Eminescu a pictat 
în cuvânt poezia  codrilor de aramă 
în Călin-file de poveste şi a cerului 
cu luna-regină și cu  luceferi din 
elegia Melancolie, alături de iubi-
rea ca “floare albastră”, înţeleasă în 
complexa ei accepţie de  “dulce du-
rere”. Nimeni nu ne-a apropiat ca 
Eminescu  de patria identificată cu 
limba “ca un fagure de miere” şi nu  
a cultivat în conştiinţele celor tineri  
admiraţia pentru un trecut dramat-
ic, în care el vedea înaintând “falnic 
armia română” în înfruntările cu 
cotropitorii de veacuri din Scrisoar-
ea III. Lecţia existenţială a versului 
eminescian  din Scrisoarea I și din 
Luceafărul te îndeamnă şi astăzi  să 
rămâi  “privitor ca la teatru”  din

Glossă în faţa degringoladei  
groteşti a politicului şi să trăieşti 
având în faţă “de-a pururi  ziua cea 
de azi”, care este în orice timp  şi 
indiferent de generaţie  pivotul tu-
turor împlinirilor tale. 

În mod cert, posteritatea a așezat 
altfel valoric pe cei doi creatori de 
geniu, căci ceea ce a însemnat Mihai 
Eminescu pentru lirica românească 
a secolului al XIX-lea, va fi Lucian 
Blaga pentru secolul XX. Ca două 
entități distincte și creatori singulari 
care au ridicat prin forță metaforică 
spiritualitatea românească la nive-
lul valorilor universale, ei au avut 
clare apropieri elective, iar “frate 
mai mic” a fost Lucian Blaga nu-
mai ca așezare calendaristică. Ei 
s-au născut poeți, cultura fiind 
mediul lor de viață. Despre Emi-
nescu, G. Călinescu afirma că este 
”cel mai cult dintre poeții noștri, cu 
cea mai ridicată putere de folosire 
(creatoare) a tuturor factorilor de 
cultură.” Ei au provocat o revoluție 
metaforică, făcând posibilă, 
prin deschiderea creată, evoluția 
ulterioară a lirismului românesc. 
În marea trecere spre eternitate, 
romanticul Eminescu, acel “fulger 
neîntrerupt“luminând “calea timpi-
lor ce vin”  și expresionistul Blaga, 
căutătorul de „stele-n apă”, stau 
cu cinste alături, frați legitimi ai 
aceleiași mame, marea Poezie. 

După o conferință densă ca 
documentare, susținută de 25 note 
bibliografice, conferință ascultată 
cu o atenție încordată și aplaudată 
de asistență, a venit momentul re-
citalului interactiv, care a pus în 
lumină preferințele membrilor 
cenaclului pentru versurile celor 
doi poeți. S-a cântat Sara pe deal 
cu întreaga asistență, s-au recitat 
versuri din memorie, căcidoamna 
profesoară Elena Vasiliu știe și la 
vârsta înaintată pe care a împlinit-
o, chiar trăind departe de țară, 
textul poeziei “Veniți după mine, 
tovarăși” de L.Blaga, poezie pe 
care a și interpretat-o pentru a 
atrage atenția participanților asupra 
frumuseții ei. Participanții de toate 
vârstele au citit versurile lor prefer-
ate, vârstnicii dovedind o pasiune 
ce pare că nu s-a clintit întreaga lor 
viață pentru poeziile eminesciene, 
care le pot alina și astăzi nostalgiile

și neliniș tile. Recitalul de poezie a 
fost susținut de Georgeta Popa,  Na-
talia Maxim, Pr. Ioan Bogdan,Monica 
Doreanu, Simona Sîrghie și Patricia 
Bratulescu.

Domnul Mircea Fotino și-a amintit 
răstimpul celor aproape cinci decenii, 
când el cu soția erau singurii români 
din Denver și se bucură să vadă ce oază 
de cultură s-a creat în ultimii 5 ani 
prin activitatea cenaclului, la care sunt 
invitați scriitori locali sau sosiți din 
țară. Directorul Cenaclului, Sebastian 
Doreanu, intervenind ca mare iubitor 
și cititor împătimit de carte, a ținut să 
menționeze că Anca Sîrghie, căreia i se 
datorește ideea înființării acestui cena-
clu,  a lansat în cei 5 ani volume foarte 
interesante, ca Aurel Cioran, fratele fi-
ului risipitor și Dăltuiri,  de Radu Stan-
ca, ambele îngrijite ca ediții împreună 
cu Marin Diaconu și publicate în 2012. 
Au urmat  cele două volume intitulate 
“Radu Stanca. Profil spiritual”, editate 
în aceeași colaborare după 3 ani, iar în 
2016 Anca Sîrghie a semnat noua carte 
„Radu Stanca. Evocări și interpretări în 
evantai”. Cenaclul se mândrește cu fap-
tul că a găzduit toate aceste lansări.

Autoarea însăși a luat cuvântul spre a 
explica de ce primele lansări ale cărților 
ei recente s-au făcut la Cenaclul Româ-
nesc “Mircea Eliade “ din Denver și 
nu în țară, cum ar fi fost firesc. Efortul 
repetatelor corecturi ale unei noi cărți, 
suprapus peste examene cu studenții 
de la facultate și  cu scoaterea revis-
tei  academice“Lumina slovei scrise”, 
ajunsă în prezent la al XVIII-lea volum, 
unde este singurul redactor ( “one man 
show“, cum spunea Nicu Băciuț despre 
revista lui scoasă la Tg. Mureș în aceleași 
condiții) făceau ca editorul să-i aducă 
prima tranșă exact în preziua plecării 
spre Denver. Bucuria de a vedea noua 
carte a determinat-o pe Anca Sîrghie, 
de fiecare dată, să accepte ca lansarea să 
înceapă tocmai la Munții Stâncoși, nu 
acasă, la Sibiu. Cea mai mare surpriză 
s-a produs tocmai în primăvara trecută, 
când Anca Sîrghie se afla în America, 
dar a aflat că “Lucian Blaga și ultima lui 
muză”, apărută în 2015, obținuse Pre-
miul “Octavian Goga” la filiala sibiană 
a Uniunii Scriitorilor din România, cer-
emonie la care autoarea nu a avut cum 
să participe. Din păcate!

Florina Opran și-a amintit cum a 
lansat cartea ei memorialistică Sub 
cortina de fier și după căderea ei,

iar acum a evocat anii ei de carieră 
biblioteconomică la București, când 
a contribuit la stucturarea unor vol-
ume ale ediției de “Opere” ale lui 
Mihai Eminescu.

În calitatea ei de director al Cena-
clului, profesoara Simona Sîrghie  a 
amintit alte evenimente importante 
din cei 5 ani de activitate aniversați, 
ea referindu-se la cele susținute 
de autori ca pr. Aurel  cu cărți teo-
logice, Horia Ion Groza cu,“Ochiul 
diasporei”-eseuri, Cătălin Pavel - 
Operation "Purple Four" sau Mircea 
Hortensiu Tomuș, care a prezen-
tat într-o reuniune cartea“Printre 
tristeți și bucurii”, apărută în 2013, 
„Călător prin amintiri”, ajuns la al 
3-lea volum, „Idei , Dezbateri, ide-
aluri”, după ce vol. 2 s-a intitulat 
„Locuri, oameni, frământări”, 2015. 
Cu emoție au fost menționate și nu-
mele unor soliști vocali, cum a fost  
tenorul Costel Busuioc, invitat re-
cent la Cenaclu, unde a dat un re-
cital de neuitat. Demne de apreciere 
au fost și reuniunile tip șezătoare 
sau cele dedicate fiecărui anotimp 
ilustrat în poezie și pictură. Ob-
servând că la reuniunile Cenaclului 
nu participă decât o mică parte a 
membrilor comunității, anume cei 
care iubesc cultura, cei ce înțeleg ros-
tul lecturii, așadar, cei mai cultivați, 
parcă mereu aceiași, doamna Simona 
Sîrghie a ținut să citeze opinia lui 
Nicolae Manolescu despre rostul 
lecturii:“La ce sunt bune cărţile? Îmi 
vine să răspund: la totul şi la nimic. 
Poţi trăi foarte bine fără să citeşti. 
Milioane de oameni n-au deschis 
niciodată o carte. A vrea să le explici 
ce pierd e totuna cu a explica unui 
surd frumuseţea muzicii lui Mozart. 
În ce mă priveşte, mă număr printre 
cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un 
vicios al lecturii. Am nevoie să citesc 
aşa cum am nevoie să mănânc şi să 
beau. Hrana pe care mi-o oferă lec-
tura îmi este la fel de indispensabilă 
ca şi aceea materială. Resimt fiecare 
zi fără o carte ca pe o zi pierdută.” 
Există în comunitatea românilor de 
la Denver chiar absolvente de filolo-
gie, care declară că, fiind nevoite să 
activeze într-un domeniu practic, 
cum este cofetăria, nu mai sunt în 
stare să se apropie de o carte, oricât 
ar fi ea de interesantă. În realitate, 
este o problemă de filozofie personală

și de rigoare a distribuirii timpu-
lui, căci hrana spiritului este la fel 
de necesară ca și cea biologică, iar 
pierderile pe care le înregistrezi 
astăzi, sub apăsarea ignoranței și 
inerțiilor de tot felul, se recuperează 
extrem de greu în viitor și se resimt 
la generațiile de tineri, care nu au 
în familie un model de preocupare 
intelectuală.
    Luând cuvântul pentru final, uni-
versitara de la Sibiu a simțit nevoia 
să atragă atenția asupra importanței 
pe care trebuie să o dea colectivita-
tea românilor de la Denver copiilor, 
generația de mâine, exemplificarea 
ei plecând de la cuvintele adresate 
în aprilie 1986 de filozoful Con-
stantin Noica liceenilor cu care 
dialoga:”Lumea oamenilor se împar-
te în două: în subiecte umane și obi-
ecte umane. Sunteți la vârsta la care 
trebuie să vă hotărâți să încercați să 
ajungeți subiecte umane. Dacă vreți 
să rămâneți obiecte umane n-aveți 
decât. Vă folosește realitatea într-
un fel sau altul…Astăzi, tineretul 
de pretutindeni nu mai este valabil 
prin ceea ce este, ci prin ceea ce știe 
(s.n.) Merită să încercați. Este vârsta 
la care încercarea trebuie făcută.“ 
Anca Sîrghie a sfătuit părinții să 
valorifice aptitudinile și talentele 
copiilor lor, cărora să le asigure o  
bază culturală temeinică, astfel ca să 
nu pățească rușinea unor studenți la 
Universitatea Harvard, care, oricât 
ar fi de inteligenți, nu știu prin ce 
se desparte America de Europa. În 
încheiere, dânsa a mulțumit profeso-
rului Doreanu pentru semnalarea re-
vistei “Buletinul Bibliotecii Române. 
Studii și documente române”, care 
apare într-o nouă serie la Freiburg 
în Germania, unde comunitatea 
conaționalilor noștri este puternică. 
Iată o altă parte a diasporei române 
care are inițiative importante, ce 
merită cunoscute.  
   În tot răstimpul celor două cea-
suri, cât a durat atât de emoționanta 
reuniune aniversară, pe ecranul 
sălii sociale s-au proiectat imagini 
ilustrative, care au susținut trăirea 
participanților, încântați să rememo-
reze atâtea momente de curată trăire 
românească și de necesară îmbogățire 
spirituală din cei 5 ani de activitate 
culturală la Denver.

ANIVERSAREA   CENACLULUI  ROMÂNESC “MIRCEA ELIADE” DIN DENVER, COLORADO
>>> CONTINUARE 
       DIN PAG. 1
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M. NICHOLAS NITA

ATTORNEY AT LAW

NITA LAW FIRM

3055 WHILSHIRE BLVD, 
SUITE 1200

LOS ANGELES, CA 90010

Tel. (213) 550-8556
Fax. (213) 402-8444

EMAIL:
NICK.NITA@ATT.NET

SFATURI DE LA GABRIELA
M-am născut, am crescut si 

m-am maturizat intr-o țară mică 
undeva in Estul Europei. 

Destinul m-a adus într-o ţară 
mare unde am fost forțată sa cresc 
si sa mă maturizez din nou. O noua 
șansă, o comparație sau doar o 
experiență?

Sa începem cu șansa de a 
cunoaște o altă cultură, un alt stil de 
viață, o noua provocare. 

In lumea in care am învățat  
primele litere din alfabet si am 
"desenat" primele bastonașe eram 
înconjurată de copii fără alergii, 
fără astm si fără epipen in ghiozdan 
in caz ca îi înțeapă o albina sau pun 
ceva in gurița care le-ar putea cauza 
o stare alergică cu rezultat tragic.

Nuci, alune, fructe, lapte direct 
de la sursa nu erau doar un deliciu, 
dar si un moment de bucurie, 
interacţie si dezvoltare a relațiilor si 
prieteniilor precum si o dezvoltare 
cognitivă. Cum dăm nucile alea 
jos din vârful pomului: câțiva mai 
bravi si cu condiție fizică se cățărau 
in pom, alți dădea cu o bucată de 
lemn sau piatră in nuca pîna îi 
slăbea fructului legătura cu creanga 
care i-a dat viață si ceda in favoarea 
insistenţei. 

Ne bucuram de aceste mici suc-
cese si cu drag scoteam nucile din 
coaja protectiva cât ca ne pătam 
mâinile de la verdeața aia. Era ca 
o pedeapsa data de natură pentru 
"atacul" asupra ei. 

Dar era o pedeapsă minoră in 
schimbul miezulului moale si plin 
de nutrienți benefici corpului nos-
tru.  Nu știam noi in vremea aceea 
ca nucile sunt bogate in magneziu, 

fosfor, fier si vitamina B- nutrienți 
care sunt sub limitele normale in 
peste 60% din populația țării in 
care trăim azi. Acest procent se 
reflectă in incidența mare de boli de 
inima- cardiovasculare si obezitate a 
populației. Da, e adevărat ca nucile 
au un conținut mare de grăsime, dar 
sunt grăsimi sănătoase ca Omega 3 
si Omega 6. Aceste grăsimi ajuta la 
scăderea colesterolului LDL. Un 
studiu publicat de British Journal 
of Nutrition arată o reducere de 
pîna la 37% a bolilor de inima la 
persoanele care consuma nuci, 
migdale, cashew de minimum 4  

ori pe săptămâna. 
Câți dintre voi ați cunoscut copii la 

școala de vârsta voastră cu probleme 
majore de sănătate? Si câți copii sau ca-
zuri știți la ora actuală cu probleme de 
sănătate? 

Se întreabă cineva oare de ce? 
Eu m-am întrebat si am întrebat si 

uni părinți ai acestor copii.
Răspunsurile au fost diferite, de la 

voia Domnului si pâna la "e mai sen-
sibil" sau doctorul a spus că e normal, 
căci un anumit procent de copii si 
adulți prezinta aceste probleme. 

Li se da un pumn de medicamente 
sau indicații sa evite  ingredientele care

cauzează alergia/sensibilitate si viața 
merge înainte. 

Eh, eu nu cred ca Dumnezeu ne 
vrea bolnavi. In fond si la urma ur-
mei dacă o luam pe calea religioasă, 
Dumnezeu ne-a dat toate resursele 
in natură prin care sa ne asiguram o 
viața sănătoasă sau sa ne vindecăm la 
nevoie. 

E normal?! De ce e normal acum 
si nu a fost normal cu 50-100 de ani 
in urmă sau chiar 20 in Romania?! 

Sensibil?! De ce?! Ce a cauzat sen-
sibilitate? 

Sunt întrebări cheie care odata in-
vestigate ne vor arata o altă lume. 

O lume pe care multi preferă sa o 
ignore, alți sunt resemnați ca nu se 
poate schimba si alți nu au nici cea 
mai vagă idee de existența ei.

Dar dacă va spun ca la rândul meu 
am avut toate atitudinile de mai sus 
pâna intr-o zi, o zi in care am învățat 
ca pot face o diferența pentru mine, 
pentru voi, pentru natura, pentru 
urmași noștri. 

In numărul următor am sa des-
chid "cutia Pandorei" in scopul de 
a ajuta comunitatea română a face 
alegeri benefice sănătăți si nu a in-
dustriei farmaceutice. 

GABRIELA  SATMAREAN

FOTO CREDIT: WWW.UNICA.MD
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O NEÎNCĂPĂTOARE SĂRBĂTORIRE A 
LUI MIHAI EMINESCU LA NEW YORK

DANA   ANADAN   

La început de  an 2017 eve-
nimentele culturale românești din 
New York curg înmănunchiate, căci 
la o galerie din downtown expune 
un grup de pictori din Cluj-Nap-
oca, Tristan Tzara apare în cadrul 
expoziției majore de la Museum of 
Modern Art dedicată lui  Francis 
Picabia, pictorul care a adus dada-
ismul în SUA ÎN 1918,  pe Broad-
way s-a jucat scenarizarea romanului  
The Encounter: Amazon Beaming 
de Petru Popescu, la Festivalul  Fil-
mului evreiesc de la Lincoln Cen-
tre rulează  filmul regizorului Radu 
Jude-Scared Faces-, deja cunoscut la 
recenta ediție a Festivalului filmului 
românesc din Westchester, la nord 
de New York City.

Dar între toate, evenimentul 
intrat în tradiția comunității și 
așteptat cu mare interes este  Sim-
pozionul anual Mihai Eminescu, 
organizat de Academia Oameni-
lor de Știință din România, filiala 
U.S.A., Institutul  Român de Teolo-
gie și Spiritualitate Ortodoxă New 
York, în colaborare cu Societatea 
Română Creștină“Dorul”, activând 
în metropola americană din 1903, 
și, desigur, cu Cenaclul “Mihai 
Eminescu”, o prezență vie în arealul 
cultural românesc al metropolei, 
cu revista lui Lumină Lină, tot mai 
cunoscută pe mapamond.

Cea de-a XXIV-a ediție a Sim-
pozionului anual Mihai Eminescu, 
identificată benefic în ultimii ani cu 
Ziua Culturii Naționale, are drept 
titlu “…Dar iubirea de moșie e un 
zid…”. Eminescu, păstrător al valo-
rilor perene ale neamului românesc, 
concepută de pr.prof.univ. dr. Th. 
Damian pe două părți, desfășurate 
în locații diferite. În 14 ianuarie 
2017 cu începere de la ora 11 la 
Restaurantul „Boon” din Sunnyside 
prof.dr. Th. Damian, ca organizator 
al manifestării, a salutat pe oaspe-
tele sosit din România, universitara 
sibiancă Anca Sîrghie, apreciind 
participarea cu comunicări intere-
sante a unor personalități cunoscute 
în domeniu. După salutul ing. Cris-
tian F.Pascu, președintele Societății 
Române Creștine“Dorul”, la mi-
crofon a fost invitată Excelența Sa, 
d-na Consul general Ioana-Gabriela 
Costache, al cărei cuvânt de început 
a fost aplaudat entuziast de întreaga 
asistență. Moderatoarea primei 
părți a simpozionului a fost Elena 
Solomon, care a punctat, pe baza 
unei documentări atente, palmare-
sul științific și cultural al fiecărui 
actant, imprimând  evenimentului 
literar bucuria dialogului.

Prima comunicare a simpozionu-
lui, intitulată Goethe și Eminescu: 
Construcții identitare. Construcții 
vizionare, a dat prilejul scriitoarei 
Doina Uricariu, stabilită de mulți 
ani în metropola lumii, să facă o 
paralelă între cele două genii, porn-
ind de la aspecte ale geologiei lor 
interioare, spre a proiecta pentru 
viitor o nouă cercetare comparată în 
jurul valorilor  identității și vizion-
arismului, ale umanității din noi, ca 
dimensiune profundă, întrucât ap-
ropierile multiple între mari creato-
ri ne asigură rezistență interioară. 
Universitara de la Sibiu Anca 
Sîrghie, membră a Uniunii Scriito-
rilor din România, a prezentat tema 
Mihai Eminescu și “fratele lui mai 
mic”, Lucian Blaga, demostrând 
că între  toți urmașii Luceafărului

poeziei naționale a românilor,  de la 
G.Bacovia și T.Arghezi, la I.Barbu, 
V. Voiculescu etc.,autorul Po-
emelor luminii are un statut aparte. 
Din cercetarea de istorie literară 
recentă a Ancăi Sîrghie reiese că 
poetul Mirabilei semințe și-a mani-
festat admirația  față de Eminescu 
în forme surprinzător de variate; 
L.Blaga a realizat antologii cu ver-
suri eminesciene, apoi a tradus  în 
limba germană poezii ale creatoru-
lui Odei (în metru antic), a dovedit 
cât de profund îi cunoaște opera, 
devenită un reper în studiile lui de 
filosofia culturii, chiar polemizând 
cu  blăjeanul Alexandru Grama, 
unul dintre detractorii lui Emines-
cu, și menționându-l  admirativ pe 
marele poet în discursurile rostite la 
Academia Română. În concluzie, 
Anca Sîrghie a reliefat adevărul că 
Lucian Blaga, care se socotea mân-
dru să se considere doar “fratele mai 
mic” al lui Eminescu, a contribuit 
substanțial la promovarea imaginii 
Poetului –Luceafăr în plin secol 
XX. 

Profesorul traducător Ștefan 
Stoenescu  a vorbit la simpozion 
despre structura polifonică a Scriso-
rii III, pe care Eminescu a creat-o 
pe fragmente și apoi a asamblat-o. 
Om al scenei  de tânăr, Eminescu 
dovedește capacitatea de a construi 
în Scrisoarea III cea mai pregnant 
dramatică operă a sa, chiar dacă 
G. Călinescu va fi deranjat de lipsa 
unității structurale a poemului, 
care prin distilări fragmentate a 
primit aspect de mozaic. Făcând o 
catagrafiere a imaginii eminesciene, 
Ștefan Stoenescu apreciază că au-
torul Scrisorii III  este o sursă a mod-
ernismului  românesc. După Vasile 
Alecsandri, el a creat o sinteză mai 
modernă a limbii române. Luând ca 
reper pe L.Galdi cu Introducere în 
versificația poeziei române, profe-
sorul Stoenescu apreciază că numai 
de la M. Eminescu încoace putem 
vorbi de o rimă cu elemente de sug-
estie în poezia națională.
Istoricul  literar M.N.Rusu  
a dezvoltat tema Secvențe 
eminesciene:Regele Carol al II-lea, 
Ludovic Dauș și generalul Dom-
browski, prezentând contextul 
cultural în care  regele României 
încuraja publicarea de cărți și activi-
tatea librăriilor. Cu ocazia împlinirii 
în iunie 1939  a 50 de ani de la mo-
artea lui Eminescu, primarul gen-
eral al capitalei propune ca ediția 
omagială cu 5000 de exemplare 
puse în vânzare să fie dublată de o 
nouă ediție, care a ieșit în 2 septem-
brie 1939. Noile 5000 exemplare 
au fost numerotate în continuare, 
ajungându-se la cifra de 10.000 vol-
ume cu poezii eminesciene. Prefața 
a fost scrisă de Ludovic Dauș, iar or-
narea cărții s-a făcut cu imagini din 
creația unor pictori români și cu ci-
tate ale Regelui Carol II. În ședința 
de la Primăria capitalei s-a decis ca 
o parte din acest tiraj să se ofere gra-
tuit armatei.  Într-un moment când 
armata română se orienta spre Est, 
poezia Doina de Eminescu devenea 
un  imbold pentru ofițerii și soldații 
care primeau în dar frumosul ex-
emplar copertat în roșu. Asemenea 
cărți au  însoțit ofițerii și soldații 
români până la Stalingrad, dar nu 
s-a mai întors nici măcar un exem-
plar după potopul care s-a săvârșit 
acolo. Mulțumirea lui M.N.Rusu 
este aceea de a arăta publicului la 
simpozionul de la New York  un 

exemplar  din acea rară și atât de 
valoroasă ediție eminesciană. 

Prof. univ.Teodor Damian de la 
Metropolitan College din New York, 
sub titlul George Bălan:interpretări 
eminesciene îndoielnice, face referire 
la cartea Nebănuitul Eminescu, 1984, 
intrând în domeniul interpretărilor cri-
tice. Ca autor al cărții, G.Bălan, special-
izat în filozofia muzicii,  se dovedește  
de data aceasta un compilator de talent, 
dar ipoteza sa că pesimismul emines-
cian ar fi consecința pierderii credinței 
în Dumnezeu este falsă. De-a lungul 
unor capitole precum Patria spirituală, 
Cădere în exil și Reintegrarea, printr-
un exces de citări scoase din contex-
tul vieții și operei poetului, G.Bălan 
încearcă să demonstreze că la început 
Eminescu a fost credincios, apoi și-a 
pierdut credința în Dumnezeu, pe 
care în cele din urmă și-a recâștigat-o. 
În fapt, credința lui Eminescu se cere 
plasată în contextul vieții și operei sale. 
Demonstrația lui G.Bălan are un plan 
preconceput, nerespectându-se crono-
logia textelor citate. Mihai Eminescu 
nu a fost lipsit de manifestarea credinței 
în Dumnezeu, așa cum încearcă să 
demonstreze George Bălan în exercițiul 
său hermeneutic, ce se dovedește a fi 
nerealist.

Profesorul Doru Tsaganea de la 
Metropolitan College of New York în 
Națiune și naționalism la Eminescu, 
prin definiții ale conceptelor de națiune 
și elită, naționalism, popor, populism și 
patriotism,  demagogie și naționalism 
șovin, conchide că naționalismul lui 
Eminescu trebuie raportat la contex-
tul istoric al epocii când  grecii, ital-
ienii, polonezii luptau,  ca și românii, 
pentru drepturi naționale. Eminescu 
exprimă dorința de unitate  “de la Nis-
tru pân la Tisa”, ideal național care  se 
cere discutat  atât în poezie cât și  în 
publicistică. Naționalismul lui nu 
avea accente șovine, pentru că Emi-
nescu nu milita pentru dominarea altor 
popoare, iarminoritățile  din Vechiul 
Regat, îndeobște grecii, sunt criticați ca 
urmași ai fanarioților cu mare influență 
economică. Naționalismul clasic nu are 
componentă etică, ci politică. Populis-
mul aclamă egalitatea, din interese poli-
tice. Eminescu se identifică cu poporul 
român ale cărui interese le apără.

Valentina Ciaprazi, profesor de 
franceză la LaGuardia Community 
College, New York, a prezentat tema 
Patriotismul în opera lui Eminescu 
și a romanticilor francezi, făcând  o 
comparație între Victor Hugo care, 
inspirat de Războiul franco-prusac  și 
de perioada uzurpării sub Napoleon a  
III-lea,  recurge la cuvinte radicale (ti-
rani, ucigași) în volumul Anul cumplit 
din 1872 ca în Imn să glorifice martirii, 

adevărații eroi. Accentele lui patetice 
amintesc de  poemul Ce-ți doresc 
eu ție, dulce Românie creat de Emi-
nescu sub forma unui imn, în care el 
proslăvește “Îngerul iubirii, îngerul 
de pace”. Victor Hugo își personifică 
țara căzută și dorește glorie  celor care 
s-au jertfit pentru Franța eternă, în-
tocmai lui Eminescu  scriind versu-
rile “Viaţa în vecie, glorii, bucurie, /
Arme cu tărie, suflet românesc,/ Vis 
de vitejie, fală şi mândrie,/ Dulce 
Românie, asta ţi-o doresc! “. Epitetul 
“dulce”, ca atribut al patriei, apărea 
cu mult înainte de perioada roman-
ticilor francezi, adică în poezia lui 
Pierre de Ronsard, intrând în titluri 
de poezie dar, prin idiosincrazie, va fi 
și termen de dispreț.  

Medicul istoric Napoleon Săvescu, 
președintele Asociației “ Dacia Re-
vival International, New York, a 
prezentat comunicarea Iubirea de 
moșie de la Burebista și  Decebal la 
Eminescu, pledând pentru numele 
de rezonanță Dacia, pe care ar trebui 
să-l reia țara noastră.

Galeria Spiritus s-a prezentat la 
eveniment cu o colecție de lucrări 
originale ale artiștilor români din 
țară și din S.U.A., de la Victoria 
Duțu, eminesciană ca sentiment 
liric, iconarul Liviu Șoptelea, Al-
exandra Stoenescu, Luca Văienii, 
Marius Vătămaru, ei fiind prezentați 
de  directoarea Viorica Colpacci, care 
a sosit recent cu noutăți din viața 
culturală a capitalei.  

   Partea a 2-a a Simpozionu-
lui Mihai Eminescu a debutat în 
15 ianuarie 2017 la Biserica “Sf.
Apostoli Petru și Pavel” din Astoria 
cu tradiționala slujbă de pomenire 
pentru poeții Mihai Eminescu și 
Grigore Vieru,  mitropolitul Antonie 
Plămădeală și profesorul George 
Alexe, gest emoționant și chiar sin-
gular în perimetrul diasporei române 
contemporane.

Programul a continuat în sala 
socială a bisericii cu recitări din 
creația eminesciană, moment 
susținut de Nicole Smits, Valen-
tina Ciaprazi, M.N.Rusu, Felicia 
Georgescu, Cristian Pascu, Grigore 
Culian și botoșăneanul Paul Mora-
ru, care, amintindu-și recenta vizită 
la casa natală a poetului, a citit cu 
pauze interpretative de mare trăire 
poezia De-or trece anii, în care vraja 
feminității se concentrează în jocul 
expresiilor un "nu ştiu cum" ş-un 
"nu ştiu ce".

În cadrul Cenaclului “Mihai Emi-
nescu”, a avut loc o dublă lansare de 
carte. Ștefan Stoenescu a prezentat 
volumul de receptări, eseuri șiecouri 
în prezent, intitulat de au toarea

Anca Sîrghie cu o formulare nu 
lipsită de fantezie Radu Stanca. 
Evocări și interpretări în evantai (Ed. 
Technomedia, Sibiu, 2016). “ Genul 
specific al volumului este ciudat și 
inedit, în opinia prezentatorului, 
căci ideea de pluralitate, pe care o 
sugerează cuvântul “evantai”, alătură 
lucruri care se împletesc sau se con-
trazic fertil, prin cele 39 portrete din 
capitolul Evocări, completând imag-
inea scriitorului cu imagini  și date 
noi, cel mai adesea impresionante. 
În literatura anglo-saxonă circulă 
termenul de „oral-history”, născut 
din incapacitatea de a reconstitui  o 
biografie cu densități de amănunte. 
Anca Sîrghie a creat o lucrare de 
mare întindere cu o textură detaliată. 
Scriitorul se manifestase ca regizor, 
actor, dramaturg, poet, eseist de 
marcă într-o perioadă de eclipsă 
culturală, ceea ce a produs o carență 
de date, datorită contradicției între 
biografie și operă. Chiar dacă  an-
tum a rămas prea puțin cunoscut, 
Radu Stanca a fost o personalitate 
extraordinară, un creator de excepție 
al poeziei române, personalitatea cea 
mai percutantă a Cercului Literar de 
la Sibiu, care înainte de instalarea 
comunismului a dialogat în 1943 cu 
Eugen Lovinescu. În structura Cer-
cului Literar de la Sibiu, I.Negoițescu 
a fost criticul impresionist prin 
excelență, întrucât Cornel Regman 
era o altă voce, iar Șt. Aug. Doinaș 
dovedea o bipolaritate care l-a adus 
în prim planul literaturii odată cu 
Nechita Stănescu, ca neomodernist. 
Radu Stanca nu era un tradiționalist, 
după moda timpului, ci un român 
fantezist, nu epigon al lui Emi-
nescu, cum fusese Vlahuță, ci un 
poet adevărat. Fără ritmica lui Emi-
nescu, Radu Stanca are o imagistică 
bogată, ca a “Poetului-Luceafăr”. În 
lirica lui Stanca este o tristia, o ars 
doloris definitorie. Ca și în Glossa 
eminesciană, unde finalul reia în-
ceputul  poeziei,  lui Stanca îi sunt 
caracteristice revenirile la aceleași 
versuri din debut. Ca un adevărat 
poet român, Radu Stanca folosește 
rima, pentru că limba română nu 
este capabilă să se lipsească de rimă. 
Aceasta pentru că rima este sigiliul 
creației divine.” Cartea pe care Anca 
Sîrghie a oferit-o literaturii române 
este o istorie orală  a unui portret de 
scriitor și poate că nu ar strica să-i 
facă și un indice de nume, care pe 
profesorul de la Ithaca l-ar ajuta să se 
orientez mai ușor. “Cert este că nu 
știam nimic despre Radu Stanca...

CONTINUARE 
IN NR. URMATOR >>> 
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Toderean Legal Services
• IMMIGRATION
• FAMILY LAW
• ESTATE 
      PLANNING/TRUST
• PROBATE
• BUSINESS 
      FORMATION/
      LITIGATION
• PARALEGAL 
      SERVICES                                                                               

Toderean Legal Services oferă servicii juridice ireprosabile în timp util clienților săi prin utilizarea 
experientei de peste 20 de ani a avocatului Timothy J. Lopez si alti asociati,  pentru a gasi cele mai 

benefice solutii pentru clientii sai. 
Daca va putem asista cu serviciile noastre in orce problema de immigrare, dreptul familiei, formare 

de corporatii sau daca aveti orce alte intebari, nu ezitati sa ne contactati la telefonul de mai jos. 
Puteti sa vorbiti in limba romana cu Adela M. Toderean sau in limba rusa cu David Nechitaylo. 

                                                 2200B DOUGLAS BLVD., STE. 100, ROSEVILLE, CA 95661
                                                 OFFICE HOURS: MONDAY-FRIDAY FROM 9A.M.-5P.M.
                                                 OFFICE: (916) 597-1457   FAX: (844) 637-7540
                                                 EMAIL: ATODEREAN@TODEREANLEGALSERVICES.COM

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
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MARA CIRCIU - sENIOR EDITOR lA MIORITA UsA NEWsPAPER

Gânduri la început de an
Suntem la început de an, un capitol din 

viața noastră s-a încheiat și plini de entuziasm 
și ușor emoționați întoarcem o nouă filă spre 
un An Nou și totodată, un nou început.  De 
fiecare data trecerea dintre ani înseamnă un 
moment frumos pentru mine, dar totodată și 
dulce-amar...mă bucur să simt fiorul unui nou 
început dar simt parcă și un regret că "a mai 
trecut un an!"

Sper că ați avut cu toții un an bun, un an 
care v-a dat șansa să realizați în întregime sau 
măcar parțial din ce v-ați propus, un an care 
v-a provocat să îndrăzniți spre mai mult, mai 
sus și mai bine, un an în care ați dat dovadă de 
bunătate și altruism, un an în care ați crescut 

emoțional, spiritual și ați avut multe satisfacții! 
Și poate cu nu a fost chiar tot anul un lung lanț 
de reușite profesionale, materiale sau perso-
nale...dar faptul că ați fost prezenți, implicați, 
că ați avut energia să treceți peste greutăți, să 
acceptați chiar și eșecul ca o lecție de viață, va 
transformă în ochii mei în niște învingători! 
Nu cred că există persoane a căror viață să 
fie doar un singur drum ascendent...avem cu 
toții momente de slăbiciune, cunostem ce 
inseamnă să pierzi ceva sau pe cineva. Pentru 
noi cei plecați de-acasă, trecerea dintre ani este 
încă un motiv de tristețe.  Asemeni mie, sunt 
convinsă că și voi, cei ce citiți aceste rânduri va 
gândiți la cei dragi de-acasă, la Crăciunul din 
casa părintească, la colinzile la care participam 
cu atâta bucurie alături de cei dragi, la minu- 

atele sărbători de Revelion care parcă niciunde 
nu sunt așa de festive și pline de strălucire ca 
lanoi!  Nu vreau să va induc într-o stare prea 
melancolică tocmai acum, dar o parte din 
noi a rămas acolo, în țărișoara noastră mică și 
frumoasă precum o parte din ea este și va fi 
mereu cu noi oriunde am fi pe acest pământ.  
2017 e anul care aduce mari schimbări la Casa 
Albă, să sperăm că noul președinte al Ameri-
cii va reuși să unească partidele politice ce au 
aspirat in această campanie electorală la func-
tia cea mai inaltă, că va canaliza uriașa energie 
americană spre noi altitudini, și va respecta cu 
sfintenie sloganul său electoral, “Make Amer-
ica great again!” În ochii mei, nu a încetat 
niciodată de a fi o țară minunată!  E țara care 
ne-a adoptat, care ne-a primit și ne-a învățat să

trăim alături de cei care nu sunt asemeni nouă 
un amalgam de culturi, obiceiuri și oameni 
diferiti, un tarâm unde visele, susținute de 
muncă, sacrificiu și un dram de noroc devin 
adesea realitate…visul american a devenit vi-
sul multora dintre noi și am observat, atât in 
cazul meu, cat și a multor celor asemeni mie, 
realitatea poate fi uneori mai indrazneța și mai 
frumoasă decat cel mai temerar vis.

Profit de această ocazie să va mulțumesc încă 
odată că v-ați numărat în rândul cititorilor 
mei de-a lungul anului ce tocmai s-a înche-
iat, și sper ca Noul An să ne găsească din nou 
împreună pe întreg parcursul sau!  Fie ca Noul 
An să va aducă multe, multe bucurii, sănătate 
și fericire în suflet, dăruindu-va în fiecare zi un 
motiv pentru a zâmbi. La mulți ani!! 

MARA  CIRCIU



OPINII     FEBRUABRIE  2017  MIORIŢA USA 8

"ALEATORII"

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

GSM ȘTIRE PENTRU PRESA SCRISĂ, AUDIO 
ȘI AUDIO-VIDEO ROMÂNEASCĂ

Dragii mei,

De mulți ani de zile am o preo-
cupare față de păstrarea memoriei 
geniului neamului românesc, Mihai 
Eminescu.

După cum știți, Bucureștiul 
are metrou de peste 40 de ani. Ei 
bine, toate națiile civilizate, care 
au un astfel de mijloc de trans-
port, au avut grijă să-și omagieze 
marile personalități ale neamului 
prin a le da numele unor stații. Și 
la noi s-a procedat astfel. Avem 
stații precum Nicolae Grigorescu, 
Ștefan cel Mare, Iancului, Mihai 
Bravu, Constantin Brâncoveanu, 
Dimitrie Leonida, Anghel Saligny, 
Aurel Vlaicu, Tudor Vladimirescu, 
Hasdeu, Petrache Poenaru, Nicolae 
Teclu, Costin Georgian dar o stație 
Eminescu nu există. 

Incredibil ! NU ?
În schimb, avem stația Piața 

Muncii ! O stație, care nici măcar 
nu-și găsește acoperire în realitatea 
actuală a României. Ar merge per-
fect Piața Șomajului ! 

O stație aflată, poate nu 
întâmplător, în preajma Centrului 
Cultural Mihai Eminescu. 

Oare cât de greu e să le fie edililor 
Bucureștilor să facă gestul normal 
de schimba numele acestei stații în 
stația MIHAI EMINESCU ?!? 

Asta, pentru mine, ar fi cu 
adevărat o reparație morală față de 
enciclopedicul neamului românesc 
! Eminescu fiind, cu siguranță, una 
dintre ele !  

De aceea am depus la Primăria 
Municipiului București solicitarea 
din Attach.  

Orice sprijin din partea 
dumneavoastră e mai mult decât 
bine venit.

Vă mulțumesc ! 

SERGIU  GABUREAC
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"ALEATORII" Orizontal: 
1) Au o coastă la bază – Unitate de invățământ 2) Aflat in deplasare – Cupe! 
3) Incheie contracte la negru – Scobitură 4) Santier de vase – Formă de dilatare 
5) Micul pungaș – Atotstiutoare de Veneția – In sală! 6) Una cu soț 7) Sclavii  
romanului – Tratat cu dragoste 8) Doniță – Strigăt la galerie 9) Trage la baterie 
– Bate fierul cat e cald 10) Culori la ochi – Unități de masă.

Vertical: 
1) Specialiști in balanță 2) Prins in laț – Material de coroană 3) Unitate de 
invățământ –  Gata sa ia foc 4) Pusă la index 5) Păsări in zbor 6) Paner – Fir 
redus! – Cui ce pleacă! 7) “ X “ – Cu vedere largă 8) Aflate in acid! – Răi de gură 
9) Pusă sub protecție – Cap fară cap! 10) Buni la developare.

Rezolvarea careului precedent “DE SARBATORI"::

ORIZONTAL: 
1) LA MULTI ANI 2) OTONEL – REN 3) IE – IR – COST 4) ANAR – BI – AR 
5) LUCIDITATE 6) IAR – ARAC - B 7) TT – BRUT – SA 8) A – NO –REDAT 
9) TRAITI – ALO 10) EVITA – STAR.

VERTICAL:
1) LOIALITATE 2) ATENUAT – RV 3) MO – ACR – NAI 4UNIRI – BOIT 5) LER – DAR 
– TA 6) TL – BIRURI 7) I – CITATE – S 8) ARO – AC – DAT 9) NESAT – SALA 
10) INTREBATOR

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

ANUNTURI COMUNITATE/ JOBS:
Caut un job de nany, la o familie cu un copil, unde pot fi cazata. Am experienta in ingrijirea copiilor ,in educatie, arta si in amenajari de party-uri. Am lucrat la familii cu copil de 7 luni, 
de  2 si 4 ani.. cu recomandari de la familii.. Pentru mai multe detalii contactati-ma la e-mail : maryhezy@yahoo.com sau tel. 650-421-3353, Mary.
******************************************************************************************************************************************************************************************
Caut femeie pentru lucru la Casa de batrani in localitatea Yorba Linda, CA. Informatii la tel : 714-792-0126.
******************************************************************************************************************************************************************************************
Caut live-in caregiver la Casa de batrani in Anaheim, CA. Informatii la tel: 714-224-2625.
******************************************************************************************************************************************************************************************
Caut in job de nany la o familie cu in copil, unde pot fi cazata. .Am experienta in ingrijirea copiilor,in educatie, arta si in amenajari party-uri. Am lucrat la familii cu copil de 7 luni,de 2 ani si 
4 ani, cu recomandari de la familii. INFO la : tel.650-421-3353 sau e-mail :maryhazy@yahoo.com
******************************************************************************************************************************************************************************************
De vanzare : TRUE COMPANION CRYPT (double) in the garden Of Israel at the Hollywood Forever Cemetery.
INFO: drmonici2hotmail.com
******************************************************************************************************************************************************************************************
Inchiriem 1 BR ,!BA apartment in WINNETKA ,California. $1200/luna. INFO : (818) 412-0907 sau e-mail : jopris@icloud.com
******************************************************************************************************************************************************************************************
Caut de inchiriat uun apartament cu 2 BD ,2 BATH in LOS ANGELES . Ofer max $2000/luna.Sunt  din Romania si vreau sa ma mut din august cu familia mea. INFO ; 40-726 339 119 sau 
e-mail : sorinlazuran@yahoo.com
******************************************************************************************************************************************************************************************
Caut o camera de inchiriat in ORANGE COUNTY, ANAHEIM -Caliornia ori prin zona. INFO : (714) 818-9677
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AFFORDABLE 
Town Homes, 1 & 2 

bedrooms
12100 Persimmon Terrace

Auburn, CA 95603
*** Vorbim romaneste ***
Tel.  530.823.9217
Fax. 530.823.3854

GREAT SPECIALS

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/Ukraine               $ 425
Portland/Moldova              $ 495                  Phoenix/St. Petersburg  $ 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
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SCRISOARE DESCHISA
Motto:

„Istoria ne ajută să cunoaştem trecutul, 
să înţelegem prezentul şi 

să credem în viitorul României.”

Academician Ioan Lupaş 
(9 august 1880, Sălişte, comitatul Sibiu - 3 iulie 1967, Bucureşti)

Excelenţa Voastră, Domnule Igor Dodon,
Preşedintele Republicii Moldova

Aş dori, mulţumindu-i pentru onoarea acordată, în POSTFAŢA noii cărţi a Domnului Prof. Univ. Dr. Hab. Ing. Valeriu Dulgheru, 
“Basarabia răstignită – Volumul XIII”, să vă pun o foarte simplă întrebare: 

SIMŢIŢI ROMÂNEŞTE?

Dacă răspunsul dumneavoastră va fi DA:

• Puteţi fi mândru că aparţineţi spaţiului spiritual românesc Carpato-Danubiano-Pontic;
• Puteţi fi mândru că aici s-a format Cultura Cucuteni, una dintre cele mai vechi civilizaţii din Europa, 

care a precedat cu câteva sute de ani toate aşezările umane din Sumer şi Egiptul Antic;
• Puteţi fi mândru că aici au trăit Geto-Dacii, pe Geţi, Herodot introducându-i în istorie prin următoarea menţiune: 

„geţii sunt cei mai bărbaţi şi mai drepţi dintre traci”;
• Puteţi fi mândru că Regatul Daciei a ajuns la cea mai mare întindere a sa în timpul regelui Burebista, având ca hotare: 
ţărmul Mării Negre şi Bugul - spre est, Cadrilaterul boem, Dunărea panonică şi Morava - spre vest, Carpaţii Păduroşi - 

spre nord, iar Muntele Haemus (lanţul Balcanilor) - spre sud. O inscripţie grecească din Dionysopolis (Balcic) îl descrie 
pe Burebista ca fiind: "cel dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia";

• Puteţi fi mândru că Poporul Român s-a născut creştin; într-un spaţiu în care Sfântul Apostol Andrei, „Cel întâi chemat“, 
a propovăduit creştinismul, a fi român şi a fi creştin sunt expresii sinonime, creştinismul fiind un factor de unitate spirituală 

şi etnică a românilor;
• Puteţi fi mândru că Marele Voievod, Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fost considerat o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrată 
cu mari calităţi de om de stat, diplomat şi conducător militar, ctitor a peste 40 de mănăstiri şi biserici atât în Moldova, cât şi în Ţara 

Românească, Transilvania sau la Muntele Athos. A.D. Xenopol, vorbind despre titulatura de „cel Mare", 
aminteşte naţionalitatea voievodului: „Unul singur din bogatul, preabogatul şirag de domni ai Ţărilor Române, 

poartă numele de Mare şi acesta este Ştefan...".
• Puteţi fi mândru că Mihai Voievod Viteazul devenea in 1600 „Domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi a toată ţara Moldovei”, fiind 

numit de Papa Clement al VIII-lea, „cavaler al lui Hristos şi apărător al creştinătăţii“, fiind singurul domnitor român 
cântat în toţi Balcanii ca eliberator al Bizanţului;

• Puteţi fi mândru că Alexandru Ioan Cuza devenea la 24 Ianuarie 1859 primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional 
România, că Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de România şi formând statul 

român modern, cu capitala la Bucureşti, cu o singură Adunare şi un singur Guvern. 
• Puteţi fi mândru că în urma Războiului de Independenţă, la 9 Mai 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat Independenţa României. A 

doua zi, la 10 Mai, actul a căpătat putere de lege prin semnarea lui de către principele Carol I. 
• Puteţi fi mândru că la 27 Martie 1918, Sfatul Ţării a votat Unirea Basarabiei, ruptă din trupul Moldovei în 1812, la Patria Mamă, Româ-

nia, Declaraţia de Unire fiind semnată de Ion Inculeţ, Preşedintele Sfatului Ţării, de Pan Halippa, Vice-Preşedinte şi 
de Ion Buzdugan, Secretarul Sfatului Ţării;

• Puteţi fi mândru că la 1 Decembrie 1918 Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia pecetluia Unirea Transilvaniei cu Regatul Român. 
Rezoluţia Unirii e citită de episcopul greco-catolic Iuliu Hossu: „Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara 
Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a 
tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, 

cuprins între Mureş, Tisa şi Dunăre.”
• Puteţi fi mândru că la 4 august 1919 armata română a intrat în Budapesta sub comanda generalului Gheorghe Mărdărescu, alţi generali 
ai armatei fiind Demetrescu, Holban, Traian Moşoiu şi locotenent-colonelul Ion Antonescu. A fost cucerită capitala, Budapesta, Béla 
Kun (iniţial Béla Cohen) demisionând şi regimul comunist fiind astfel înlăturat. Béla Kun a evitat capturarea fugind în după-amiaza 
zilei de 2 august la Viena cu un tren blindat împreună cu colaboratorii săi. Au fost arestaţi şi ţinuţi într-un lagăr până în iulie 1920 când 
a făcut obiectul unui schimb de prizonieri între Austria şi Rusia. Acuzat de legături cu troţkismul, Bela Kun împreună cu soţia, fiica şi 
ginerele au fost arestaţi în mai 1937 şi trimişi în GULAG. În 1989, guvernul sovietic a anunţat că Bela Kun a fost executat în GULAG 

la 29 august 1938. 
• Puteţi fi mândru că Tratatul de Pace de la Paris de la 28 octombrie 1920, a recunoscut oficial unirea Basarabiei cu România.

• Puteţi fi mândru că în noaptea de 21 – 22 iunie, la ora 24.00, Armata Română a declanşat operaţiunile militare pentru eliberarea Basara-
biei şi Bucovinei de Nord de sub ocupaţia sovietică instaurată în aceste stravechi ţinuturi româneşti, în urma semnării pactului criminal 

Ribbentrop-Molotov. Mareşalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român s-a adresat Armatei, spunând:
„OSTAŞI, Vă ordon: treceţi Prutul! Sdrobiţi vrăjmaşii din răsărit şi miazănoapte. Desrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri 

cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele şi plaiurile voastre. […]
Să luptaţi pentru desrobirea fraţilor noştri, a Basarabiei şi Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieţii şi a căminurilor batjocorite de 

păgâni cotropitori.
Să luptaţi pentru a ne razbuna umilirea şi nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele şi Generalul Vostru. OSTAŞI, Izbanda va fi a noastră. 

La luptă. Cu Dumnezeu înainte!”
• Puteţi fi mândru că la 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova, constituit în urma unor alegeri libere şi democratice, a adoptat 

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, proclamând:
“REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ PREZEN-
TUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ŞI NĂZUINŢELE SFINTE 

ALE POPORULUI ÎN SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE.”
• Puteţi fi mândru că la 5 Decembrie 2013, Curtea Constituţională din Republica Moldova a decis că limba română şi cea moldovenească 
sunt identice. Astfel, limba romănă este limba de stat a Republicii Moldova, deoarece acesta este termenul precizat în Declaraţia de 

Independenţă a ţării;
• Şi nu în ultimul rând, având în vedere cele mai sus expuse, în întâmpinarea aniversării Centenarului Marii Uniri, ce va fi să fie la 1 
Decembrie 2018, Domnule Preşedinte Igor Dodon puteţi, cu mândrie, dumneavoastră, împreună cu milioanele de Români din stânga 
Prutului, care nu au facut-o încă, cere CETĂŢENIA ROMÂNĂ şi REÎNTREGIREA ROMÂNIEI MARI, prin REUNIREA REPUBLI-

CII MOLDOVA la PATRIA MAMĂ, ROMÂNIA.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Cu mulţumiri pentru consideraţia acordată,
Valentin-Nicolae Bercă

"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea spirituală a Românilor de pretutindeni

24 Ianuarie 2017



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"

          

JUST SOLD* 
1200 S. Oak Knoll Ave., Pasadena

Sold for $4,850,000
This Italian Revival was sold as a pocket listing. 

It was never posted on the MLS. 
* Representing Buyer. CalBRE 01897269  ©2016 Coldwell Banker Real Estate LLC. All Rights Reserved. Coldwell Banker Real Estate LLC fully supports the principles of the Fair 
Housing Act and the Equal Opportunity Act. Each Coldwell Banker Residential Brokerage office is operated by a subsidiary of NRT LLC. Coldwell Banker® and the Coldwell Banker 
Logo, Coldwell Banker Previews International® and the Coldwell Banker Previews International Logo, are registered service marks owned by Coldwell Banker Real Estate LLC.

Ady was named in the Top 1 percent out of  787 offices and 47,000 sales associates, for NRT LLC. 
Call him at (626)607-8652 or email Ady@AdySimion.com Get your Home Value for Free in seconds 

at www.RealEstateSalesPasadena.com - Because who you working with matters.


