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Din tradiția școlii noastre fac parte multe proiecte, 
activități, evenimente, începuturi și sfârșituri, deopotrivă 
pentru elevi și pentru profesori. Că suntem singura școală 
cu profil de media și de diplomație sau că organizăm 
conferințe MUN, că avem promovabilitate de 100% la ba-
calaureat, sau că elevii noștri se pregătesc pentru viitoare 
cariere strălucite, ar fi prea puțin de spus. În spatele tu-
turor rezultatelor noastre se ascund de multe ori truda, 
încăpățânarea, ambiția și pasiunea – nuanțe pe care 
poate le vedem numai din spatele pozelor cu diplome 
și cu felicitări. Dincolo de toate activitățile școlii noas-
tre se ascund uneori elevi timizi, dar cu o puternică voce 
interioară, alteori oameni pragmatici și orientați și, din 
când în când, artiști încă nedescoperiți, fotografi, scriitori 
și jurnaliști. Revista elevilor din Complexul Educațional 
Laude-Reut a apărut din dorința exprimării unor puncte 
de vedere pe care activitățile curriculare nu le pot cu-
prinde, dintr-un prea plin sufletesc și din nevoia de a 
spune niște lucruri importante pentru lumea din ce în ce 
mai complexă a adolescenței. În paginile acestei reviste 
veți descoperi o lume la fel de bogată ca viața, vocile vor 
fi diferite, dar ferme, imaginile vor căuta să sugereze pa-
siunile și interesele elevilor noștri. Rolul profesorilor este 
acela de a îndruma și de a învăța, de data aceasta, de la 
cei pe care îi modelează. Rămânem, și de data aceasta, 
în urma copiilor care își caută un drum în viață, iar rolul 
nostru este din ce în ce mai mic. Revista MAZE este expre-
sia multiculturalității și a diversității intereselor pe care 
le au adolescenții noștri față de ei înșiși și reflectă cura-
jul, încrederea și perspectivele lor. 

Credem că întrebările sunt mai importante decât 
răspunsurile, așa că am creat un labirint cu mai multe 
ieșiri, în care nu te vei rătăci, te vei elibera, informându-
te, imaginându-ți și râzând.

Profesor Laura Vlaicu

Editorial
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Irgun, Hagannah, Sterngang
How were modern Israel’s 
defense forces born?

Nowadays, the State of 
Israel arguably has one 
of the best trained and 
technologically-advanced 
military forces worldwide. 
Israel annually draws a 
substantial revenue from 
selling military logistics 
and innovative equipment 
to other countries, some 
say that even to its well-off 
neighbors in the Arabian 
Peninsula.  Since its earliest 
years of existence and even 
before its emergence as 
an independent, sovereign 
state, Israel miraculously 
laid the foundation of an 
internal armament indus-
try. In the 1920s and 1930s, 
underground Jewish fight-
ers in British-Controlled 
Palestine would manufac-
ture their own ammunition 
in improvised forges and 
workshops, despite receiv-
ing consistent ammuni-
tion supplies from financial 

supporters in Europe, es-
pecially Czechoslovakia.  As 
of the end of World War II, 
clashes between Arab and 
Jewish freedom fighters in 
Palestine became increas-
ingly fierce and the request 
for fresh supplies of ammu-
nition for rifles and mortars 
consequently skyrocketed. 
As such, whole households 
were effectively turned 
into weaponry production 
facilities, manufacturing 
artillery shells, as well as 
bullets for machineguns 
and handguns. Israel per-
ceived this policy as both a 
way to meet the needs of 
the constant war effort, as 
well as  to reduce reliance 
on foreign aid as much as 
possible. As a result of its 
immediate and, as it would 
later turn out, long-term 
success, the maintenance 
of a domestic weapons in-
dustry was improved in 
the following years as ten-
sions between Israel and its 
Arab neighbors  kept rising 
throughout the next two 
decades.

“In Israel, in order to 
be realistic, you have to 

believe in miracles.”

 Two of the Jewish State’s 
greatest rivals, Egypt and 
Iraq, received substantial 
aid from the Soviet Union 
and grew as  greater threats 
from one day to the other. 
Meanwhile, Israel, whom 

most of us think of today 
as a strategic partner of 
the United States, was then 
isolated on the world stage 
and had to stand up to any 
aggression on its own. Sim-
ply comparing its popula-
tion of merely two million 
to that of Egypt, which was 
nearly three time this size, 
brought grim perspectives 
in what concerned the sur-
vival of the newly-founded 
state.  The 1948 Arab-Is-
raeli war had ended with 
a decisive Israeli victory 
and a truce from which Is-
rael greatly benefited , as  it  
gained much territory that 
would initially had been al-
located to the Arab State 
in Palestine. Yet, there was 
no guarantee that Israel’s 
powerful Arab neighbors, 
mainly Egypt and Syria 
who had a powerful stra-
tegic bond and had sworn 
to raze the Jewish State to 
the ground, wouldn’t soon 
return in greater numbers. 
As it later turned out, the 
days of austerity, anxiety 
and war were far from be-
ing over for Israel and its 
people. Egypt would keep 
on importing military tech-
nology and raising its mili-
tary effectives well into the 
mid-1970’s, at one point 
even attempting to develop 
its own ballistic missile-pro-
ducing program.  So, even 
in the wake of Israeli na-
tional independence, made 

by Tudor Cobrea, 11th grade
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possible by the courageous 
men and women who stood 
up and defended  a strip of 
desert the size of New Jer-
sey, it seemed to have next 
to no chances of survival, 
strategically speaking.

The line distinguishing 
terrorists from heroes has 
always been slim, nearly 
invisible and most often 
represented a matter of 
perspective. As civilizations 
have the tendency to gain 
increasing influence militar-
ily, as well as economically 
and culturally, they exert 
it upon their lesser coun-
terparts. People whose na-
tions were overtaken by a 
foreign power historically 
organized themselves into 
resistance movements, and 
so it has been from the 
dawn of time. Arabs, on 
one side, and Jews, on the 
other, the community that 
would further compose the 
ethnic and religious pat-
tern of the new State of Is-
rael, made no exception to 
this rule. Only they fought, 
in the interwar British Man-
date of Palestine, both 
against each other and 
against the British colonial 
domination they wanted to 
get rid of. This led to  a gen-
eral situation of instabil-
ity that gradually worsened 
throughout the 1930s, then 
stagnated during the years 
of World War II, and fur-
ther on went on a rampage  
after the end  of the war, 
when the British author-
ity, severely weakened and 
nearly bankrupt, lost its 
grip on the Palestinian do-
minion. Such perished  the 
only element that had en-
sured orderly coexistence 

between Jews and Arabs in 
Palestine for millennia: for-
eign administration.  Once 
the last British colonial gar-
rison boarded their ship 
and departed from the sea-
port of Haifa on May 14th 
1948. removing the Union 
Jack from the mast so as 
to symbolically announce 
their withdrawal,  full-scale 
war broke out effectively 
immediately.  While the 
newly born Jewish State had 
no formally existent armed 
forces, neighboring Jordan, 
for example, had the elite 
British-trained Arab Legion 
at the core of its military. 

This  posed a deadly threat 
and could have won the Ar-
abs the 1948-1949 war with 
Israel, were it to be led into 
battle effectively. So, what 
was Israel to do? 

In unity, there is 
strength

The men in arms in the 
Hagannah, Irgun and the 
Stern Gang, who had start-
ed to wage guerilla warfare 
in the countryside against 
British occupation forces 
and to plan bomb attacks 
on key locations in the 
main cities of Palestine, 
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now faced a new assault of 
the Arabs beyond their bor-
ders. Just as the Chinese 
Nationalists and Commu-
nists reached compromise 
to fight the Japanese in-
vaders together, so did the 
various Jewish terror or-
ganizations, who had often 
fought against each other, 
join forces to oppose Arab 
aggression.

The domestic weaponry 
production transformed 
into a national industry de-
signed to meet the needs 
of a proper national army.  
High quality rifles, mor-
tars and machineguns that  

had been imported from 
Czechoslovakia played an 
important part. In the two 
initial war theatres, in the 
South, against Egypt, and 
in the North, in the Golan 
Heights and the Lebanese 
borderlands, against Syria, 
the newly founded Israeli 
Defense forces initially re-
treated, forming a tight ring 
to encircle the fertile region 
and big cities in Central Is-
rael. Then, they managed 
to maintain their positions 
and to weaken the Arab 
forces in a short war of at-
trition, thus diminishing 
their initiative to fight. Ul-

timately, the Israelis made 
the bold move, which was 
theoretically and strate-
gically unwise, to take on 
the initiative themselves 
and go on an ambitious 
counteroffensive that mi-
raculously pushed back 
the Arabs beyond their 
initial frontline and estab-
lished a safe perimeter and 
a bridgehead in Gaza and 
the Golan Heights. These 
were to remain buffer 
zones between Israel and 
its Arab neighbors for dec-
ades to come. Eventually, 
Jordan also joined the war 
after being misinformed 
by Egyptian intelligence 
that the Arabs  were actu-
ally winning the war. The 
Jordanian front ended with 
catastrophic defeat for the 
Arabs, who saw the bulk 
of their military shattered 
by the much younger and 
more poorly  equipped IDF. 
The Israelis broke through 
the blockade of Jerusalem 
and a fierce urban warfare 
followed thereafter. Before 
one of the sides could win 
a decisive victory, peace ne-
gotiations were concluded 
in January 1949 and a bor-
derline was drawn through 
Jerusalem to divide the Jew-
ish-controlled area from 
the Arab one. The line, fa-
mously known as the Green 
Line, also outlining the Pal-
estinian West Bank terri-
tory, still stands today, over 
seven decades later, as a 
sign of mutual hatred, anxi-
ety and divide: the rem-
nant of a war and not of a 
diplomatic agreement. The 
result of suffering, not of 
friendship.
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de Matei Vlădescu, clasa a 11-a

Venezuela
a fi sau a nu fi în colaps

Ultimele luni au polarizat clasa politică din 
Venezuela, o țară care se confruntă cu cea 
mai gravă criză economică din istorie, într-
atât de mult încât legitimitatea foarte con-
testatului președinte Nicolas Maduro este 
pusă sub semnul întrebării de Adunarea 
Națională, legislatura controlată de opoziție 
începând cu 2015, și de liderul acesteia, Juan 
Guaido.

În ianuarie, Guaido s-a proclamat 
președinte al țării, invocând art. 233 și art. 250 
din Constituția din 1999, adoptată în urma 
venirii la putere a celebrului Hugo Chavez, 
mentor politic și predecesor (1999-2013) al 
lui Maduro. Aceste articole stipulează faptul 
că președintele poate fi destituit și înlocuit 
cu șeful legislativului, dacă își abandonează  
funcția. Opoziția, reprezentată de Adunarea 
Națională condusă de Guaido, nu consideră 
legitime alegerile prezidențiale anticipate 
convocate și, în cele din urmă, câștigate 
anul trecut de Maduro, denunțând o serie 
de grave nereguli, precum interzicerea unor 
partide nonguvernamentale de a participa 
la scrutin. Astfel, contestatarii lui Maduro 
susțin că acesta și-a „abandonat” funcția de 
președinte atunci când a organizat un scru-
tin ilegitim, pentru a fi reales. 

Această dispută juridică extrem de 
stufoasă, cauzată de ambiguitatea arti-
colelor deja menționate din Constituția lui 
Chavez, se dovedește a fi foarte greu de 
soluționat pe cale pașnică, păstrând, astfel, 
starea de incertitudine  politică și economică 
din țară.

Mai mult decât atât, această criză 
constituțională din Venezuela a cauzat o 
ruptură pe plan internațional între statele 
care îl recunosc pe Maduro ca președinte și 
cele care-l recunosc pe Guaido.

Astfel, 52 de state, printre care S.U.A., 
Canada, majoritatea membrilor Uniunii Eu-
ropene (printre care și România), Japonia, 
Brazilia, Argentina, Coreea de Sud, Israel sau 
Australia, și-au anunțat, în mod explicit, spr-
ijinul față de Guaido. Alte 12 state, printre 
care Grecia, Italia, Norvegia sau Republica 
Moldova și-au declarat sprijinul doar pentru 
Adunarea Națională, fără a-l nominaliza pe 
Guaido. Doar 22 de state, printre care Rusia, 
China, Iran, Coreea de Nord, Serbia, Africa 
de Sud, Turcia (singurul membru NATO care 
îl sprijină pe Maduro), Uruguay sau Belarus 
și-au anunțat sprijinul față de regimul au-
toritar al lui Maduro. Există și state care și-
au asumat o poziție de neutralitate pe mar-
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ginea acestei dispute, precum Mexic, India, 
Elveția, Noua Zeelandă, Indonezia, Armenia 
sau Vatican.

Pentru a înțelege de ce s-a ajuns în 
această situație, trebuie să ne uităm la isto-
ria economică a Venezuelei. De ce țara cu 
cele mai mari rezerve de petrol din lume 
se zbate să supraviețuiască? De ce a ajuns 
inflația de acolo să sfideze matematica? De 
ce rafturile magazinelor sunt goale? De ce 
populația forțează granițele cu Brazilia și 
Columbia? De ce au ajuns cetățenii să caute 
mâncare inclusiv în gunoi? De ce a refuzat 
Maduro să primească  ajutoare umanitare 
din Brazilia? De ce au ajuns 31 de milioane 
de sud-americani să depindă de 300 de tone 
de ajutoare umanitare trimise de Rusia luna 
trecută?

Criza economică profundă din Venezue-
la ultimilor ani își are originea în politicile 
socialiste și populiste adoptate în timpul 
președinției lui Hugo Chavez, un fost ofițer 
militar a cărui carieră politică a început 
în 1992, atunci când a dirijat o tentativă 
nereușită de lovitură de stat împotriva 
președintelui Carlos Andres Perez. Prin-
tre cele mai importante măsuri economice 
adoptate de administrația lui Chavez se 
numără naționalizarea rezervei de aur a 
țării, înființarea unor vaste programe de 
asistență socială (misiuni bolivariene), ief-
tinirea continuă a prețului la combustibil 
și distanțarea față de Banca Mondială și 
F.M.I.

Deși aceste politici ale socialismului sec-
olului al XXI-lea propovăduit de Chavez au 
avut succes în primii săi ani de mandat (re-
ducerea șomajului, reducerea analfabetis-

mului, îmbunătățirea sistemului de sănătate, 
reducerea decalajelor economice dintre 
cetățeni), bucurându-se de o largă simpatie 
din partea populației, ele se bazau pe expor-
turile de petrol și de produse pe bază de pet-
rol. De altfel, compania petrolieră de stat, Pe-
troleos de Venezuela, fusese transformată 
de guvern, încă din 2003, într-un instru-
ment politic. Economia țării era dependentă 
de cele mai mari zăcăaminte de aur negru 
din lumePe măsură ce prețul petrolului a 
început să scadă pe piața internațională, 
economia Venezuelei, lăsată, în cele din 
urmă, pe mâna unui și mai populist Nico-
las Maduro, a început să se prăbușească. 
La acest dezastru economic, tot mai adâncit 
din 2013 încoace, dar început încă din tim-
pul lui Chavez, în 2010, au contribuit și chel-
tuielile excesive ale guvernului pe programe 
de asistență socială, implementarea unor 
politici agresive față de mediul de afaceri și 
corupția din administrație. Astfel, inflația și 
șomajul au început să crească într-un ritm 
alert. După 20 de ani, cred că este evident 
faptul că revoluția bolivariană (n.r. numită 
astfel în onoarea celebrului revoluționar Si-
mon Bolivar) începută de Chavez odată cu 
venirea sa la putere, eșuează lamentabil, 
prin sărăcirea și înfometarea populației, tot 
mai disperată să părăsească țara.

Prin urmare, viitorul rămâne sumbru și 
incert pentru această săracă țară bogată, 
în condițiile în care regimul lui Nicolas Ma-
duro, fost șofer de autobuz, nu renunță la 
politicile sale falimentare. Totuși, nu cred 
că venirea la putere a altei administrații va 
scoate Venezuela din criză prea repede, în 
condițiile actuale.
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Deși Carta ONU nu menționează în 
mod explicit folosirea forțelor armate 
internaționale sub controlul Consiliului 
de Securitate pentru a media situația în-
tre partidele aflate în conflict, acest tip de 
menținere a păcii a reprezentat o parte 
importantă a misiunii ONU încă din 1956. 
Adunarea Generală a ONU a abordat criza 
Suez în prima sa sesiune specială de urgență 
, ce a avut loc în luna noiembrie. Aceasta a 
început atunci când președintele Egiptului, 

Gamal Abdel Nasser, a naționalizat com-
pania Suez Canal, o întreprindere comună 
britanico-franceză. După ce presiunile din 
partea Statelor Unite au determinat Marea 
Britanie și Franța să accepte o încetare a 
focului de arme și să pună capăt acțiunii lor 
militare de scurtă durată împotriva Egiptu-
lui, prima forță de urgență a ONU (UNEF) a 
fost trimisă pentru a supraveghea încetar-
ea ostilităților și retragerea forțelor britan-
ice, franceze și  israeliene.

CE NU ȘTIAI DESPRE ONU 
Orice elev din școala Laude cel mai prob-

abil știe ce presupune activitatea de MUN 
și de la ce provine acest acronim (Model 
United Nations), însă nu toată lumea știe 
cu ce se ocupă instituția ONU.

Organizația Națiunilor Unite (abrevi-
at: ONU sau UN, în engleză) este cea mai 
importantă organizație internațională 
din lume. Fondată în 1945, după Al Doi-
lea Război Mondial, are astăzi 193 de 
state membre. Întemeierea ei a constat 
din semnarea, de către membrii ei fonda-
tori, a Cărții Organizației Națiunilor Unite. 
Potrivit acestui document, ONU are misi-
unea de a asigura „pacea mondială”, „re-
spectarea drepturilor omului”, „cooperarea 
internațională”.

Organizația Națiunilor Unite este 
compusă din cinci entități: Adunarea 

Generală a Națiunilor Unite, Secretariatul 
Națiunilor Unite, Curtea Internațională de 
Justiție, Consiliul de Securitate al ONU și 
Consiliul Economic și Social al Națiunilor 
Unite.

O a șasea entitate, Consiliul de Tutelă, 
și-a încetat activitatea în 1994, atunci când 
Palau a devenit stat independent. În baza 
Convenției legată de privilegii și imunități a 
Națiunilor Unite, ONU și agențiile sale au 
imunitate în fața legilor din țările în care 
își desfășoară activitatea, menținând astfel 
imparțialitatea Națiunilor Unite legată de 
țările gazdă și statele membre. 

În următorul articol voi prezenta șase 
dintre cele mai interesante proiecte reali-
zate de ONU ce au avut un impact major 
asupra societății contemporane.

PRIMA INTERVENȚIE DE MENȚINERE A PĂCII DEPLINE (1956)

de Daniela Costea, clasa a 11-a
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PROGRAMUL ALIMENTAR MONDIAL (1961)

UNICEF CÂȘTIGĂ PREMIUL NOBEL PENTRU PACE (1965) 

Crearea Fondului Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF) datează din 1946, 
când a crescut din nevoia stringentă de a 
furniza hrană, îmbrăcăminte și îngrijire 
medical pentru copiii afectați de războiul 
din Europa. Programul a devenit o parte 

permanentă a Organizației Națiunilor Unite 
în 1953. În 1959, Adunarea Generală a adop-
tat Declarația drepturilor copilului, care a 
reprezentat primul consens internațional 
major asupra principiilor fundamentale 
ale drepturilor copilului, inclusiv adăpost, 

În 1960, președintele american Dwight 
D. Eisenhower a propus Adunării Generale 
a ONU că “ar trebui conceput un program 
viabil pentru acordarea ajutorului alimen-
tar prin sistemul ONU”. În anul următor, 
adunarea a aprobat înființarea Progra-
mului alimentar mondial (PAM) pe o bază 
experimentală de trei ani. Cu toate aces-
tea, eforturile PAM s-au remarcat instant, 
furnizând imediat provizii de hrană pentru 
victimele unui cutremur din 1962 (Iran) și a 

uraganului (Thailanda), precum și a aproxi-
mativ 5 milioane de refugiați care s-au rein-
stalat în Algeria. Astăzi, deși există încă 805 
de milioane de oameni înfometați în lume, 
eforturile PAM au ajutat acest număr să 
scadă cu peste 100 de milioane în ultimul 
deceniu. Începând cu 2014, programul 
oferă hrană pentru aproximativ 90 de mil-
ioane de oameni în fiecare an, inclusiv 58 
de milioane de copii.
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educație, sănătate îngrijire și o alimentație 
bună. În acordarea Premiului pentru pace 
UNICEF în 1965, Comitetul Nobel a lăudat 
organizația de promovare a “fraternității 
între națiuni” pentru mentalitatea impusă 

de ei conform căreia “copiii oferă cheia vii-
torului”. În prezent, în mai mult de 190 de 
țări, UNICEF rămâne cea mai importantă 
organizație mondială pentru copii.

TRATATUL DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEARE (1968)

Prima rezoluție a ONU, adoptată în ian-
uarie 1946, s-a concentrat pe utilizarea 
pașnică a energiei atomice și pe elimin-
area armelor de distrugere în masă. Deși 
acest tratat de referință, aprobat în iunie 
1968, nu a oprit proliferarea nucleară, 
acesta a reprezentat un succes major pen-
tru susținătorii controlului armelor (în 
special în mijlocul Războiului Rece) și a 

stabilit un precedent pentru cooperarea 
internațională în această problematică. De 
atunci, națiunile armate nuclear, cum ar 
fi Africa de Sud și Kazahstan, au acceptat 
voluntar să renunțe la armele atomice, în 
timp ce alte țări au promis să pună capăt 
programelor de cercetare nucleară și să se 
supună inspecțiilor Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică.

PROTOCOLUL DE LA KYOTO (1997)
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DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT PRIVIND HIV / SIDA (2001)

Acest tratat internațional, poartă numele 
orașului japonez în care a fost adoptat. El a 
forțat 41 de țări din toată lumea și Uniunea 
Europeană să reducă emisiile de gaze cu 
efect de seră periculoase, inclusiv dioxidul 
de carbon, în atmosferă. Numit de mulți 
,,Unul dintre cele mai importante tratate 
de mediu din istorie”, succesul său este 
însă împiedicat de faptul că trei națiuni cu 

emisii mari de carbon - China, India și State-
le Unite - nu respectă protocolul. În 2012, 
participanții au votat să extindă Protocolul 
de la Kyoto până în 2020 și s-au angajat să 
creeze un nou tratat privind schimbările 
climatice care să impună tuturor țărilor 
producătoare de gaze cu efect de seră, in-
clusiv celor nelegate de Protocolul de la 
Kyoto, să-și limiteze și să reducă emisiile.

Începând cu 1996, eforturile de com-
batere a sindromului imunodeficienței 
dobândite (SIDA) și a cauzei sale, virusul 
imunodeficienței umane (HIV), au fost coor-
donate de Programul comun al Națiunilor 
Unite privind HIV / SIDA, reprezentând 
aproximativ 10 alte agenții ale sistemu-
lui U.N. În iunie 2001, o sesiune specială 
a Adunării Generale a ONU a adoptat 
această Declarație de Angajament, care 
prevedea obiective naționale specifice și 

acțiuni globale menite să inverseze o epi-
demie care a provocat suferințe și moarte 
nelimitate la nivel mondial. Astăzi, UNAIDS 
rămâne principalul susținător al acțiunii 
globale împotriva HIV / SIDA. La jumatatea 
anului 2014, raportul programului a aratat 
cele mai mici niveluri de noi infectii cu HIV 
de până (2,1 milioane), precum și o scădere 
de aproximativ 35% a deceselor legate de 
SIDA din 2005.
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Are you looking for an interactive way 
of spending your free time? Are you inter-
ested in the problems that the society is 
currently facing? Are you an open-minded 
person who is willing to make a difference? 
If you answered ‘’yes’’ three times, the most 

suitable choice for you is enrolling into a 
volunteering organization! 

You are all probably tired of the tradi-
tional flyer promoting activities that seem 
never-ending or of the logistics part of fan-
cy events where you just have to carry wa-
ter bottles around. No, what we propose is 
far more engaging and actually gives you 
the satisfaction of working 4 or 5 hours 

straight. 
Volunteering organizations have evolved 

throughout the last decade and now, not 
only can you choose to help the less fortu-
nate, but you can also gain a lot of knowl-
edge on event planning and organizing, 

public relations and marketing. Moreover, 
team-building activities are offered with 
the purpose of personal development, 
which can further lead to the better func-
tioning of the organization. 

You may wonder why volunteering would 
be the best option for you: 

First of all, it is an amazing opportunity 
for you to make new connections and meet 

HOW ABOUT YOU?
by Alina Niculae, 11th grade
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interesting people you can befriend. From 
there you can be assured that anytime you 
need someone to be there for you, these 
people will be the ones. 

Second of all, and maybe the most im-
portant reason why you should consider 
such an activity is being involved into the 
life of the community. Moreover, if you join 
an organization that is extended globally, 
such as Rotary, for example, you can be up 
to date to the world`s most concerning is-
sues. 

Another reason why volunteering is such 
an excellent choice is because it teaches 
you to take initiative, to be responsible , 
respect deadlines, cooperate with others 
who hold different points of view and work 
in teams. 

However, there are some aspects you 
have to consider when enrolling: 

1. You have to make sure the commu-
nity fits you and your wishes. It will be 
discouraging not to be able to attend the 
meetings, not feel listened to or to have dif-
ferent beliefs and values from your fellow 
colleagues. 

2. You have to be sure to give 100% of 
your time and effort so that you do not hold 

back the work of others. If you are sure that 
you will not be able to do so, please think 
through your decision. 

3. Don`t forget to ask as many questions 
as possible and find out more details be-
fore jumping to conclusions. Appearances 
can fool you! 

4. Be acquainted to the previous work 
of the volunteering organization and see if 
you could identify yourself with those mod-
els. 

We also have some suggestions related 
to modes in which you can inform your-
self better. Try to find websites, Facebook 
pages (or any other social media accounts) 
or even participate to some organizations’ 
“open days” . You can, in some cases, par-
ticipate to their meetings. Everything is very 
easy to access in the world of volunteering 
if you are willing to explore it. 

Considering that you have made up your 
mind, once you get there, do not forget 
to be open-minded, happy, involved and 
determined to participate and share your 
ideas. That is how you will get a chance to 
make a change and also feel amazing while 
doing so! 
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Trump’s Wall 
all you need to know about US-Mexico border

The number of people 
crossing into the US from 
Mexico is the highest in a 
decade, new figures sug-
gest, as a debate in Con-
gress rages over President 
Donald Trump's declaration 
of a national emergency at 
the border.

Here are a chart that try 
to explain where we are 
with the wall and what the 
situation is like at the US-
Mexico border.  

1.
Trump hasn’ t built much 

of his wall: before Mr. Trump 
took office, there were 654 
miles (just over 1,000km) of 
barrier along the southern 
border - made up of 354 
miles of barriers to stop pe-
destrians and 300 miles of 
anti-vehicle fencing. In the 
run-up to the 2016 presi-
dential election, Mr. Trump 

promised to build a wall 
along the border’s entire 
2,000-mile length. Just over 
40 miles of replacement 
barriers had been built or 
begun by the end of 2018. 
Construction was expected 
to start on 61 more miles 
of replacement barrier in 
2019. This equates to new 
sections of about 15% of ex-
isting structures.

2. 
No one really knows how 

much it would cost: a num-
ber of widely different es-
timates for a concrete wall 
have been put forward by 
official and unofficial bod-
ies - ranging from $12bn to 
$70bn. Mr. Trump’s initial 
price tag of between $8bn 
and $12bn (£6.4bn and 

£9.7bn) for a wall covering 
half the length of the border 
was widely disputed.

3.
Most illegal immigration 

is from visa  overstayers, 
not people crossing the bor-
der: although Mr Trump has 
blamed the southern border 
for illegal immigration, most 
actually arises because peo-
ple overstay their visas.

4. 
The wall is unlikely to stop 

drugs coming in the US. Mr 
Trump has claimed 90% of 
heroin comes across the 
southern border and that 
a wall would help the fight 
against drugs. While most 
of the heroin in the US does 
come from Mexico, the DEA 
says the majority of it is 
smuggled in through legal 
ports of entry, hidden in 
privately-owned vehicles 
or transporter lorries, 
mixed with other goods.
Only a small percentage of 
the heroin seizures were 
between entry points - 
where barriers exist or are 
proposed. In fact, there are 
already barriers in border 
patrol sectors with the 
highest volumes of heroin 
seizures.

by Ștefan Ciorăscu, 11th grade
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make-up for 
Every Eye Color

Black and gold go so well hand in hand! 
The gold eyeshadow is a beautiful con-
trast to the darkness of the black. The 
reason why gold works so well on brown 
eyes is that the pigments help to bring out 
the tiny flecks of gold that are present in 
brown eyes. 

I understand that matching is a thing 
of the past. However, this is one of those 
few times when matching things is okay. 
The soft brown eyeshadow complements 
the light brown in your eyes and looks very 
natural. This is perfect for an everyday 
look. 

This is a great look for parties and nights 
out when you have light brown eyes. The 
bronze will do an excellent job in comple-
menting the lighter specks in your eyes. 
This is also a great look for the summers 
as the bronze would signify the warmth in 
the air. 

Wear neutral browns for a subtle 
daytime look. If you want to bring out 
the green in your eyes use some shimmer-
ing eye-shadow like a gold or pinky nu-
ance. You could also go for a black liner 
and some highlighter just in the corner of 
your eyes. And don’t forget your favorite 
mascara!

“Emerald  and gold bring out the green 
tones in hazel eyes,” she says, and warm, 
neutral  browns enhance their richness. 
Diffuse a green line—or a chocolate-brown 
one, depending on how colorful you want 
to go—over the lid. 

Everybody knows  that  purple  flatters 
every eye color (which is true), but it’s ex-
tra gorgeous on green eyes. “It goes back 
to the color wheel,” Whelan said. “Green’s 
complementary color is red, so any shad-
ow with  red  undertones   makes green 
eyes pop.”  Lavender,  violet, aubergine—
no shades are off limits 

by Maria Lukacsi, 11th grade
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Go for a natural look with brown and 
champagne tones. Master that Barbie 
look with pink.  For a complementary 
look for  blue eyes, select shades from 
across the colour wheel in the realm of 
orange. 

 Sea green shades of blue and emerald 
green also complement  blue eyes; it is 
best to match the shade to your iris.  To 
intensify the colour of blue eyes, choose 
matching cool tones, such as blue, tur-
quoise and grey/silver. 

These warm tones, such as copper, 
coral, and bronze, will look highly flat-
tering on your blue eyes. That means 
that you should choose eye make-up 
with an orange undertone to make the 
blue pop. Colours like gold, reddish 
browns,  orange  or copper will all work 
to create this effect. 

HOW TO DO 
YOUR MAKEUP 
DEPENDING ON 
THE COLORS OF 
YOUR EYES?

1.
use colors opposed to 

your eyes

2.
also use comple-
mentary shadows 

to enhance your eye 
color

3.
if your eyes are a 
mix of different 

colors you can use 
many more shades
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Nu este mereu cel  mai simplu  lucru să arați 
bine purtând uniformă,dar există cateva piese si  
accesorii care iți pot tranforma radical ținuta . 

 Pentru a păstra decența  alege o pereche de 
blugi / fusta neagră . Sunt cele mai simple obiecte 
vestimentare  de asortat care în același timp îți  
conferă un look potrivit pentru  orice eveniment. 

Blugii,  în primul, rând  nu  trebuie  să  fie rupți, 
styling-ul lor sa fie unul comod, dar  de  preferat   
strâmți  pe  corp pentru  ca  ținută să  fie adecvată  
atât pentru școala cât și  pentru o ieșire în  oraș. În  
cazul în care  optezi pentru o fustă, aceasta  trebuie 
să aibă o lungime  decentă, să  fie  puțin  deasupra 
genunchiului. 

Fustele cu  volane sunt mereu în trend, iar  
alături de  încălțămintea și accesoriile  potrivite, 
lookul devine complet.

 Deoarece  ne petrecem mai  mult   de 
jumătate din zi la școală, o încălțăminte 
comodă este ideală. Adidașii  albi,  în  tim-
pul zilelor călduroase, sunt ideali și usor 
de  asortat, iar, pe timpul iernii, cizmele 
negre sunt perfecte. Tocurile sunt de evi-
tat, singurele încălțări potrivite care să  
fie cu toc sunt platformele și doar vara, 
însă  acestea să nu fie mai mari de 5cm.

CUM SĂ ÎȚI     STILIZEZI UNIFORMA
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CUM SĂ ÎȚI     STILIZEZI UNIFORMA

Un păr  îngrijit  și puțin stilizat te pot tran-
forma total. Total  opțional este si make-up, în 
limite. Mascara, un gloss transparent și putin 
de anticercăn  este tot ce trebuie . În cazul în 
care  vrei sa mai adugi ceva, poți folosi un pic 
de blush pentru a  readuce culoarea în  obraji.

 O regulă foarte importantă este alegerea 
corectă a hainelor.  Ele trebuie să se 
potrivească toate între  ele, să  nu existe mai 
mult de 3-4 culori în outfit, iar materiale  și 
printurile să se complementeze.

Peste tricoul de uniforma adaugă  
o jachetă sau un cardigan care să se 
asorteze  cu pantofii. În zilele mai frig-
uroase  este necesară o jachetă. 

În timpul verii un cardigan de culoare 
deschisă mai lung,  primavara o jachetă în 
tonuri de  maro sau  nuanțe stridente, iar 
iarna și toamna  gecile negre  groase sau 
de piele sunt o alegere potrivită. 

 În materie de accesorii, brățările sunt  
cel mai adecvat lucru  petru a da ținutei un 
spin-off de la  una de școală la  una de zi.  

Lanțurile la baza gâtului  sunt în 
tendință  anul acesta. De cele mai multe 
ori trebuie să fie purtate  mai multe  (2-
3). Însă, nu  totul ține de vestimentație și 
de accesorii, o parte importantă este și  
modul în care te  aranjezi . 

de Ana Cojocaru, clasa a 11-a
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Reguli de bune maniere
...destinate băieților  

Ce restaurant să alegi?

Dacă îți este greu să te 
gândești la ce restaurant vrei să 
mergi cu persoana respectivă, 
propun să te gândești la 
următoarele aspecte:

Restaurantul trebuie să fie 
simplu, să arate bine și să fii 
convins că nu va fi o greșeală 
din punct de vedere culinar.

Dacă ești curajos, poți să te 
uiți după bucătării din alte părți 
ale lumii, cum ar fi bucătăria 
japoneză, bucătăria libaneză, 
bucătăria franțuzească.

Ce să Comanzi?

Când mergi pentru prima 
dată cu cineva la restaurant și 
vrei să faci o impresie bună, tre-
buie să te gândești foarte bine 
la ce vrei să mănânci, pentru că 
și felul de mâncare contează la 
viitoarea impresie pe care o vei 
face.

Nu este timpul să te îndopi 
cu toate felurile de mâncare din 
meniu, așa că de data asta o să 
te sacrifici și o să te uiti după un 
singur fel de mâncare, care  n-o 
să fie nici burger, nici pizza, nici 
snitzel. Îți recomand să te uiti 
după o salată, paste simple, sau 
orice altceva care dă impresia 
de simplitate.

Cum inviti o fată în oraș

Dacă iese cu tine, nu 
înseamnă că-ți face vreo fa-
voare.

Majoritatea bărbaților au im-
presia că, dacă o femeie acceptă 
să iasă cu ei în oraș, automat 
aceasta le face un fel de favoare. 
Pentru că au această mentali-
tate, atitudinea lor din momen-
tul în care interacționează cu 
tipa respectivă este cea a unui 
servitor care lansează invitația 
în oraș precum o inviație la 
nuntă – “aș fi tare onorat să ieși 
cu mine” sau “mi-ar plăcea tare 

mult să accepți să bem o cafea 
împreună”.

De fapt, o întâlnire este 
un câștig egal pentru cei doi 
participanți. Ea iese cu tine tot 
ca să se bucure de acea ieșire, 
nu ca să-ți facă vreun favor.

Prin urmare, dacă lucrurile 
sunt egale, de ce ai trata totul 
ca și când probabilitatea ca ea 
să accepte e foarte mică, sau 
ca și când faptul că acceptă 
înseamnă cine știe ce efort pen-
tru ea?

Când ieși în oraș cu o tipă, o 
faci să te distrezi și să vezi ce-i 
de capul ei.

Exact, ai citit bine. Ieși cu o 
fată în oraș ca să te simți bine 
și ca să te lămurești dacă este 
genul de tipă cu care merită să 
pierzi timpul. Știu, nu sună ro-
mantic, dar eu mă exprim cum 
vreau. Tu nu trebuie decât să-
nțelegi că nu te duci la întâl-
nire nici ca să te însori, nici ca 
să-ți demonstrezi nu știu ce 
calități.

Ce îi spui unei fete Când o inviți 
în oraș...

Sper că n-ai uitat cele două 
reguli anterioare – o fată nu-
ți face o favoare ieșind cu tine 
în oraș și întâlnirea are scopul 
inclusiv de a te lămuri ce e de 
capul ei.

Acum, poți proceda în mai 
multe feluri, dar măcar unul 
dinte acestea se distinge prin 
simplu fapt că și-a demonstrat 
iar și iar eficiența.

Adică, fetele invitate așa în 
oraș au acceptat în mare măsură 
invitațiile, cel puțin așa spun 
foarte mulți dintre cei care-mi 
scriu ca să-mi mulțumească.

invitația în oraș tip 
lukas ionesCu

Știu, e ciudat să numești ceva 
după tine însuți, dar nu e pen-
tru gloria mea, ci pentru ținerea 

ta de mine.
E mult mai ușor să reții că e 

vorba de o invitație tip Lukas 
Ionescu, decât să reții că e o 
invitație care presupune ceea 
ce vei citi în continuare.

Acest lucru te-ajută din două 
puncte de vedere. În primul 
rând, întâlnirea devine foarte 
relaxată, nu mai seamănă cu 
întâlnirile acelea în care fata 
se așteaptă să pornească pe 
drumul spre căsătorie, iar 
băiatul se simte dator să se dea 
peste cap s-o impresioneze.

reguli de bune maniere la 
restaurant 

După ce ai înțeles principiul 
bunelor maniere, ce să comanzi 
la restaurant și ce restaurant 
să alegi, este timpul să trecem 
la adevarata provocare, adică: 
cum să te comporți la masă cu 
o fată. Un subiect controversat 
pe care vreau să-l lămuresc.

Am să încep prin niște reguli 
de “așa nu”:

NU uita niciodată să o lași 
pe ea să se așeze prima; întot-
deauna trebuie să o ajuți pe 
fată să se așeze pe scaun, chiar 
dacă vei crede că e demodat și 
ca nu te ajută cu nimic să îi tragi 
scaunul. Să știi că asta va fi pri-
ma ei impresie despre tine.

NU te grăbi să comanzi 
înaintea ei; Așezati la masă, un 
chelner  vă va lua comanda pen-
tru băuturi și tu trebuie să o lași 
pe ea să comande prima.

Nu plescăi!
Nu elimina pe gât gaze din 

stomac, producând sunet cara-
cteristic, sau pe limbajul colocvi-
al, nu râgâi!

După ce ai terminat de mân-
cat, (încearcă să termini în 
același timp cu ea, în NICIUN 
caz mai repede, pentru că ea 
se va simti grăbită și îi vei da o 
stare nefirească) trebuie să știi 
neapărat că poziția în care așezi 
tacămurile chiar contează.

de Lukas Ionescu, clasa a 11-a
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Un barbat ar trebui să 
meargă întotdeauna de 
partea stangă a unei fe-
mei. Cei din serviciul mili-
tar sunt singurii care fac 
excepție ,deoarece ar tre-
bui să fie pregătiți să sa-
lute. 

9 lucruri ar trebui păstrate 
secrete: vârsta, averea, 
certurile în familie, re-
ligia, problemele medi-
cale, aventurile amoroa-
se, darurile, onoarea și 
dizgratia. 

Evită să râzi și să vorbești 
prea tare sau să te holbe-
zi la oameni – este ofen-
sator. 

Dacă ai fost iertat după ce 
ti-ai cerut scuze, nu mai 
aborda din nou subiectul 
respectiv doar pentru a 
spune ca îți pare rău. Ar 
trebui să încerci să eviti 
să faci asemenea greșeli 
pe viitor. 

Regula de aur când 
folosești parfumul este 
moderația. Dacă încă 
îți poti mirosi parfumul 
seara, înseamnă că a fost 
prea mult pentru ceilalți. 

În prezența unei femei, 
barbații pot fuma doar cu 
permisiunea ei. 

Daca spui “te invit”, 
înseamnă că tu plătești. 
În cazul în care spui “hai 
să mergem la un restau-
rant”, fiecare plătește 
pentru el. Dacă un bărbat 
se oferă să plătească 
pentru o femeie, ea poate 
accepta. 

Nu face niciodată o vizita 
fără să suni mai întâi. Cum 
ar fi ca cineva să vină să 
te vadă pe neașteptate și 
tu să fii îmbrăcată în ha-
lat de baie și cu bigudiuri? 

Un barbat nu cară 
niciodată geanta 
personală a unei femei. 
Îi poate lua însă haina 
pentru a o duce până la 
garderobă. 

Dacă te plimbi alături de 
cineva și partenerul tău 
salută o persoană pe care 
nu o cunoști, ar trebui să 
o saluți și tu. 

Pantofii tăi ar trebui să fie 
întotdeauna curați. 

Dacă cineva te ofensează, 
nu ar trebui să îi răspunzi 
în aceeași manieră sau 
să ridici vocea la el. Nu 
te coborî la nivelul lui/ei. 
Zâmbește și părăsește 
compania prost-crescută. 

reguli pe care 
trebuie să le iei la 
cunoștință atunci 
când ieși cu o fată

Cum să te îmbraCi Când ieși 
Cu o fată la restaurant

Încă de la intrarea într-
un local public, fie că este 
vorba de gesturi ori despre 
vestimentaţia adoptată, 
trebuie să ţinem cont de 
câteva reguli de bun-simţ. 
Există anumite norme pe 
care trebuie să le respecte 
femeia, dar şi câteva reguli 
de la care nu trebuie să se 
abată bărbatul.

Ținuta trebuie aleasă 
în funcție de locație, dar și 
de ocazie. Dacă urmează 
să cinezi într-un local cu 
pretenții, atunci ar trebui 
să adopți un outfit elegant. 
Calitatea hainelor pe care 
le vei purta reprezintă, de 
asemenea, un criteriu im-
portant în funcție de care 
să faci alegerea, dar, pe 
lângă toate acestea, nu 
trebuie să omiți nici ocazia 
pentru care te afli în re-
spectivul restaurant.

O ţinută excentrică 
poate fi nepotrivită cu 
ambianţa localului. O 
doamnă cu umerii goi, 
pierdută în nişte uriaşe 
saloane de marmură in-
suficient încălzite, îţi poate 
provoca cel mult milă, nu 
admiraţie.

Cea mai potrivită 
îmbrăcăminte pentru 
restaurante rămâne cea 
elegantă, de oraş. Nu te 
duci în trening la “Athenée 
Palace” chiar dacă ai bu-
zunarele doldora de 
bani. 

Nici situaţia contrară nu 
este admisă: să te îmbra-
ci elegant pentru a intra 
să mănânci într-un local 
foarte ieftin. 

TO
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To say that people are
All that they see to be,
Is like calling a star
Some form of carbon debris.

Put on your lens and look deeper,
Beyond yourself, secret-keeper,
With a poet’s mind in your head
To which blood is anything but 
the colour red.

by Olivia Dragoman, 9th grade

A Tale Of Fire

Apologize to the wonderful world 
you’ve lived in,
But haven’t seen before,
And unsee the places you’ve already 
seen
Just to experience them for the first 
time once more.

Experience the sea as more than just 
waves,
But the temperature of water, its 
amazing caves,
The uniqueness of it being just
The way it is, with a coat of dust.
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But the people you meet
Should not be forgotten.
Sons and daughters of wheat,
Soft as cotton.

They have stars in their eyes
And secrets in goodbyes,
Words laced with magic
Which make everything tragic.

Ashes in their bones
And before they’re laid to rest
The things that make their souls
Make them become the best.

There are oceans which view them-
selves as seas
But whose waters never freeze,
Because they are storms with feet.
Fires with eyes, blizzards with heat.

In the end, oceans or not, 
We’re all stories, dreams or a 
thought
But a tale’s as sad as none,
Than an ocean’s who has come un-
done.
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Take the shield off
How many times has a pair of shoes 

caught your attention in the school hall-
way? How many times have you judged 
someone based on what they are wear-
ing? Suddenly the school has turned into 
an exhibition were people are desperate-
ly seeking others’ attention. 

People will tend to buy brand products 
just for the purpose of getting attention 
at school. Just to feel included and some-
times just to be considered cool.  Is that 
really necessary? Are others’ opinions so 
important? Do we really need this atten-
tion at all times? Here’s the thing: we all 
seek attention, in one way or another, 
and there are very few ways of catching 
someone’s attention. For instance, you 
could catch someone’s attention by the 
way you speak, but how much attention 
does one pay to the way someone talks? 
You could also put on a nice perfume, but 
that doesn’t attract people too much ei-
ther. That’s because our visual memory 
plays the biggest part when trying to re-
member something. You are more likely 
to remember something you see rather 
than something you smell or hear, thus, 
you are way more likely to remember 
what someone is wearing rather than the 
smell of their perfume. And what else are 
you most likely to remember other than a 
flashy expensive looking belt? Most peo-
ple are attracted by this, meaning that 
brand products are the most likely piec-
es of clothing to catch one’s eye. Hence, 
people are obsessing over this, and the 
more exclusive clothes are, the cooler 
they become. Wanting to feel cool, want-
ing to feel as if all eyes are on you can get 
ahold of your brain and make you do ri-
diculous things that you maybe wouldn’t 
have done if you hadn’t considered oth-
ers’ opinions so important.

More and more people seem to lose 
themselves in the act of trying to get at-
tention. However, this can become tiring 
and although the mass majority of peo-

ple become obsessed over this, 
there are still people who sim-
ply don’t want to be a part of 
this mass obsession, peo-
ple who don’t catch your 
eye, people you wouldn’t 
recognize outside of 
school. These are the 
kinds of people that have 
decided not to seek atten-
tion, not to be bothered by 
what others think and it’s sad 
that these kids can sometimes 
be made fun of, when, in fact, we 
should congratulate them. So con-
grats! Either way, people who do 
seek attention will often get it, 
whether this attention comes 
from clothes, behavior or 
anything else. But what 
happens when people get 
tired of this? When people 
will not be wowed by your 
clothes anymore, when 
your crazy behavior is not 
something new anymore? What 
happens when people get bored 
of giving you attention? They will 
start looking for personality and 
honesty and other traits that have 
nothing to do with the way you are 
dressed. Because nowadays, an out-
fit, a joke, an attitude, can all turn into 
a shield, but what happens when one 
takes the shield off?

Nevertheless, people will wear what 
they want to wear, people will go to 
great lengths in order to get attention, 
people will lose themselves in order 
to be considered cool and people will 
sometimes hide their true selves be-
hind their clothes, jokes, attitudes and 
what not. This article is not meant to 
scold people, nor to judge. This is just 
a reminder to take off your shield and 
show who you really are. 

So do it, stop hiding.

by Maria Bahna, 8th grade
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Photography
by Christiana Tașcău, 9th grade

Emotions

Happiness

Classy

Light

Still life



AZE  •  no1, aprilie 2019 AZE  •  no1, aprilie 2019 

divertism
en

t

O primă sugestie ar fi  să-i întrebi pe ai 
tăi dacă nu  au, întamplator, un aparat ui-
tat printr-un sertar. Eu așa am facut rost de 
Canon-ul meu argintiu.

În cazul în care ai tăi nu au avut un aparat 
cu care iți făceau poze când erai mic, voi 
enumera câteva mai jos.

Canon EOS 1000F-190 Lei

Recunosc, sunt mandrul deținător 
al unui aparat Canon din gama EOS. 
Este ceva mai scump, dar suporta o 
multitudine de tipuri de fotografie, de la 
peisaj la portret și chiar la fashion 
photography.

Canon  EOS 3000 –250 Lei

Este cel mai scump aparat din gamă, 
dar calitatea pozelor si durabilitatea 
dispozitivului justifică prețul. 

Zenit-E –150 Lei

Când vine vorba de aparatele 
Zenit , automat intervine aspectul 
istoric și nostalgic. Această cameră de 
origini sovietice, a fost instrumentul 
documentării banchetelor și petrecerilor 
părinților noștri.

Această camera foto este potrivită 
pentru oricine este interesat atât de 
estetică, cât și de performanță. De 
menționat că este un aparat manual, 
așadar focusarea și 
rearmarea dupa fiecare 
poza rămân la datoria 
utilizatorului. 

de ce m-aș apuca deFotografie pe film?
Te plictisesc efectele de pe In-
stagram, de care abuzeaza toți 
prietenii tăi? Ești în căutare de 
ceva nou și original? Atunci 
acest articol este pentru tine.

Urmează să parcurg toate 
etapele necesare pentru a re-
aliza peisaje la apus si răsărit 
atunci când ești în vacanță la 
mare sau pentru a documenta 

aventurile grupului tău de pri-
eteni (fotografii pe care le veți 
scoate la iveala în 10 ani de 
acum și pe seama cărora vă veți 
distra).

Pasul 1 – Găsește o cameră pe film

de Teodor Szokoly, clasa a 11-a
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Filmele foto sunt mereu accesibile în 
centrele de developare. Astfel, viața ta în 
calitate de fotograf sau/ori hipster devine 
substanțial mai ușoară, scutindu-te de un 
drum. 

Eu utilizez filmul Superia 200 pe care 
îl recomand oricărui începător, datorită 
neutralității sale în raport cu lumina. Este 
potrivit atat pentru fotografie diurnă, cât 
și nocturnă. Numărul de pe film reprezintă 

ISO-ul (gradul sensibilității la lumină). Cu 
cât ISO-ul este mai ridicat, cu atât filmul 
este mai sensibil la lumina și, implicit, ideal 
fotografiei în locuri întunecate. 

Miva Foto este centrul pe care il re-
comand. Aflat în zona Piața Romană, la 
doua stații de metrou distanță de liceu, 
cuprinde o vastă selecție de filme foto și 
aparate pe film. Un alt magazin demn de 
menționat este F64, in zona Piața Unirii.

Întoteauna ține cont de lumină, este pri-
etenul tău cel mai bun. Daca fotografiezi 
pe cineva afară, asigură-te că soarele este 
în spatele tău.

Fotografia pe film este 
ideala pentru  cadre 

statice (pei-
s a j e , 

statui etc.). Cu un film neutru în lumină 
scăzuta sau în mișcare, viteza obturatoru-
lui este mai scăzută. Cu alte cuvinte, oferă-i 
timp aparatului tău să “gândească” și nu 
te îngrijora dacă nu face click instant.

Nu uita, obiectivul principal este să te 
simți bine și să imortalizezi clipele frumoa-
se ale vieții într-o maniera cât mai  vintage, 
așa că nu te lăsa îngradit de reguli. 

Distrează-te!

Pasul 2 - Fă rost de film

Pasul 3 – Tips & Tricks

Yashica Partner AF—80 Lei

Aparatul acesta este ideal pentru 
începători, fiind o cameră compactă. Este 
ușor de utilizat, având auto-focus și fiind 
extrem de mobil, comparativ cu cele listate 

anterior. 
Își voi da un mic pont și anume poti lua 

aceasta cameră cu tine atât la petrecerile 
alături de prieteni, cât și la concerte si festi-
valuri precum Untold și Neversea.
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“BlacKkKlansman” (2018) 
is a film which masterfully 
presents racism as a bound-
ary between the absurd and 
the dangerous. This picture 
is directed by Spike Lee, fa-
mous for “Do the Right Thing” 
and “Malcom X”, both dealing 
with similar issues.

The director together with 
his screenwriters have cre-
ated a  well-structured dark 
comedy, which carefully 
shows both sides of the ra-
cial spectrum without ever 
choosing a side. You know 
it’s a good movie when it is 
impartial throughout.

The events which unfold 
are based on the true story 
of Ron Stallworth, played by 
Denzel Washington’s son,  
John David Washington.  As 
he joins the police forces, he 
takes on the difficult task of 
infiltrating the KKK, despite 
being an African-American. 
He knows that attending in 
person the KKK’s meetings 
is impossible, so he sets up 
a plan to resort to convers-
ing on the phone with  the 
organization’s leaders, while 
Fillip Zimmerman, played by 
Adam Driver, attends those 
meetings using the alias of 
Ron Stallworth.

Once Stallworth secures 
himself a place in the KKK, 
things start to fall apart.  
Zimmerman, while posing 
as Stallworth, finds out of a 
conspiracy to eliminate the 
eccentric leader of a Black 
student group. Now, he 
must stop this attack on  the 
group’s leader, while main-
taining his and Stallworth’s 
cover. The film quickly be-
comes a tense and political-
ly-charged drama, as every 
character struggles with his 
or her position during this 
crisis.

The main star of this pro-
duction, I believe, is actually, 
the screenplay. Spike Lee un-
derstands the racial tensions 
of the 1960s without taking 
any side.  Both the KKK and 
the black community have 
flaws in their ideologies and 
the film does not shy away 
from presenting them. 

What I find fascinating is 
that, despite the obvious po-
litical matter this film is pre-
senting, it is somehow en-
tertaining. The film could be 
considered as a very effective 
political satire, which makes 
fun of both sides of the con-
flict. The performances also 
drive this point forward, with 

a ridiculous, but also some-
what frightening, opening 
scene, which I won’t spoil.

Without giving too much 
away, I have issues with the 
ending. Despite the praises 
I gave this film and how re-
markable it is, the ending 
feels one-sided, completely 
throwing away the objective 
feel of the rest of the action. 
While powerful, the ending 
sequence feels out of place 
and doesn’t fit with the rest 
of the story.

Some of the other perfor-
mances are also a bit cartoon-
ish. One member of the KKK, 
in particular, is portrayed as 
over the top and silly. This is 
not necessarily the fault of 
the actor, as it might be an 
option of the script.

Overall, despite my tiny 
grievances, I still believe that 
the movie is wonderful, ap-
pealing not only to those 
who wish to be entertained, 
but to those who want to 
watch a film with a powerful 
message. This movie, In my 
opinion, is probably the most 
deserving of the Best Picture 
nominees of 2019. Even if it 
isn’t a safe choice, it is the 
smart choice.

 Movie Review

by Felix Firescu, 11th grade
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City of Bones is the first 
book in The Mortal Instru-
ments series. In this first 
book, the reader will meet 
a peculiar group of char-
acters: a nerd, a heart-
breaker, a jealous friend, a 
warlock who loves glitter, a 
werewolf and a handsome 
warrior. They   introduce 
readers to a world of mag-
ic, full of drama, humour, 
plot twists and shocking 
moments. 

Fifteen-year-old Clary 
Fray heads out to the Pan-
demonium Club in New 
York City where she wit-
nesses an unusual boy be-
ing led to the backstage by 
figures who were wielding 
knives, dressed in black 
and covered with strange 
tattoos. Out of curiosity, 
she decides to follow them 
and  ends up witnessing a 
murder committed by the 
three teenagers. After see-
ing this, she hardly expects 
what happens next, as the 
body disappears into thin 
air. The Shadowhunters are 
just as surprised as she is, 
mostly because only Shad-
owhunters are able to see 

other Shadowhunters. Why 
was Clary, who is 100% hu-
man,  a mundane, able to 
see them?

This is Clary’s first en-
counter with the Shadow-
hunters, warriors devoted 
to ridding the Earth of de-
mons. This is also her first 
time meeting Jace, a cocky 
and headstrong Shadow-
hunter.

In less than a day Clary is 
sucked into this unknown 
world when her mother 
disappears and she herself 
is attacked by a demon. But 
why would demons be in-
terested in mundanes like 
Clary and her mother? 

I found this book to be 
captivating, full of action 
and hard to put down. 
The writing style was com-
pelling and the plot had 
no dull moments. As with 
most book series, you 
get enough time to learn 
more about the characters 
and eventually grow with 
them.

I would recommend this 
book to anyone who is 
hunting for a well written 
urban fantasy book or  se-
ries.

Moreover, I would rec-
ommend reading the 
books from this series in 
publication order, combin-
ing the books from The 
Mortal Instruments series 
with those from The Infer-
nal Devices series, in order 
to get a better understand-
ing of the Shadowhunter 
universe:

• City of Bones;
• City of Ashes;
• City of Glass;
• Clockwork An-

gel;
• City of Fallen An-

gels;
• C l o c k w o r k 

Prince;
• City of Lost Souls.
• Clockwork Prin-

cess
• City of Heavenly 

Fire

 Book Review

by Alexandra Stoina, 11th grade
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 Your learning style has more influence 
upon your life than you might realize. Your 
preferred style guides not only the way you 
learn, but also influences the way you inter-
nally represent experiences, the way you pro-
cess and recall information, and your set of 
skills. Take this quiz to find out more about 
your learning style!

WHAT LEARNING STYLE

best applies to you?
A. Can easily visualize objects, plans and 
outcomes
B. Have a good sense of pitch and rhythm
C. Express yourself in both written and 
spoken words
D. Enjoyment of sports and exercise along 
with out door activities and working with 
their hands
E. Performing complex calculations

What is your best asset out of the 
following?1.

A. Write it down to see if it looks right
B. Pronounce it slowly to analyze the 
letters
C. Spell it out to see if it sounds right
D. Trace the letters in the air (finger 
spelling)
E. Think about the spelling of a word with a 
similar structure

When you are not sure how to spell a 
word, what are you most likely to do?2.

A. Read your notes and use pictures, 
diagrams and colors.
B. Listen to music in the background while 
studying
C. Reading content out loud
D. Drawing diagrams or using physical 
objects while studying
E. Remembering information through 
doing exercises

What is the best way to study for a 
test for you?

3.

A. The faces of the people at the party
B. The music that was played
C. The names, but not the faces
D.  The things you did and said there
E. The reasons why you liked or disliked the 
event

A. Visual clues – pictures, diagrams/ 
watching others play it
B. Listening to somebody explaining it
C. Having someone show you how to play
D. Doing it or trying it yourself
E. Reading step by step instructions

When it comes to a new board game, 
you best learn to  play it by:

If you were at a party, what would 
you be most likely to remember the 
next day? 

6. 7.

4.

A.  Can visualize your notes or textbook in 
your head
B. Can remember the words of your teacher/ 
a classmate on the specific topic
C. Say the information quietly/ repeat it in 
you head 
D. Tend to fidget around or play with objects 
in your immediate surrounding, as it helps 
you remember information 
E.  Approach the information logically so 
as to come to a conclusion, rather than 
depending on your memory

A. You habitually doodle or draw things
B. You like to talk to others or hum/sing
C. You tend to read ahead/ read something 
unrelated to the subject
D. You tend to always move around, doing 
actions such as fidgeting your fingers or 
shaking your legs
E. You struggle with more flexible 
questions/assignments, or when a class is 
unstructured 

When taking a test, you…What is your biggest challenge 
while in class?

5.

by Claire Raicu, 11th grade
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Now, count how many answers of each letter    you 
have…

A. If most of your answers are found under the letter 
A, then you are a VISUAL LEARNER. Visual learners pre-
fer using pictures /images and do well when they use 
symbols, boxes and charts. They have a great special 
understanding and can easily visualize objects. Chanc-
es are they learn better by using diagrams, graphs and 
outlines of the lesson. If you are a visual learner, you 
might want to try using colours in your notes.

B. If most of your answers are found under the let-
ter B, then you are an AURAL/AUDITORY LEARNER. 
Aural learners develop under- standing and memo-
ry by hearing and listening.  As such,  they  find it 
easier to understand spoken instructions rather than  
reading. If you are an aural learner, listening to music 
while   studying might benefit you. Also, try having 
someone ask you  questions or read the information 
out loud.

C. This letter corresponds with the VERBAL  LEANING 
STYLE.      Verbal learners usually enjoy reading and 
writing, thus      having a large vocabulary. They also 
tend to use techniques  such as reciting information 
a few times so as to remember it  or reading content 
out loud. Writing your own notes and  highl ight ing 
key points can be very helpful if this is your  learning 
style.

D. If most of your answers correspond to letter D, 
then chances  are have a KINESTHETIC/PHYSICAL 
LEANING STYLE. Kinesthetic learners are extremely an-
imated and always need  to be moving. They learn best 
through the motions of what  they are learning, as 
physical learning involves using your  body and 
sense of touch to learn; this is why they find it   
difficult to sit still for long periods of time.

E. If most of your answers correspond to letter E, 
you belong to the category of LOGICAL LEARNERS. This 
type of learning involves classifying and grouping infor-
mation together to better understand it. They are indi-
viduals who want to understand the reasoning behind 
content. Logical learners also tend to perform complex 
calculations and best study through abstract thinking 
about patterns and relationships.
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BERBEC (21 MARTIE-19 APRILIE)
Deși te simți captiv în circumstanțele de la liceu și cu din ce în ce mai multe 
task-uri de rezolvat, se pare că vei reuși să își gestionezi timpul în așa fel încât 
să te și relaxezi. 
De multe ori, ceea ce pare a fi o idee bună poate să aducă și regrete mai târziu.
Dacă vrei cu orice preț să pui altă ordine de priorități în viața ta, ar fi bine să 
o iei pas cu pas și cu multă atenție.
Sfârșitul de săptămână se anunță unul fantastic în adevaratul sens al cuvântu-
lui. Poți să te aștepți la orice, așa că bucură-te de orice moment.

Sănătate:
Dragoste:
Bani:     

TAUR (20 APRILIE-20 MAI)
Deși ultima perioadă pare să fie foarte încărcată, ia-ți timpul necesar pentru 
a-ți face un plan de acțiune, deoarece,  astfel, vei reuși să ai parte de success.
Dacă simți că ești copleșit, încearcă să vorbești cu un coleg sau cu un professor 
despre problemele tale pentru a le putea depăși cu ușurință.
În fiecare zi de joi te vei simti mai energizat și mai puternic. Dacă 
până acum nu ai avut curajul să dai curs unor idei și planuri mai vechi, acesta 
e momentul să le lansezi.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

GEMENI (21 MAI-20 IUNIE)
Este foarte important să reușești să aduci o îmbunătățire comunicării cu 
ceilalți, să îi faci să simta cât de mult îi respecți și să accepți și părerile lor.
Dacă vei comunica mai mult și mai bine vei simți că se schimbă multe pe toate 
planurile. 
Este și luna în care apar provocări la liceu. Nu e simplu, dar, dacă vei reuși să 
treci peste fricile personale și vei fi pozitiv,  vor apărea și rezultate frumoase. 
E timpul să ieși puțin în față, să demonstrezi că ești pregătit și doritor de a 
răspunde provocărilor. 
Ai un mod aparte de a comunica și de a te face remarcat, de asemenea, 
Inspirația este una din armele tale secrete și acum e momentul să o folosești ca 
să atingi succesul. Vei vedea că nu ești departe de visul tău.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

HOROSCOP
de Iris Polihroniade, clasa a 11-a
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RAC (21 IUNIE-22 IULIE)
Fii atent luna asta la tot ceea ce faci , e posibil să iei anumite decizii pe care 
s-ar putea să le regreți. Nu e cazul să te agiți mai mult decât se cuvine. 
Luna asta rămâi le fel de discret în tot ceea ce faci la liceu, dar ai o mare pu-
tere de concentrare și sigur vei reuși să împlinești ce ți-ai propus. Vei fi foarte 
receptiv la tot ce vine spre tine și care îți poate folosi în viitor. 
Succesul pare să fie la el acasă când vine vorba de studii sau de carieră, pentru 
că vei face fată unei concurențe destul de puternice. Dacă vei controla emoțiile, 
vei avea succes.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

LEU (23 IULIE-22 AUGUST)
Chiar dacă, de obicei, ești pe poziția de lider și ai tot timpul ceva de spus sau de 
făcut, luna asta e bine să pui un pic de modestie în ceea ce faci. 
Vei începe să lucrezi la ceva, dar ar fi bine sa fii discret și să aștepți rezul-
tatele să vorbească la final. 
Cu toate acestea, ai nevoie de o mai bună organizare a timpului personal. 
Sunt multe de făcut și intensitatea cu care le abordezi nu trebuie să te ducă la 
epuizare sau nervozitate. 
Dacă vei reuși să nu pierzi acestă resursă inestimabilă, să îți educi răbdarea 
vei culege roadele muncii tale intr-un viitor nu prea îndepărtat. 

Sanatate:  
Dragoste:
Bani:

FECIOARĂ (23 AUGUST-22 SEPTEMBRIE)
Îți place să fii cât mai mult legat de realitate E momentul să întrebi sau să spui 
ce ai de spus celorlalți. Dacă nu vei face acest lucru vei da impresia că nu îți 
pasă și așa vor apărea eroarea și lipsa de transparență.
La liceu se pare că vor fi câteva probleme, din cauza unor discuții aprinse 
și, mai ales, din cauza încâpâțânării tale, cand vine vorba de mici conflicte. 
Ambiția și argumentele te vor vor ajuta să treci învingator peste aceste mo-
mente sensibile, chiar și atunci când nimeni din jurul tau nu mai crede că poți 
dovedi ceea ce susții.
Un lucru e limpede, dacă vei pune suflet, încredere și plăcere, vei reuși în ceea 
ce ți-ai propus. Mai greu și cu mai multe resurse în prag de epuizare, dar totuși 
vei reuși.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:
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BALANȚĂ (23 SEPTEMBRIE-22 OCTOMBRIE)
Este cunoscut faptul că iubirea se simte la ea acasă în zodia ta. Deși consumi 
destul de multă energie pentru sentimentele pe care le ai, nu e bine să fii 
grăbit.
În dragoste, distanța dintre corect și eronat este destul de mică și uneori nu o 
putem distinge corect. 
Acesta este motivul pentru care nu este recomandat să te grăbești către decizii 
finale. 
Planurile tale par să aibă un drum lung de străbătut și nu chiar simplu, dar cu 
toate acestea, nu te da bătut!

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

SCORPION(23 OCTOMBRIE-21 NOIEMBRIE)
La începutul lunii, un sentiment de singurătate te bântuie. Nu simți căldura și 
afecțiunea pe care le aștepți de la persoanele din jurul tău și nu înțelegi de ce.
Răspunsul la această întrebare nu e unul de căutat prea mult, este o perioadă 
trecătoare. 
Este momentul să te regasești ca persoană și să iți acorzi puțin timp pentru 
tine. 
Poate e un moment de autocercetare care aduce mai mult a meditație sau 
consultarea conștiinței. Tot acum ai șansa să te eliberezi de griji și de zumzetul 
permanent al activităților cotidiene. 
De asemenea, este momentul să acorzi o mai mare importanță învățatului.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

SAGETĂTOR(22 NOIEMBRIE-21 DECEMBRIE)
La scoala sau în carieră ai parte de o perioadă de liniște, de care ar trebui să 
profiți. Este momentul să iți folosești timpul liber în folosul tău.
De asemenea, este timpul să te ocupi de planurile și proiectele la care te-ai 
gândit în trecut, deoarece vei impresiona pe toată lumea cu ele. De asemenea, 
te vor ajuta sa-ți descoperi noi calități, pe care nici nu știai că le ai.
E timpul pentru un nou drum, cu totul și cu totul nou.
Vei avea parte de succes și posibilitatea de a te autodepăși.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:
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CAPRICORN(23 DECEMBRIE-19 IANUARIE)
Ca de obicei, la serviciu sau la scoala luna aceasta e foarte încărcată: oameni 
noi, idei noi, evenimente noi,.
Trebuie să ai grijă la timp și să îl gestionezi meticulos ca să poți să rămâi 
eficient și productiv.
Persoanele pe care le vei întâlni luna aceasta sunt foarte diferite, la fel și prob-
lemele lor, motiv pentru care concentrarea nu trebuie să îți lipsească și să fii 
atent. Una din întâlnirile cu aceste personae îți poate aduce niște idei geniale.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

VĂRSĂTOR(20 IANUARIE-18 FEBRUARIE)
Să nu uiți că așteptările sunt reciproce în orice relatie. Cu alte cuvinte, nu cere 
imposibilul și, mai ales, nu cere mai mult decât poți da tu.  
Toate dorințele tale au mare șansă să fie împlinite, dar pentru a fi împlinite 
este nevoie și de efort. Trebuie să știi care iți sunt prioritățile și să iți dai seama 
ce vrei cu adevărat.
În carieră sau pe plan scoalar ești puțin cam agitat, ești cuprins uneori de frici 
care nu se justifică, dar ai putea să folosești aceste frici pentru a te fortifica în 
experiența ta profesională.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:

PEȘTI(19 FEBRUARIE-20 MARTIE)
Când vine vorba de serviciu sau de școală nu te oprești din a te întreba dacă e 
bine sau nu să continui sau, poate, ar fi timpul pentru a încerca o schimbare. 
La această întrebare te chinui să-ți răspunzi de ceva timp și se pare că nu ai 
gasit încă acest răspuns. 
Pe deoparte e dorința de schimbare, pe de altă parte e frica de nou și de necu-
noscut. Este bine să ramai unde ești, deoarece nicăieri nu iți va fi mai bine.
Este firesc să simți aceste lucruri, mai ales că nu ai acea siguranță perfectă pe 
competențele tale.

Sanatate:
Dragoste:
Bani:
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JOBURILE LA 
CARE VISEAZĂ 
LICEENII ÎN 
2019

Elevii sunt tot mai mult 
pasionați de Cibernetică, 
Medicină, Limbile străine 
şi Geografie, care sunt 
şi anul acesta printre 
facultăţile cele mai căutate 
de absolvenţii de liceu.   
T o p u l f a c u l t a t i -
lor din România 

Nu mai puţin de 75,9 
candidaţi s-au bătut anul 
trecut pe un loc la special-
izarea Limbi Moderne Apli-
cate din cadrul Facultăţii de 
Limbi şi Literaturi Străine 
din cadrul Universităţii 
Bucureşti FAKE NEWS. 

Şi Facultatea de Geografie 
din cadrul Universităţii 
Bucureşti (UB) este în con-
tinuare la mare căutare, mai 
ales pentru specializarea 
Geografia Turismului. Nici 
Facultatea de Matematică 
şi Informatică din cadul 
(UB) nu este mai prejos, 
aici specializarea cea mai 
dorită fiind Calculatoare şi 

Tehnologia Informaţiei. Şi 
Facultatea de Jurnalism şi 
Ştiinţele Comunicării (UB) 
a fost căutată de potenţialii 
studenţi, 7,1 candidaţi con-
curând pentru un loc.

Însă, mulți elevi aleg 
facultățile din afara țării. El-
evii din Lauder sunt admiși 
la cele mai prestigioase 
facultăți din întreaga lume. 
Aceștia  sunt mereu printre 
primii la admiși  în facultățile 
de diplomație sau business, 
având avantajul studierii 
acestora încă din liceu.

Aproape două treimi din-
tre elevii din clasele a XI-a 
si a XII-a din Romania și-
ar alege, după finalizarea 
studiilor, un loc de munca 
în IT (32%) sau medicina 
(31%), arată rezultatele 
unui sondaj de opinie, re-
alizat de INACO - Inițiativa 
pentru Competitivitate, în 
cadrul proiectului “Ghidul 
Meseriilor Viitorului”. 

În același context, 13% 
dintre cei chestionați au 
menționat că domeniul 
economic, al managemen-
tului și al antreprenoriatu-
lui este atractiv pentru un 
viitor job, iar 8% ar opta 
pentru un loc de muncă în 
domeniul juridic (avocat, 
jurist, procuror, judecator). 
“Interesant este că, pentru 
tineri, un loc de muncă în 

poliție sau în armată (6%) 
este de două ori mai atrac-
tiv decât în educație sau 
sport. Interesul pentru me-
seria de profesor este expri-
mat de elevi în proporție de 
doar 3%. Printre meseri-
ile “exotice” menționate în 
răspunsurile la chestion-
are regăsim: pilot de drone 
și miner spatial. Unul din 
doi elevi consideră că noile 
meserii ale viitorului vin 
din domeniul roboticii, al 
inteligenței artificiale și al 
calculatoarelor, 16% din 
imprimarea 3D, 14% din 
realitatea virtuală, 13% din 
Internet of things și 6% din 
blockchain”.

Însă sunt și excepții. 
Lauderiștii își doresc să 
aibă funcții înalte în dome-
niul diplomației sau al polit-
icii internaționale. Aceștia 
sunt initiați încă din clase-
le mici în aceste domenii, 
având ore suplimentare 
de engleză specializată și 
ore de diplomație, busi-
ness și human rights. Pen-
tru a învăța mai ușor, elevii 
din Lauder au la dispoziție 
multe conferinte precum 
LauderMun sau 2 Day Am-
bassador.

CARE SUNT CELE 
MAI CĂUTATE 
FACULTĂŢI DIN 
BUCURESTI DE 
CĂTRE ELEVI?

de Marius Tatarici, clasa a 11-a
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 Cătălin își depășește condiția de paj cu îndelet-
niciri manuale și odată cu vârsta devine bărbat.

Prima parte este o comemorare 
a căsniciei, în timp ce a doua parte 
este structurată precum un jurnal de 
campanie.

Conflictul principal al romanului este 
cel interior, stârnit de contradicția din-
tre lumea utopică pe care și-o crease 
Ștefan în plan interior și realitatea ce-i 
înăbușește aspirațiile orgolioase și îi 
oferă numai dezamăgire.

elevii spun... 
Lucruri trăznite

 În prima parte a romanului tema 
predominantă este iubirea, respectiv 
dragostea, ce face referire la mariajul 
eșuat, dar și la relația dintre Ștefan 
Gheorghidiu și soția lui, Ela.

 Primul capitol al cărții este un artificiu 
compozițional, mai ales o analepsă, sau 
o retrospectivă posterioară întâmplărilor 
relatate în ultima noapte de dragoste, 
prima parte a romanului.

Povestirea se face la două timpuri, timpul 
povestirii și timpul gândirii, ce denotă tenta de 
autenticitate a romanului.

Explicația justă a Demiurgului este legată de 
foarte multe atribute pământene: înțelepciune, 
har poetic, putere asupra destinelor umane, 
dar îi refuză moartea, adică efemeritatea din 
două motive: misiunea Luceafărului în univers și 
realitatea crudă în plan terestru.

Aici are loc idila pământeană 
concretizată în împlinirea aspirației 
spre fericire a cuplului din universul 
terestru, evidențiind seriozitatea 
pasională insistentă.

Comedia presupunea bine dispunerea publicului și a cit-
itorilor prin surprinderea moravurilor publice, de familie și 
de diferite situații umoroase, astfel satirizând aceste eveni-
mente, cu scopul de a aduce un zâmbet pe gurile celor din 
audiență.




