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PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001

~ Anul IV - Nr. 10 - Mai 2005 ~ Spiritul SpiriÕtilor
AsociaÛia Spiru Haret 2001 la adresa www.spiru2000.ro
Grupul AsociaÛia Spiru Haret 2001 la: http://groups.yahoo.com/group/membrii2001

Evenimentul anului 2005 !!!

AÕa cum v| anunÛasem în numerele trecute ale revistei
noastre  promoÛiile 1965 si 1966 au hot|rât s|-Õi uneasc| din
nou destinele pentru a s|rb|tori împreun|, la BucureÕti,
patru decenii de la absolvire.

Data evenimetului:
11-14 August 2005! 

Programul evenimetului aÕa cum a fost anunÛat de
organizatorul principal Adrian Ôoimu:

Joi 11 August 
Adunarea în curtea liceului Õi apoi în clase, împreun| cu
profesorii care vor fi prezenÛi la ceremonie.
Ora de întâlnire în curte ca Õi cea a evenimentului sportiv
vor fi anunÛate ulterior. 
Cina festiv| de la BucureÕti din seara de joi 11 August  va
avea loc la Casa Oamenilor de ÔtiinÛ|.

Vineri 12 August - Duminic| 14 August
Plecarea la Predeal cu autocarul Õi cazarea la Hotel
Belvedere pe Cioplea pentru weekend (dou| nopÛi)
DirecÛia hotelului s-a angajat s| organizeze masa de adio în
seara de sâmb|t|13 August, cu dans pe muzica anilor '50, '60
Õi '70'

Public|m, mai jos numele celor din comitetul de organizare
de la BucureÕti, care pot fi contactaÛi pentru informaÛii
legate de activit|Ûile celor patru zile:
Adriana Lazarescu Munteanu
40-21-211.44.19, e-mail: lazarela@softhome.net
Tatiana Florescu
40-21-440.16.58; celular: 40-745.10.44.58 

Pentru absolvenÛii de pe cele cinci continente persoana 
de contact este Adrian Ôoimu la adresa: 
5455, rue de Terrebonne, app. 904 
Montréal QC H4A 3R5 
Canada 
Telefon: (514) 487-0069 
Fax: (514) 487-0195
e-mail: asoimu@istar.ca

De la AsociaÛie...   
PremianÛii anului 2005 

Conducerea Colegiului NaÛional Spiru Haret ne-a
anunÛat numele câÕtig|torilor la Olimpiadele din anul
acesta.
DorinÛa membrilor AsociaÛiei Spiru Haret 2001 este de a
înmâna premiile elevilor câÕtig|tori într-una din zilele
consacrate reuniunii din 11-14 August la BucureÕti.
Vrem sa profit|m de faptul c| parte din membrii asociaÛiei
noastre vor fi prezenÛi la reuniunea absolvenÛilor
1965/1966, iar întâlnirea cu elevii sper|m c| va crea o mai
strânsa leg|tura între elevi, Õcoal| Õi asociaÛie.

Mihaela Rogalski a participat la Luxemburg la
evenimentul ader|rii României la Uniunea European|
despre care ne scrie câteva impresii:

 De la Fr|sinet la Schengen

Anul acesta am s|rb|torit Duminica Floriilor în Biserica
Saint – Mathieu din Luxemburg. Câteva sute de români,
unii din noi veniÛi de pe meleaguri vecine acestei Û|riÕoare,
iar alÛii de la capete îndep|rtate ale lumii, ne adunaser|m
acolo s| marc|m prin prezenÛa noastr|, prin unitatea
noastr| Õi prin ruga noastr|, atmosfera semn|rii tratatului
de aderare la Uniunea European|. Cred c|, asemenea mie,
cu toÛii cei veniÛi la Luxemburg, au dorit s|-Õi vad|
apartenenÛa la familia european|, gravat| de veacuri în
spiritul nostru Õi al str|bunilor noÕtri, în sfârÕit,
consemnat| legal Õi în anale instituÛionale. Mai cred, de
asemenea, c| a vedea cum Europa avea s| recunoasc| în
scris ceea ce noi am Õtiut întotdeauna în suflet, a fost
motivul cel mai puternic pentru cei mai mulÛi dintre noi. 
Ôi, timp de trei zile, ne-a fost dat s| fim aceÕti martori
privilegiaÛi. Am cântat Õi am dansat, ne-am rugat Õi ne-am
plimbat, am admirat Õi am ascultat, ne-am minunat Õi
îmb|tat cu expresii ale spiritualit|Ûii noastre româneÕti, de
la exuberanÛa Õi vitalitatea audio-cromatic| a folclorului
maramureÕean la divinitatea muzicii enesciene sau a vocii
Angelei Gheorghiu. Apoi în ziua cea de-a treia, pe malul
râului Mosel, ce în Schengen face graniÛa cu Germania, 
am fost de faÛ| când delegaÛia oficial| român| a plantat,
printre salcii de curând înverzite Õi cireÕi proasp|t înfloriÛi, 
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27 de puieÛi de  frasin. Úara noastr| a d|ruit acestui s|tuc
luxemburghez cu mai puÛin de 400 de locuitori,  simbol al
inimii unei Europe unite, 27 de arbuÕti ai unei specii de
copac ce în mine trezeÕte emoÛii greu de st|pânit. 

In anul 1940, în ajunul fratricidului celui mai crunt din
istoria Europei, bunicul meu, editorul Petre Georgescu
Delafras, (n|scut în Fr|sinet) st|pânit de optimismul
n|zuinÛelor frumoase Õi al încrederii în viitorul omenos al
omenirii, a g|sit prezenÛa de spirit necesar| pentru a pune în
gura unuia din personajele romanului s|u „Omul de mâine”
cuvinte care astâzi reverbereaz|  puternic: 

"Primul rezultat (al sfârÕitului r|zboiului) va fi organizarea
Europei într-un mare stat federal, cu o singur| conducere
economic| Õi politic|. NaÛiunile îÕi vor p|stra Õi mai departe
specificul lor etnic, cât vor mai vrea Õi cât vor mai putea s|
Õi-l p|streze, dar pentru înÛelegerea dintre ele vor folosi o
singur| limb| (internaÛional|) , barierele economice vor
dispare, m|rfurile putând circula în voie de la o margine la
alta a Europei. Va fi o singur| moned| european|".

Eu cred ca nu mulÛi oameni, români sau neromâni, în annum
horribilis 1940, au putut considera vorbele bunicului meu a
însemna mai mult decât visuri patetice ale unui idealist f|r|
de speranÛ|. Mai curios este, îns|, c| ast|zi, Õaizeci Õi cinci
de ani mai târziu, nu mulÛi dintre cei c|rora nepoata acestui
Delafras le-a povestit despre tr|irile ei în timpul s|dirii de
puieÛi de frasini în Schengen, Õi despre încrederea ei c|
înfr|Ûirea omului de pretutindeni este pe cale de a deveni
realitate, au luat-o în serios, mai mulÛi, chiar, s-au simÛit
datori s| contrabalanseze optimismului ei, pesimismul,
„realismul” sau chiar cinismul lor. „Vezi de treaba, nu e la
mijloc decât un joc politic al intereselor..., fr|Ûie între
oameni? Homo hominis lupus est, parc| n-ai Õti!!!..asta e
natura uman|!” Ce Õtiu, oare, aceÕti oameni Õi nu Õtiu eu? Ce
Õtiu eu Õi nu Õtiu aceÕti oameni?  M-am gândit îndelung la un
r|spuns, Õi la un moment dat, mi-am adus aminte de vorbele
unui mult iubit, de mine Õi de generaÛii întregi, istoric
american, Will Durant, care par a se adresa ambelor
întreb|ri:

„Eu cred c| o cauza a pesimismului  istoric contemporan
provine din tendinÛa noastr| de a vedea istoria în chip de un
fluviu de conflicte – între indivizi în viaÛa economic|, între
grupuri diverse în cea politic|, între fel Õi fel de credinÛe în
cea  religioas|, între state în r|zboi. Este latura dramatic| a
istoriei care captiveaz| imaginaÛia oamenilor mai repede.
Dar dac| ne îndrept|m privirea de la acest Mississippi al
luptei, clocotind cu ur| Õi înnegrit de sânge, c|tre malurile
între care fluviul îÕi urmeaz| cursul, vom întrez|ri de-a
lungul acestor maluri scene de viaÛ| mai calme, pline de
creaÛie Õi insufl|toare de optimism... Istoria s-a ocupat mereu
de apele fluviului însângerat. Aceast| istorie a civilizaÛiei se

ocup| de ce se întâmpl| pe malurile râului”.

Pe 25 aprilie, ziua revoluÛiei poporului portughez Õi a
eliber|rii sale de dictatura fascista, câteva sute de români
în Schengen, Luxemburg, au plantat 27 de frasini pe malul
râului Mosel . Sper ca prezenÛa frasinilor noÕtri în inima
Europei s| fie mai mult decât o calm| scen| de viaÛ|
demn| a fi consemnat| într-o istorie a civilizaÛiei. Fie ca
frasinii noÕtri s| Ûin| limpezi Õi azurii apele tuturor
istoriilor viitoare.

Lisabona, 22 mai 2005. 
Mihaela Rogalski
absolvent| a promoÛiei 1967
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Ôtiri culese din revista 
La Roumanie au Quotidien 

K   Economie

Parlamentul Român semneaz| Tratatul de Adeziune la
Comunitatea European|

Imediat dup| primirea votului favorabil din partea
parlamentului european, parlamentul român a semnat într-
o ÕedinÛ| comun| a celor dou| camere tratatul de adeziune
la Comunitatea European|. Claritatea rezultatului votului -
231-pentru, 1-contra, 2-abÛineri - a convins atât guvernul
cât Õi opoziÛia c| un referendum naÛional cu privire la
aderare nu mai este necesar.

Au fost eliberaÛi ziariÕtii români luaÛi ostateci in Irak

Duminic| 22 mai, guvernul român a anunÛat eliberarea
celor trei ziariÕti români luaÛi ca ostateci în Irak la 28
martie de c|tre grupul “Muadh ibn Jabal Brigade”.
Interpretul lor a fost de asemenea transferat negociatorilor
români. Guvernul declar| c| eliberarea ostatecilor s-a
f|cut f|r| plata unei r|scump|r|ri; a fost de asemenea
refuzat| cererea teroriÕtilor de a retrage grupul de 800 de
soldaÛi români din Irak. Cei trei: reportera Marie-Jeanne
Ion Õi cameramanul Sorin Miscoci, care lucreaz| pentru
postul de televiziune Prima TV, Õi Ovidiu Ohanesian,
reporter la România Liber|, au aterizat la BucureÕti a doua
zi. Interpretul Mohammed Monaf, care locuieÕte de circa
10 ani în România împreun| cu familia, are cet|Ûenie
dubl|, irakian| Õi american|. El a fost predat autorit|Ûilor
americane. Se pare c| preferinÛa exprimat| de el ar fi fost
s| se întoarc| în România. 
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Indicatori economici în Romania 
(Mai 2005)

Ôomaj:
Martie 2005: 6,0% 7  (Martie 2004: 7,4%)

Salariul net mediu: 
Martie 2005 - 708 lei (195 i) 
CreÕterea  în ultimele 12 luni: +28.3%

Salariul minim:
Ianuarie 2005 - 310 lei (85 i) 

InflaÛia:
Aprilie 2005: 1,9% 7
În ultimele 12 luni: 10,1% 7   

Rate de schimb (25 mai 2005):
1 i = 3,6186 lei (noi)
1CHF = 2,3415 lei (noi)
1 $ = 2,8780 lei (noi)
Indicele bursei (22 aprilie  2005): BET = 5148
Indicele bursei (2 ianuarie  2005): BET =
4600

Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| La
Roumanie au Quotidien : 
www.roumanie-quotidien.org

România are, în fine, un partid conservator

La propunera Õefului s|u, Dan Voiculescu,  recentul congres
al Partidului Umanist Român a decis schimbarea numelui în
Partidul Conservator. Lozinca aleas|: “Afirm|-te române”
sugereaz| cuvintele imnului naÛional.

Revista salariilor

La echitate, st|m bine! Femeile câÕtig| în medie 82,4% din
ceea ce primesc b|rbaÛii, cifr| apropiat| de media european|
de 82,7%. Interesant de notat c| la cele dou| extreme se afl|
Germania Õi Cehia, unde femeiile câÕtig| doar 75% din
salariul echivalent al b|rbaÛilor Õi, Slovenia Õi Malta, unde
femeile primesc peste 90% din salariul echivalent primit de
b|rbaÛi.

RetribuÛia medie continu| s| creasc|. În martie salariul
mediu net a fost de 708,29 Lei iar cel brut de 920,35 Lei.

Ôefii o duc ceva mai bine. Venitul anual brut mediu de
40.345 Euro raportat de Õefii de companii români îi situeaz|
pe locul 19 în clasamentul european. Pe primul loc se g|sesc
elveÛienii, cu un venit anual mediu de 133.000 Euro, în timp
ce ultima poziÛie e deÛinut| de letoni, al c|ror venit anual
brut mediu este de 30.000 de euro.

Alte date economice

PreÛul caselor. Blocurile noi de lux, ale c|ror apartamente
au suprafeÛe de pân| la 300 m2, se vând la preÛuri de 700-
1.000 Euro/m2. Blocurile mai modeste, cu garsoniere Õi
apartamente de dou| camere, a c|ror suprafaÛ| locuibil|
medie este de 50 - 80 m2, destinate tinerilor, cost| doar cu 10
-15% mai puÛin (pe m2). 

PreÛul gazului: o bomb| cu explozie întârziat|. Societ|Ûile
Gaz de France Õi Ruhrgas, care au cump|rat controlul
companiilor de distribuire a gazului natural Distrigaz Nord
Õi Distrigaz Sud, au obÛinut în termenii contractelor lor
aprobarea m|ririi anuale a preÛului de distribuÛie cu nu mai
mult de 18,9% pe an (f|r| limit| de timp).

PreÛuri tipice la piaÛ| (înregistrate la data de 8 mai la
Craiova).  Cartofi: 0,6 - 1,3 L/kg, morcovi: 2,5 L/kg, roÕii:
4,5 L/kg, mere: 1,8-4 L/kg, pere: 6 L/kg, portocale: 3,5 L/kg,
l|mâi: 3,5 L/kg, carne de pui: 6,5 L/kg, carne de porc: 14-18
L/kg, cafea: 32 L/kg, zah|r: 2,2 L/kg, ulei: 3,5 L/kg, lapte:
2,2 L/kg, brânz|: 5-6 L/kg, ou|: 0,2 L/bucata, pâine 0,7-1,6
L/kg, detergenÛi de rufe: 7 L/kg, s|pun: 1-3,5 L/bucata.
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V| prezent|m noile bacnote Õi monede româneÕti. Credem c| e bine s| v| obiÕnuiÛi cu imaginile, mai ales cei din afara
Û|rii care vor fi prezenÛi la reuniune în vara aceasta.
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