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Eveniment la venirea primãverii 
AnunÛat de reprezentantul promoÛiei 1965 - Adrian Ôoimu -
organizatorul întrunirilor de-alungul anilor...

V| anunÛ|m cu pl|cere c| promoÛiile 1965 si 1966 au
hot|rât s|-Õi uneasc| din nou destinele pentru a s|rb|tori
împreun|, la BucureÕti, în decursul anului viitor, 4 decenii
de la absolvire. 
În ceea ce priveÕte programul agapei 2005, data la care
aceasta va avea loc, precum Õi desfãÕurarea evenimentelor,
v| vom Ûine la curent în ediÛiile viitoare! 

DaÛi de Õtire colegilor din Ûar| Õi celor r|spândiÛi  pe toate
continentele,  mare eveniment ,  mare!!!

De la AsociaÛie..

La 1 Mai 2004 va fi convocat| Adunarea General| a
AsociaÛiei SH 2001. Desf|Õurarea Adun|rii va avea loc pe
internet folosind mijloacele de comunicare puse la
dispoziÛie de Yahoo Messenger. 
Consiliul de AdministraÛie invit| membrii, sau pe cei care
vor s| devin| membrii ai AsociaÛiei s| candideze pentru
poziÛiile din  Consiliu.
AÕtept|m cu pl|cere sugestii Õi p|reri...

La Adunarea din anul trecut s-a propus invitarea a doi
membrii de onoare foÕti absolvenÛi de prestigiu ai liceului.
 
Unul ditre cei doi invitaÛi a fost Andrei PleÕu care a primit
cu mare pl|cere s| devin| Membru de onoare al AsociaÛiei
noastre. 
Cu asentimentul domniei sale public|m un articol ap|rut în
Dilema veche, articol pe care poate unii dintre voi deja l-aÛi
citit. Sper s| v| fac| pl|cere s|-l recitiÛi în revista
AsociaÛiei:

Spiritul dilematic în expansiune
Autor:  Andrei PleÕu.

Pe vremea cînd a ap|rut Dilema (adic| acum 11 ani),
românii erau împ|rÛiÛi în dou|: fanaticii pro-Iliescu Õi
fanaticii anti-Iliescu. Într-un asemenea context, a fi
"dilematic" era iritant la culme, pentru ambele tabere.

Ast|zi, pro-iliesciÕtii s-au stabilizat: iubesc conjugal,
duios, b|trîneÕte, f|r| oht|turi defensive, iar anti-
iliesciÕtii s-au resemnat: l-au votat pe fostul duÕman în
toamna lui 2000, au contemplat sideraÛi noul consens
dintre preÕedinÛie Õi monarhie, au primit decoraÛii la
Cotroceni. Au obosit s| urasc| Õi nu mai au pe cine iubi.
A fi "dilematic" a devenit o banalitate, o stare de spirit
naÛional|. Au ap|rut (Õi probabil vor mai ap|rea) o
sumedenie de dileme noi, pe fundalul de continuitate pe
care îl asigur| tranziÛia. Din elitist Õi suspect, spiritul
dilematic a devenit popular. Românul e h|rÛuit, clip| de
clip|, de opÛiuni imposibile: s| stea? (e r|u), s| plece?
(nici vestul nu mai e ce-a fost). S| reconsidere nostalgic
comunismul? (nici chiar aÕa, n-am murit degeaba) sau s|
construiasc| capitalismul? (nu e, totuÕi, ce-am crezut, are
racile). S| petreac| s|rb|torile la Sinaia? (e scump) sau
în Tunis? (n-au z|pad|). S| se uite la televizor? (e
enervant) sau s|-l închid|? (ca s| fac| ce?). S| lucreze la
stat? (e salariu mic) sau la particular? (e nesigur). S|
voteze cu N|stase? (e arogant Õi pesedist) sau cu
Stolojan? (n-are farmec Õi e fesenist). S| o prefere pe
Andreea Marin? (prea face pe fetiÛa) sau pe Mihaela
R|dulescu? (prea face pe deÕteapta). S| se dea cu
p|ltiniÕenii? (sînt cam reacÛionari) sau cu postmodernii
(prea sînt progresiÕti). S| încurajeze CNSAS-ul? (ne
bag|-n ceaÛ| pe banii noÕtri) sau s|-l înfiereze? (face Õi el
ce poate!). S| intre în politic|? (e murdar|) sau s| stea
deoparte? (dac| nu noi, atunci cine?). S| fac| studii
superioare? (cere munc|) sau s| înveÛe o meserie? (cere
munc|). S| fie de partea americanilor? (Bush e r|u Õi
prost) sau de partea lui Saddam? (Saddam e r|u. Altfel
nu-i prost). Sau de partea Uniunii Europene? (e rea, ne
tot amîn|). S| se însoare? (cu ce s| Ûii o familie?) sau s|
r|mîn| burlac? (cu ce s| Ûii o amant|?). S| fie contra
manelelor? (cu ce drept?) sau pentru? (sînt toxice). S|
voteze ConstituÛia? (ne manipuleaz| guvernul) sau s| n-o
voteze? (ne ceart| Europa). S| fie de stînga?, (eÕti luat de
comunist) sau de dreapta? (eÕti luat de fascist). S|
m|nînce la McDonald's? (e mai bun| pîrjoala) sau la
"Burebista"? (n-au pepsi albastru). S| fie vesel? (în
mizeria asta?) sau trist (dup| ce am intrat în NATO?).
Lista dilemelor cotidiene e nesfîrÕit|. Dac| dup|
revoluÛie tr|iam sub dou|-trei dileme absolute, acum ele
s-au multiplicat spectaculos, cu preÛul, e drept, al unei
discrete pierderi de anvergur|. Avem dileme mai multe,
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Indicatori economici în Romania 
(Ianuarie 2004)

SALARIILE
Salariul net mediu: 5.658.065 lei-decembrie 2003       
                         (138 i)ü
CreÕterea în 12 luni: +19.6%
Salariul minim:    2.800.000 lei- ianuarie 2004

(70i) ü

INFLAÚIA
Rata lunar| a inflaÛiei (ianuarie 2004): 1.1%
Rata inflaÛiei în decembrie: 1.2 %
Rata inflaÛiei în ultimele 12 luni: 14.05 %  ú
Rata inflaÛiei pentru anul trecut (2001): 30,3 %

RATELE DE SCHIMB (26 Martie 2004)
                   1i = 40.311 lei
              1 US$ = 33.078 lei
Din publicaÛia bilunar| de limb| francez| 
La Roumanie aujourd’hui: 
www.laroumanieaujourdhui.com

dar mai puÛin patetice, mai domestice, mai omeneÕti. Cei
care se decid, ast|zi, s| preia termenul într-un titlu de gazet|
nu mai sînt, ca acum 11 ani, un grup de excentrici, ci
exponenÛii unei filosofii de mas|, confirmaÛi, în chip fericit,
de istorie. Vremea lor de-abia începe. Vor ieÕi, aÕadar, din
pionierat, pentru a savura deliciile unanimit|Ûii...
Mai în glum|, mai în serios, am atins, pare-se, un strat
abisal al sufletului naÛional. Noi nu avem dileme. Sîntem o
dilem|a în ebuliÛiune. Un conglomerat de dileme. Ne-am
obiÕnuit s| funcÛion|m pe baz| de imposibil. Ôtim s| nu
opt|m. Ce altceva e "românul imparÛial", decît cineva care
refuz| s| ias| din dilemele cu care se confrunt|, degustînd
echilibrul precar al relativismului. Se poate s| fii ortodox Õi
latin? Uite c| se poate! Se poate s| fii balcanic Õi parizian?
Se poate! Dar pro-european Õi anti-european? Merge! Dar
amator de Wagner Õi de Cozmânc|? Da v| rog! Dar Õmecher
Õi fraier? Dar s|rac Õi fudul? Dar genial Õi codaÕ , mistic Õi
chefliu, estic Õi vestic, neaoÕ Õi planetar? Da, da, de trei ori
da! Din aceste dileme nu vrem s| ieÕim. Cînd ai dinainte
dou| soluÛii la fel de imposibile, soluÛia nu e neap|rat
paralizia logic|. ÎnÛelepciunea str|moÕeasc| propune
îmbr|ÛiÕarea simultan| a ambelor! Sîntem poporul lui "Õi-
Õi": nu ne temem s| conciliem ireconciliabilul, nu ne l|s|m
intimidaÛi de incompatibilitate Õi de absurd. Dilema ne
place. Ne seam|n|. Nu ne intereseaz| s-o rezolv|m, de
vreme ce e atît de amuzant|, de stimulatoare, de original|.
Am putea fi, sîntem, pepiniera de dileme a Europei. Iar de
ne vom integra, pre mulÛi o s| "dilemim" Õi noi... 

Ôtiri culese din revista 
La Roumanie aujourd’hui 
ÔtiaÛi c|?

K   Politic|:

- Parlamentul României are dou| camere:
Camera deputaÛilor Õi Senatul
Camera deputaÛilor are 345 membrii ( 1 deputat la 70.000
locuitori) 
Senatul are 143 membrii ( 1 senator la 160.000 locuitori)
- România are 25 partide politice. Un partid trebuie s|
prezinte la înscriere o list| de 25.000 membrii fondatori în
cel puÛin 18 departamente diferite Õi fiecare departament
trebuie reprezentat de cel puÛin 700 persoane.
- la 6 iunie 2004 au loc alegerile de primari Õi consilii
municipale.
- la 13 iunie 2004 va fi al doilea tur de scrutin la alegerile de
primari, care nu au obÛinut 50% voturi în primul tur.
- la 28 noiembrie 2004 au loc alegerile la nivelul Consiliilor
judeÛene, Senatori Õi DeputaÛi Õi primul tur de scrutin pentru
alegerile prezidenÛiale
- la 12 decembrie 2004 al doilea tur de scrutin pentru
alegerile prezidenÛiale între primii doi plasaÛi la primul tur.  

K   Economie

 - Pentru prima oar| în 14 ani Leul nu numai c| nu s-a
depreciat, dar a crescut în raport cu moneda occidental|:
      + 3% în raport cu euro
      + 1% în raport cu dolarul
- La 1 martie 2004 pensiile de stat vor fi suplimentate cu
2.2 milioane lei (54 euro) , pensiile salariaÛilor care au
pl|tit cotizaÛiile cu 3.017.951 lei (74 euro) Õi ale
lucr|torilor agricoli cu 1.034.951 lei (25 euro) . 
Aceast| decizie reprezint| pentru stat un efort financiar
de 220 miliarde lei.
- MaÕinile cele mai vândute în România sunt: 
Dacia Õi Daewoo, urmate de Renault, Skoda,
Volkswagen, Peugeot, Ford, Opel, Citroën, Toyota, Seat,
Hyundai, Nissan, Mercedes, Volvo, Audi, Suzuki si
BMW. Num|rul de automobile s-a dublat în ultimii 14
ani ajungând la 4,5 milioane.
- Al doilea Supermarket “Cora” se va deschide în primul
semestru al anului 2005 în cartierul Militari. SuprafaÛa
magazinului va fi de 14.000 m² cu 2.000 de locuri de
parcare , valoarea investiÛiei ajungând la 50 milioane
euro.
- Al treilea Carrefour la BucureÕti s-a deschis la 25
februarie în cartierul Colentina Õi funcÛioneaz| cu
personal 100% românesc.  In toamna anului 2004 se va
deschide un altul la BraÕov, dup| care alte 14 oraÕe din
România  urmeaz| pe list|.

http://www.laroumanieaujourdhui.com


� PublicaÛia AsociaÛiei Spiru Haret 2001 � Anul III- Numarul 8 - Aprilie 2004�3

( ) Glume
....de la Nick Lerescu 

Academia de poliÛie
Examen final. 
Proba de fizic| 

Intrebare unic| "Ce este mai mare, viteza luminii sau viteza
sunetului? ArgumentaÛi!". 

Primul poliÛist: 
- A sunetului. 
- Fals, dar argumentaÛi! 
- P|i dac| dau drumul la televizor, mai întâi se aude ceva Õi-
apoi se vede!

Al doilea poliÛist: 
- A luminii. 
- Corect. ArgumentaÛi. 
- Dac| dau drumul la radio, mai întâi se aprinde beculeÛul Õi
apoi s-aude.

Al treilea poliÛist, geniul grupei, tân|ra speranÛ| a poliÛiei
române: 
- A luminii. 
- Corect, argumentaÛi. 
- Furtuna ... 
- Excelent...ziceÛi! 
- Tunet, fulger... întâi v|d fulgerul, apoi aud tunetul! 
- Excelent, argumentaÛi! 
- P|i, permiteÛi s| raportez: ochii e mai în faÛ| decât
urechile! 

vxvxvxvxvxvxv

...Õi un extras din 

dicÛionarul româno-moldovenesc ) (

Cuvîntelnic - un fiel di dicÛionar, cu multi cuvinti, din cari
oaminii inteleji Õi ei Õi pot.

Miere - Lichid gros, dulÕi, transparient, produs di albini or
poami cazuÛi din m|r.

Chilot - Nalbituri purtaÛi pisti... ruÕini or b|iet Õi conduÕi
aerfloturili.

Divina - F|tuci dr|guÛi din icoani;  f|tuci dr|guÛi Õi din
afara icoanilor; poati hi Õi f|tuci cari îi acuzaÛi di b|iet c|
a
r|mas borÛoaÕi: "tu eÕti di vin|!".

P|litur| - Lovituri pi spin|ri; di osândi ca la TSKA
Moscova or floriÕici cari Õi-o pierdut sieva.

PapuÕi - Juc|reli pentru bebiluÕi or opinsilii f|ri c|lcâi, di
casi,  pi cari i-o dat fimeia nieputinciosului scriitor al
cuvîntelnicului.

Batigard - Str|jer;  b|iet tuns la chelii, cu minÛi mulÛi,
cari ap|ri pi Õiniva di b|t|i; atenÛii, nu reuÕeÕti
întotdiauna!

Perji - Poamili din pruni; dicoraÛiuni-mozaic pi material
moali, di calitatia cuvîntelnicului.

Piron - Ôuruboi cari Õi baÛi cu Õocanu or locu undi trag în
g|ri  trenurili.

Tratat - B|iet cari d|ci vini în b|t|turi la tîni îi dai o
vodki sau pajini di hârtii pi cari tovar|Õii domnului
siecretar jeneral al PCM Voronin vor s|-l scrii în
moldovineÕti cu asupritorii di pesti Prut,  cari vor s|-i
romanizezi cu forÛa Õi cari se va siemna la PaÕti. La
PaÕtili Cailor.

Dobitoc - Poati fi Õi animal - bou, m|gar or alÕiva din
b|t|turi; cretin, idiot, tiembiel ca Õel pi cari l-au pus
kaghiebiÕtii di la  Moscova s| faci cuvîntelnic întri
români.

vxvxvxvxvxvxv
In curând vin Floriile Õi PaÕtele!!!
La mulÛi ani tutoror celor ce poart| nume de flori Õi
un PaÕte Fericit!
                     Christos a Inviat!

vxvxvxvxvxvx
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