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Chifle importate din 
România, ̀ n Germania
la McDonald's

      Michelle Obama a acceptat pariul prezentatoarei
de televiziune Ellen DeGeneres şi a făcut 25 de flotări
în emisiunea acesteia. Michelle Obama a învins-o
astfel pe celebra realizatoare TV, care s-a oprit după
20 de flotări. "M-am gândit că nu ar fi bine să mă dau
mare în faţa primei doamne a ţării şi din acest motiv
m-am oprit", a glumit Ellen DeGeneres. "Nu ar fi
fost frumos dacă o învingeam. Eu am 54 de ani, iar
ea are 48", a adăugat, continuând să glumească,
prezentatoarea TV. Potrivit tabloidului britanic Daily
Mirror, Michelle Obama nu părea deloc obosită şi a
recunoscut de altfel că ar fi putut să continue acel
concurs.  Michelle Obama s-a aflat la Los Angeles
pentru a promova campania contra obezităţii pentru
copiii americani. Prima doamnă a SUA a dus în
California legume cultivate în grădina de zarzavaturi
de la Casa Albă şi l-a convins pe celebrul Jay Leno,
în emisiunea "e Tonight Show", să mănânce mere,
cartofi dulci şi pizza cu vinete, ardei şi zucchini,
reuşind astfel să înfrângă binecunoscuta "aversiune"
a prezentatorului american faţă de legume şi reticenţa
acestuia faţă de dietele alimentare sănătoase.

Concurs de flot[ri între Michelle 
Obama ;i o prezentatoare TV

      Mai mulţi deputaţi slovaci şi-au scos hainele în
cadrul unei campanii insolite împotriva imunităţii
parlamentare, cerând suprimarea acesteia, înaintea
unei dezbateri pe această temă prevăzută marţi în
Parlament. O fotografie cu 17 deputaţi ai partidului
Libertate şi Solidaritate (SaS), care afişau în loc de
haine o banderolă pe care scria "Să lăsăm
parlamentarii fără imunitate", a fost postată pe
profilul de Facebook al partidului şi reprodusă de
cel mai mare tabloid slovac, Novy Cas.
      "Deputaţii sunt oameni ca şi ceilalţi şi nu au
nevoie de privilegii precum imunitatea", afirmă
partidul SaS.
      Potrivit legislaţiei slovace, parlamentarii sunt
protejaţi în cursul celor patru ani de mandat de
orice acţiune judiciară, ceea ce a permis mai multor
deputaţi să scape de pedeapsă pentru conducere
sub influenţa alcoolului. Partidul SaS a fost în 2010
iniţiatorul unui referendum privind suprimarea
anumitor privilegii ale parlamentarilor, dar acest
vot a fost invalidat din cauza participării reduse.

Deputa\ii slovaci au protestat
f[r[ haine `mpotriva imunit[\ii
parlamentare
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      Oficialii companiei Titan S.A.
au anunţat că firma va fi furnizor
european pentru reţeaua americană
de fast-food McDonald's, dar şi că
se poartă negocieri pentru livrări şi
pe alte pieţe în afară de România,
Bulgaria, Macedonia şi Grecia. "În
prezent focusul nostru este exportul
în Germania şi în ţările balcanice",
a declarat Stephanos Krommydas,
directorul general al companiei.
      Chiflele livrate către
McDonald's sunt produse într-o
unitate din localitatea Cernica, din
apropierea Bucureştiului, în care
producătorul a investit 16 milioane
de euro. Capacitatea de producţie
se ridică la 275 de milioane de chifle
pe an. Mai mult, compania
intenţionează să investească 1,2
milioane de euro pentru extinderea
reţelei proprii de retail cu şapte noi
unităţi în Bucureşti, acesta fiind şi
principalul proiect de investiţii al
companiei pentru acest an. Titan
S.A deţine 43 de magazine sub
brandul Belforno Fresh, încasările
din magazine acoperind
aproximativ 13% din încasările
anuale ale producătorului
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Fostul Cinema Popular, o bijuterie
arhitectural[ a S[tmarului

Shakira a primit distinc\ia de cavaler al Ordinului Artelor
;i Literelor din partea Guvernului Fran\ei

Artistei i-a fost acordat acest titlu pentru contribu\ia pe care a adus-o în domeniul
artelor frumoase. "Sunt atât de cople;ită de faptul că primesc această onoare într-o \ară
precum Fran\a, care a împărt[;it o mo;tenire culturală cu tot restul lumii", a spus cân-
tărea\a pe 28 ianuarie, când a primit distinc\ia din mâinile ministrului francez al
Culturii, Frédéric Mitterrand, potrivit Mediafax. Shakira a venit în Fran\a pentru a
participa la gala premiilor muzicale NRJ, care au avut loc la Cannes. La această ce-
remonie, artista a primit un premiu de onoare, informează contactmusic.com.

Cântărea\a a devenit primul artist columbian care a primit o stea pe Hollywood
Walk of Fame, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc anul trecut.

Ursul ne anun\[ c[ mai avem 
6 s[pt[m]ni de iarn[

Luna Februarie mai este denumit[ ̀ n po-
por ;i f[urar pentru c[ ̀ n aceast[ lun[ f[urarii
preg[tesc fiarele aratului. Despre vreme se
spune c[ aceast[ lun[ se caracterizeaz[ prin
schimb[ri ale vremii< ninge ;i plou[,
`nghea\[ ;i dezghea\[, e ger ;i c[ldur[. Dup[
cum se prezint[ vremea am putea spune c[
b[tr]nii nu au gre;it deloc atunci c]nd au
descris semnele acestei luni de iarn[. PAGINA 3
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Cl[direa Cinematografului Popular 
are o istorie de 100 de ani

Cele 12 propriet[\i rurale de care am
amintit s[pt[m]na trecut[ erau inalie-
nabile ;i imprescriptibile, adic[ nu pu-
teau fi v]ndute, schimbate, d[ruite, ipo-
tecate sau supuse la vreo alt[ sarcin[, in-
diferent de natura ei. Ele nu erau supuse
impozitului c[tre stat, dar pl[teau d[rile
jude\ene ;i comunale. Contractele ;i alte
acte referitoare la administrarea Dome-
niului Coroanei erau, de asemenea, scu-
tite de orice taxe de timbru sau `nregis-
trare. Decretul din 14 noiembrie 1934
aducea preciz[ri suplimentare, ar[t]nd
c[ legea trebuia interpretat[ ̀ n sensul c[
propriet[\ile Domeniului Coroanei, ori-
cum s-ar exploata, nu sunt supuse nici
unui fel de impozit, sub orice denumire
ar fi, c[tre stat, institu\ii publice, diferite
ministere etc., ori de c]te ori legile prin
care se creeaz[ vreun impozit sau tax[
nu cuprind dispozi\ia expres[ c[ Dome-
niul Coroanei este supus acelui impozit
sau acelor taxe> Domeniul Coroanei
r[m]ne impozabil numai c[tre jude\ sau
comun[, ;i numai ̀ n ceea ce prive;te su-
prafe\ele agricole ;i cl[dirile.

Aceast[ situa\ie a durat p]n[ la 14
octombrie 1940, c]nd, printr-un decret-
lege, `ncetau toate scutirile ;i reducerile
de impozite, taxe ;i contribu\iuni de ori-
ce fel, acordate membrilor Familiei Re-
gale, Casei Regale ;i Domeniului Coroa-
nei. Propriet[\ile imobiliare personale,
ca ;i cele date ̀ n folosin\[, bunurile mo-
bile, veniturile de orice fel, actele ;i fap-
tele juridice au fost supuse aceluia;i re-
gim fiscal ca ;i cele ale particularilor.
R[m]neau scutite de impunere numai
lista civil[ a Regelui Mihai I dota\ia Re-
ginei – mam[ Elena. Dispozi\iile acestui
decret sunt abrogate la 20 ianuarie 1945.

Toate aceste propriet[\i erau `ncre-
din\ate unui `ngrijitor purt]nd titlul de
administrator al Domeniului Coroanei
numit ;i pl[tit de Coroan[ ;i care nu
aveau caracterul unui func\ionar public.
Administratorul lucra numai ̀ n limitele
ordinelor ;i instruc\iunilor date de Co-
roan[ ;i purta `ntreaga r[spundere, in-
clusiv `n justi\ie, pentru activitatea sa. 

~n aceast[ func\ie au fost numi\i< Ion
Kalinderu (26 septembrie 1888 – 11 de-
cembrie 1913), Barbu :tirbei 21 decem-
brie  (1913 – 9 decembrie 1919), Nicolae
Mi;u (9 decembrie 1919 – 15 mai 1920),
general Ernest Ballif (15 mai 1920 – 13
februarie 1941), General Alexandru Ma-
molescu (15 februarie 1941 – 11 iulie
1942), Dimitrie D. Negel (22 iulie 1942
– 30 decembrie 1947). 

~n cadrul Domeniilor Regale nu lu-
crau militari (ofi\eri de informa\ii) dar
am dat dou[ exemple `n articolul ante-
rior, una era situa\ia `n urm[ cu 100 –
130 de ani ;i alta este zilele actuale (m[
refeream direct ̀ n nr. anterior la ac\iunile
de terorism). Ulterior voi reveni cu un
articol `n leg[tur[ cu mijloacele finan-
ciare ale Familiei Regale.

S.A.R. Mihai
Secretar Ag. :ef Principal (R)

Mure;an Traian

Domeniul Coroanei
(Partea a II-a)

Strada :tefan cel Mare din Sa-
tu Mare, pe care este amplasat ;i
imobilul `n care odinioar[ a
func\ionat „Camera Me;te;uga-
rilor“, apoi Cinematograful „Po-
pular“, are o istorie de 100 de ani.

Potrivit informa\iilor furnizate de dr.
Kis Imolla, specialist superior `n cadrul
Direc\iei pentru Cultur[ ;i Patrimoniu
Na\ional a jude\ului Satu Mare, existen\a
str[zii :tefan cel Mare este atestat[ do-
cumentar din secolul al XVI-lea, mai
exact din anul 1566. Atunci era cunos-
cut[ sub numele de "Platea Molendini".
Numele provine de la moara situat[ odi-
nioar[ la cap[tul s[u de nord, pe bra\ul
Some;ului. R]ul curgea `ntre cele dou[
ora;e medievale Satu Mare ;i Mintiu. Mai
t]rziu s-a schimbat denumirea `n strada
Podului de piatr[, `n urma construirii la
cap[tul ei a unui pod ce lega cele dou[
ora;e desp[r\ite de r]ul Some;.

Datorit[ cl[dirilor ce o str[juiesc,
construite ̀ n majoritatea lor la cump[na
secolelor XIX-XX, ̀ n stil neoclasic, baroc
t]rziu sau secession, strada a fost decla-
rat[ rezerva\ie de arhitectur[, ansamblul
urban cuprinz]nd imobilele ̀ ntre nume-
rele 1-27, respectiv 2-24, av]nd codul
SM-II-a-B-05246.

Pe strada :tefan cel Mare sunt situate
mai multe cl[diri cu valoare istoric[ ;i
arhitectonic[ deosebit[ pentru Satu Mare
precum< Colegiul Na\ional "Doamna
Stanca", Colegiul Na\ional "Kolcsei Fe-
renc", cl[direa fostului cinematograf Po-
pular ;.a.

La Camera Me;te;ugarilor 
a concertat Bartok Bela 
;i George Enescu

Potrivit dovezilor, `n cl[direa care
odinioar[ era cunoscut[ sub numele de
"Camera Me;te;ugarilor", apoi Cinema-
tograful "Popular", pe 20 noiembrie 1922
a concertat renumitul compozitor ;i pia-
nist Bela Bartok. ~n ziua de 19 noiembrie
1923, George Enescu a sus\inut un con-
cert de vioar[, interpret]nd lucr[ri de
Beethoven, Sain-Sais ;i Handel. Tot pe
aceast[ strad[ se afl[ fosta cl[dire a claus-
trului c[lug[ri\elor mizericordiene, con-
struit[ ̀ n anul 1893. Secven\e ambientale
;i constructive din acest imobil sunt des-
crise de scriitoarea careian[ Kaffka Mar-
git ̀ n romanul psihologic "Mu;uroiul de
furnici".

Cl[direa fostului cinematograf Po-
pular are v]rsta de 100 de ani. ~n anul
1910, terenul pe care este construc\ia des-
pre care vorbim apar\inea lui Grosz Ja-
kab. Pe seama proiectului c];tigat de Toa-
so Pal, unul dintre cei 27 de arhitec\i par-
ticipan\i la concurs, ̀ n prim[vara anului
1911 au ̀ nceput lucr[rile de construire a
imobilului. S-a realizat astfel construc\ia
ce va deveni "Camera Me;te;ugarilor" -
cl[dire de interes cultural. Construirea a
durat un an ;i jum[tate.

Darea `n folosin\[ a imobilului cu
destina\ie cultural[ a avut loc pe 8 de-
cembrie 1912, cu fastul cuvenit. Cl[direa
avea restaurant, sal[ de spectacole,
`nc[peri ̀ n care s-au organizat o serie de
`nt]lniri, dar ;i chefuri. ~n sala de lectur[
puteau fi consultate publica\ii de specia-
litate de interes local ;i na\ional. Biblio-
teca de atunci avea 6.000 de volume.

Ani la r]nd `n aceast[ cl[dire s-au
organizat `nt]lniri de informare, la care
au participat me;te;ugari, dar ;i al\i lo-
cuitori ai ora;ului. De mai multe ori ̀ ntr-
un an se organizau concerte de ̀ nalt[ \in-
ut[, prelegeri literare ;.a. Sala de festivit[\i
era considerat[ cea mai frumoas[ din Sa-
tu Mare la momentul respectiv. S-au or-
ganizat acolo  baluri ̀ n folosul dezvolt[rii
activit[\ii me;te;ugurilor, serate dansante
;i alte petreceri similare.

~n anul 1936 se f[ceau deja preg[tiri
pentru ca `n anul urm[tor, 1937 s[ se
aniverseze 25 de ani de la darea `n folo-
sin\[ a imobilului. Prin anul 1930, insti-
tu\ia avea propria orchestr[, care ̀ i ajuta
pe tineri s[ `nve\e tainele muzicii. Erau
;i o serie de forma\ii culturale care se
`ntorceau cu premii de la diversele con-
cursuri.

Proiectul ini\iat de 
Prim[ria Satu Mare

Prim[ria Satu Mare dore;te ini\ierea
unui proiect pentru crearea unei struc-
turi de sprijinire a afacerilor.  Se preco-
nizeaz[ realizarea acestui obiectiv prin
accesare de fonduri europene oferite de
Programul de Cooperare Transfronta-
lier[ Ungaria-România 2007-2013, Axa
prioritar[ 2 - Înt[rirea coeziunii sociale
;i economice în regiunea de grani\[, Do-
meniul major de interven\e 2.1 -Spriji-
nirea cooper[rii transfrontaliere în do-
meniul afacerilor, Ac\iunea 2.1.1-Dez-
voltarea infrastructurii de afaceri.

Dup[ reabilitare, ”Casa Me;te;uga-
rilor” `;i va rec[p[ta destina\ia ini\ial[
devenind un centru de afaceri, perfec\io-
nare, expozi\ii de promovare. 

Cl[direa construit[ în 1912 cu acest
scop `n spa\iile existente pot g[zdui s[li
de conferin\e cu o capacitate de  300 per-

soane, spa\ii expozi\ionale, s[li pentru
cursuri, totodat[ pot fi amenajate mi-
croateliere cu scop educa\ional sau chiar
de promovare a propriei activit[\i. Prin
realizarea acestei structuri se vor asigura
facilit[\i ;i spa\ii pentru desf[;urarea
unei palete largi de activit[\i, dar ;i
condi\ii pentru dezvoltarea resurselor
umane ;i materiale ale zonei. Concep\i
privind punerea în valoare a acestui im-
obil ;i redarea destina\iei ini\iale are în
vedere ;i principiul func\ion[rii în regim
ecologic, al promov[rii unor activit[\i
prietenoase cu mediul, precum ;i al or-
ganiz[rii cu regularitate a unor ac\iuni
publice pe teme de protec\ia mediului. 

Pentru a identifica nevoia real[ a
acestui obiectiv ;i sustenabilitatea pro-
iectului au fost contactate acele
organiza\ii existente în municipiul Satu
Mare care reprezint[ mediul de afaceri.
Aceste organiza\ii sunt< Camera
me;te;ugarilor, Asocia\ia „Patronatul
s[tm[rean”, Asocia\ia „Consult :colari”,
Funda\ia Hans Lindner”, Asocia\ia eco-
nomic[ germano-român[m pentru re-
giunea de Nord Vest. Scopul acestor or-
ganiza\ii este sus\inerea, promovarea, re-
prezentarea şi apărarea intereselor an-
treprenoriatului.

În urma realiz[rii proiectului în
cl[dire vor fi amenajate 9 spa\ii la parte-
rul cl[dirii unde pot fi amenajate mi-
croateliere cu scop educa\ional ;i de pro-

movare, într-unul dintre aceste spa\ii va
fi amenajat un birou cu caracter trans-
frontalier, gestionat de administratorul
cl[dirii, având scopul de a sprijini co-
operarea între antreprenoriatul celor
dou[ jude\e - Satu Mare ;i Szabolcs-Szat-
mar-Bereg.

Pentru a stabili activit[\ile din mi-
croatelierele nou create în perioada de
implementare a proiectului va fi organi-
zat[ o burs[ de idei adresat[ me;te;uga-
rilor, microintreprinderilor din regiune
pentru a selecta cu ajutorul unui juriu
acele meserii care vor ocupa spa\iile res-
pective. 

Bugetul proiectului

Conform studiului de fezabilitate ela-
borat, valoarea investi\iei este de
1.062.002,16 euro, din care valoarea con-
stuc\iei este de 941.106,72 euro (valoare
cu TVA), valoarea dot[rilor este de
82.997,93 euro (valoare cu TVA), con-
stând din mobilier echipamente IT. La
aceste cheltuieli vor mai fi ad[ugate chel-
tuieli de management, vizibilitate, orga-
nizare de evenimente ;i cheltuieli admi-
nistrative. Valoarea total[ a aplica\iei fi-
ind de 1.055.089,25 euro. Valoarea con-
tribu\iei proprii este 2% din valoarea to-
tal[ a proiectului.

Ioan A.

Inaugurarea imobilului cu destina\ie cultural[ a avut loc pe 8 decembrie 1912

Cl[direa fostului cinematograf Popular are v]rsta de 100 de ani.
~n anul 1910, terenul pe care este construc\ia despre care vorbi
apar\inea lui Grosz Jakab. Pe seama proiectului c];tigat de Toaso Pal,
unul dintre cei 27 de arhitec\i participan\i la concurs, `n prim[vara
anului 1911 au ̀ nceput lucr[rile de construire a imobilului. S-a realizat
astfel construc\ia ce va deveni "Camera Me;te;ugarilor" - cl[dire de
interes cultural. Construirea a durat un an ;i jum[tate.
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Ursul ne anun\[ c[ mai avem de
`nfruntat `nc[ 6 s[pt[m]ni de iarn[
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Luna faurilor de fier ;i-a intrat
`n drepturi ̀ ncep]nd cu s[rb[toa-
rea Sf. Trifon (1 februarie), cu-
noscut ̀ n credin\a popular[ ca fi-
ind cel ce p[ze;te livezile de omizi
;i l[custe, iar pe oameni, de ne-
bunie. 

~n vremurile de demult viticultorii ;i
pomicultorii obi;nuiau s[ \in[ post `n
aceast[ zi ;i chemau preotul s[ le stro-
peasc[ cu agheazm[ livezile ;i via, ca
acestea s[ fie ferite de nerodire, de secet[
;i grindin[. 

Luna Februarie mai este denumit[ ̀ n
popor ;i f[urar pentru c[ ̀ n aceast[ lun[
f[urarii preg[tesc fiarele aratului. I se mai
spune ;i luna lui fluierar sau luna lupilor.
Despre vreme se spune c[ aceast[ lun[
se caracterizeaz[ prin schimb[ri ale vre-
mii< ninge ;i plou[, ̀ nghea\[ ;i dezghea\[,
e ger ;i c[ldur[.

Februarie, fratele lui Gerar

Dup[ cum se prezint[ vremea din
aceste zile am putea spune c[ b[tr]nii nu
au gre;it deloc atunci c]nd au descris
semnele acestei luni de iarn[. "C[ci ;tiut
este c[ `n februarie noaptea `nghea\[ ;i
ziua se dezghea\[, ;i a;a treptat merge
de la `nghe\ul cel mare din decembrie ;i
ianuarie la c[ldura lui marta ;i aprilie.
Aceasta c]nd merg lucurile pe calea lor
fireasc[. C]teodat[ februarie `;i d[ ;i el
arama pe fa\[, vrea s[ arate c[ ;i el este
lun[ de iarn[. Atunci, \in-te p]nz[, s[ nu
te rupi! Unde `mi `ntoarce cojoaca pe
dos, ;i unde ne trimite c]te un pui de
viscol, de zloat[, de te crezi la gerul Bo-
botezei, ori ̀ n mijlocul iernii! Vezi c[ nu
degeaba spune rom]nul c[ Februarie s-
ar fi l[udat contra nu ;tiu cui zic]nd<
„Dac[ nu mi-ar fi ru;ine de frate meu
cel mare, adic[ de Ianuarie, a; da o ge-
ruial[ de s[ `nghe\e vi\elul `n burta va-
cii!“

"~n luna lui februar crap[ ou[le cor-
bului, c]nd e ger mare, ;i atunci ies puii.

Corbul trebuie s[ se sileasc[ cu ouatul ;i
clocitul, s[-i cr[pe din bun[ vreme ou[le,
c[ s[-i ias[ degrab[ puii, c[ de a da `n
mart ;i i-or g[si furnicile `n cuib, `i
m[n]nc[. 

De aceea `n unii ani sunt corbi mai
mul\i, iar `n al\ii mai pu\ini. ~n luna lui
mart furnica s-a pus r[m[;ag cu corbul
c[, de a putea sui el `n v]rful copacului
at]tea oc[ de fier, c]t va sui ea, furnica
nu i-a m]nca puii, c[ furnicele `n mart
`ncep a ie;i. El a dus sarcina c]t a dus,
dar n-a putut-o sui p]n[ ̀ n v]rf. Furnica
a luat de la d]nsul fierul ;i l-a r[dicat ea,
dar nu l-a dus ca d]nsul drept, ci cotit, ;i
a;a l-a suit p]n[-n v]rf, ;i de aceea `i
m[n]nc[ corbului puii."

Sfaturi pentru omul harnic

A;a cum am ar[tat ;i cu alte ocazii,
exist[ un calendar al lucr[rilor specifice
fiec[rei luni. Din r]ndurile ce urmeaz[
putem remarca preocuparea gospodari-
lor de a-;i pune `n ordine toate lucrurile
din jurul casei, dar ;i faptul c[ pentru ei
o lun[ de iarn[ nu presupunea neap[rat
s[ lase la o parte orice activitate casnic[.
Calendarele agricole erau `n vechime
tip[rite sub forma unor bro;uri ;i  aveau
cuprinse `n ele o multitudine de sfaturi
extrem de utile pornind de la munca
c]mpului, ̀ n livezi, gospod[rie, pres[rate
pe alocuri cu referate ale unor speciali;ti,

recomand[ri, etc. Iat[ ce recomand[ri
erau f[cute omului harnic pentru luna
februarie<

"Cerne bucatele de s[m]n\[. Car[ ;i
`mpr[;tie gunoi, ca, pe c]nd se dez-
ghea\[, zama lui s[ intre ̀ n p[m]nt. C]nd
timpul e frumos, po\i `ncepe aratul. De
n-ai f[cut ̀ n ianuarie, adun[ acum neaua
`n jurul pomilor. Cur[\e;te livezile de
mu;inoaie, pietri ;i m[r[cini ;i, pe unde
locul e ple;, seam[n[ iarba. Las[ berbecii
la oile ce vrei s[ fete `n iulie ;i le p[ze;te
s[ nu bea ap[ de pe neau[, c[ci cele de a
f[ta pierd mielul, iar celor f[tate li se
stric[ laptele. Taie ml[di\e de altoit din
partea despre miaz[zi a pomilor, le

`mpl]nt[ `n nisip ori `n p[m]nt umed
p]n[ la folosin\[. Sf]r;e;te cur[\irea po-
milor de omide ;i, c]nd timpul e frumos,
po\i s[di pomi. Cur[\e;te altoii mai tineri
de crengile netrebnice, ca s[ creasc[ fru-
mo;i. F[ resadni\[ ;i seam[n[ \eler,
ceap[, s[lat[, c[l[rabe, castrave\i ;i altele,
pe cari le vei ap[ra prin un acoperem]nt
`n contra gerului."

Despre vreme

Prima s[pt[m]n[ din F[urar cuprin-
de una dintre cele mai importante
s[rb[tori ale anului - ~nt]mpinarea Dom-
nului  (2 februarie).

~n credin\a popular[ ziua de 2 fe-
bruarie este cunoscut[ sub denumirea
de Ziua Ursului sau Stretenia. Copiii erau
un;i cu gr[sime de urs. Prin aceast[ prac-
tic[ se credea c[ puterea acestui animal
era transferat[ asupra copiilor. Bolnavii
de „sperietoare” erau trata\i ̀ n aceast[ zi
prin afumare cu p[r de urs.

Se credea c[, dac[ `n aceast[ zi este
soare, ursul iese din b]rlog ;i, v[z]ndu-
;i umbra, se sperie ;i se retrage, preves-
tind astfel, prelungirea iernii cu `nc[ 6
s[pt[m]ni. Dimpotriv[, dac[ `n aceast[
zi cerul este `nnorat, ursul nu-;i poate
vedea umbra ;i r[m]ne afar[, prevestind
sl[birea frigului ;i apropierea prim[verii.
La Satu Mare, `n 2 februarie a fost soare
str[lucitor. Ca urmare, mai avem de
`nfruntat ̀ nc[ 6 s[pt[m]ni de iarn[ grea.

Alte prevestiri de timp

C]nd bufni\a prin luna februar va
c]nta, e semn de prim[var[ timpurie.
Dac[ c]nt[ pi\igoii vesel ̀ n luna lui Faur,
`n cur]nd se va desprim[v[ra. Faur ur]t,
mai frumos. C]nd nu `nghea\[ la Faur e
semn de an m[nos. Z[pada `n Faur
`nt[re;te sem[n[turile.Viforele ce nu vin
`n Faur se r[zbun[ la Pa;ti. Dac[ F[urar
e v]ntos, vara e secetoas[. (Antoaneta
Olteanu, Calendarele poporului rom]n,
Ed. Paideia, Bucure;ti, 2001, 2009)

A consemnat :tefania Cri;an

Ie;it din b]rlog, ursul ;i-a v[zut umbra. Tradi\ia spune c[ acesta e un semn clar c[ iarna va continua

Cele dou[ chipuri ale Dr. Vasile Lucaciu< omul - idee ;i omul - statuie
S[pt[m]na trecut[, la Muzeul

Jude\ean Satu Mare s-a desf[;urat
simpozionul “160 de ani de la
na;terea marelui patriot dr. Vasile
Lucaciu”. Printre vorbitori s-a
num[rat ;i prof. univ. dr. Doru Ra-
dosav, directorul Bibliotecii Cen-
tral Universitare “Lucian Blaga”
din Cluj Napoca. Red[m ̀ n cele ce
urmeaz[ o a doua parte din
cuv]ntarea rostit[ `n sala festiv[ a
institu\iei mai sus amintite.

Născut la Apa în 1852, după un par-
curs formativ la Baia-Mare, Oradea, Roma
şi Gherla, dr. Vasile Lucaciu funcţionează
începând cu 1878 la Liceul Regal Catolic
din Satu-Mare. Din acest moment el se
înscrie într-un circuit public ca profesor,
jurnalist, om politic. El iese dintr-un
spaţiu privat şi intră într-un spaţiu public.
Între 1878-1883 el locuieşte în Satu-Mare
(strada Ferdinand nr. 29) iar în „calitatea
de intelectual cu pregătiri academice” este
de drept „virilis” (cetăţean al municipiu-
lui), intrând şi în Consiliul Comunal şi
beneficiind, datorită acestei calităţi, de re-
ducerea impozitului la jumătate. Acest
statut se încheie în 1885 când este înlăturat
din consiliul oraşului, fapt ce îl propul-
sează într-un activism politic şi naţional

degajat de constrângerile unei poziţii pri-
vilegiate, oferite de autorităţile de stat.

Traiectoria lui biografică de profesor
şi militant politic este reperată topografic
de casa de pe strada Ferdinand, de Liceul
Regal Catolic (azi Liceul Doamna Stanca)
şi de sediul instituţiilor de judecată ale co-
mitatului unde a fost condamnat în mai
multe rânduri. El parcurge aşadar un iti-
nerar de consacrare în zona prestigiului
public, politic şi cultural. Periplul biografic
al Dr. Vasile Lucaciu, derulat între 1883-
1884 când părăseşte oraşul şi anul 1920
când se întoarce în Satu-Mare – deci pe
parcursul a peste 30 de ani – este perioada
de prestigiu maxim. Lider politic, deputat,
diplomat, om de cultură, el are o recu-
noaştere atât naţională cât şi în afara ţării,
definindu-se drept personaj emblematic
al unităţii naţionale. (..)

Etapa dintre 1884-1920, ca perioadă
de consacrare a omului-statuie, ca periplu
biografic supra-personal, îl scoate din lo-
cuirea domestică, civilă, cotidiană şi pri-
vată şi îl amplasează într-o situare emi-
namente publică, extrapersonală. Această
dinamică privat – public din biografia sa
corespunde unei apropieri sau depărtări
de oraşul Satu-Mare. Anul 1936 când s-a
dezvelit statuia lui Vasile Lucaciu în Piaţa
Libertăţii (fostă Brătianu) în faţa a peste
30.000 de oameni, reprezintă momentul
de maximă consacrare a personalităţii sa-

le. Devenit antum personalitate publică,
trebuie menţionat faptul că prin realizarea
statuii sale s-a făcut proba unei solidarităţi
naturale, fireşti în jurul personalităţii sale.
Este vorba de o proximitate afectivă, oma-
gială şi de veneraţie. Astfel, statuia reali-
zată de sculptorul Cornel Medrea a fost
turnată gratuit de muncitorii Uzinelor
Malaxa din Bucureşti. Solidaritatea afec-
tivă şi veneraţia unanimă fac mărturia
unei exemplarităţi indivizibile ale relaţiei
dintre comunitate (societate) şi persona-
lităţile istorice. Acest an 1936 marchează
ratificarea publică a personalităţii sale şi
luarea în posesie a unui spaţiu şi a unui
timp particularizat de această personali-
tate. Ceea ce este miraculos în destinul
său biografic postum al omului – statuie
– pentru că în cazul lui Vasile Lucaciu,
prin statuia sa, el are o viaţă fizică post-
mortem – este modul în care există o re-
laţie izbitoare între destinul sau periplul
statuii şi „marea istorie”. Statuia sau omul
– statuie are un destin public plasat în sia-
jul sau în învolburările marii istorii. 

În urma Dictatului de la Viena din
1940, statuia devine indezirabilă, inco-
modă pentru autorităţile horthyste şi din
acest motiv ea este demontată şi trans-
portată de către câţiva români din oraş în
Lugoj, unde a fost adăpostită până în 1942,
când a fost transportată şi reamplasată în
centrul oraşului Alba-Iulia, unde a stat

până în 1948. Prin urmare, omul – statuie,
în convergenţă cu „marea istorie” şi cu
destinul colectiv al românilor, a urmat
drumul refugiului. În anul 1948, o dată
cu instalarea opresivă a comunismului în
România, statuia a fost scoasă din spaţiul
public şi aşezată în depozitul unui muzeu.
(...)

În anul 1958 statuia a fost transportată
la Bucureşti şi instalată în curtea muzeului
„Cornel Medrea”. Prin urmare, omul –
statuie a fost eliberat din detenţia politică
(închis în depozitul unui muzeu), repus
în libertate dar nu într-un spaţiu public ci
într-un spaţiu privat, familial, asemenea
foştilor deţinuţi politici eliberaţi dar mar-
ginalizaţi şi amplasaţi într-un spaţiu deli-
mitat, supravegheat, controlat. În 30 no-
iembrie 1968 statuia a fost reamplasată în
Satu-Mare, în parcul din Bulevardul Re-
publicii, deci într-o reabilitare publică.
Destinul omului – statuie este asemănător
deţinuţilor politici care în urma decon-
spirării crimelor din primul deceniu a re-
gimului comunist şi a amnistierii din
1964, a proceselor intentate abuzurilor re-
gimului comunist personificate de Ale-
xandru Drăghici, au intrat într-un proces
mai larg de reabilitare. Reamplasarea pu-
blică a omului – statuie a parcurs acelaşi
itinerar cu al personajului colectiv repre-
zentat de deţinuţii politici. Această res-
taurare publică a omului – statuie din 1968

la care se adaugă înfiinţarea muzeului me-
morial din Apa din deceniul nouă al se-
colului trecut, reprezintă însă o semi-cen-
tralitate publică a statuii, o recunoaştere
nedesăvârşită a centralităţii omului – sta-
tuie. După 1989, omului – statuie a fost
recentrat în spaţiul public, prin reampla-
sarea statuii în parcul central al oraşului,
în locul fixat de istorie, aspect ce des-
ăvârşeşte destinul omului-statuie sau îl re-
poziţionează în deplinătatea legitimităţii
sale istorice şi în deplinătatea semnificaţiei
sale simbolice, trans-istorice. Din nou
omul – statuie urmează evenimentele
„marii istorii”. Recentrarea şi reamplasarea
omului – statuie coincide cu scoaterea din
ilegalitate a Bisericii Greco-Catolice din
care a făcut parte, biserică luptătoare pen-
tru libertatea şi unitatea naţională, cu me-
rite excepţionale şi imprescriptibile în
construcţia şi în prezervarea identităţii
noastre colective. Omul – statuie a fost
pentru mulţi ani, după 1989, umbra pro-
tectoare, simbolică şi tutelară a serviciilor
divine prestate de Biserica Greco-Catolică
în aer liber, înainte de a fi pusă în dreptu-
rile sale ecleziale. La umbra statuii şi la
umbra crucii din mâna  omului – statuie,
Biserica Unită a parcurs un drum recu-
perator şi relegitimator, marcat de slujirea
lui Dumnezeu şi a neamului, a credinţei
şi a naţiunii. 

~n credin\a popular[ ziua de 2 februarie este cunoscut[ sub denu-
mirea de Ziua Ursului sau Stretenia. Se credea c[, dac[ `n aceast[ zi
este soare, ursul iese din b]rlog ;i, v[z]ndu-;i umbra, se sperie ;i se
retrage, prevestind astfel, prelungirea iernii cu `nc[ 6 s[pt[m]ni. 



MISS

6 fete au intrat `n competi\ia pentru 
Miss Februarie Informa\ia Zilei
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Luna februarie a debutat cu un
nou concurs de frumuse\e organi-
zat de Informa\ia Zilei ;i anume
cel de Miss Popularitate. Aici au
avut ocazia s[ se ̀ nscrie fetele dor-
nice de afirmare, cu v]rste cuprinse
`ntre 16 ;i 24 de ani.

Pentru luna februarie s-au `nscris 6
concurente cu v]rste cuprinse `ntre 16 ;i
19 ani. Concursul se desf[;oar[ pe site-ul
www.informatia-zilei. Fiecare fat[ benefi-
ciaz[ de o pagin[ unde se g[sesc date des-
pre ele ;i mai multe poze. Concurenta care
va acumula cele mai multe voturi va fi de-
clarat[ Miss Popularitate Februarie. Aces-
tea pot fi votate acum ;i de pe telefonul
mobil acces]nd informatia-zilei.ro!

~n continuare v[ prezent[m date des-
pre concurentele noastre.

Larisa Ben\e s-a n[scut la 18 septem-
brie 1992, se afl[ ̀ n zodia fecioar[ ;i locu-
ie;te `n Hrip. Studiaz[ Finan\e ;i B[nci la
Academia Comercial[ din Satu Mare. Are
ca hobby-uri muzica, `i place s[ danseze,
s[-;i petreac[ timpul liber cu cei dragi ;i
ador[ c[l[toriile. Are o fire sociabil[, op-
timist[ ;i plin[ de via\[. ~n via\[ se ghideaz[
dup[ urm[torul motto< “Secretul vie\ii nu
este s[ ai tot ce `\i dore;ti, ci s[-\i dore;ti
tot ceea ce ai.”

Georgiana Cri;an s-a n[scut la 28 au-
gust 1993, se afl[ ̀ n zodia fecioar[ ;i locu-
ie;te `n Satu Mare. Este eleva la Colegiul
Na\ional “Doamna Stanca”, profilul :tiin\e
Sociale – Bilingv. Are ca hobby-uri ̀ notul,
chitara, plimb[rile cu prietenii ;i `i place
s[-;i plimbe c]inele. Georgiana se descrie
ca fiind o fire ambi\ioas[, energic[, plin[
de via\[. Se ghideaz[ dup[ urm[torul mot-
to< “Nimic `n via\[ nu e `nt]mpl[tor.”

Edina Tivadar s-a n[scut la 23 sep-
tembrie 1995 ;i locuie;te `n Botiz. Este
elev[ la Colegiul “Doamna Stanca”, profilul
mate-info. Are ca hobby-uri ie;irile cu
prietenii, muzica ;i dansul. Este o persoan[
ambi\ioas[, sociabil[. Spune c[ are o ciu-
dat[ combina\ie de calit[\i ;i defecte, este
schimb[toare ;i mereu al[turi de prieteni.
Motto-ul ei e< “Nu conteaz[ c]t ri;ti. Con-
teaz[ s[ ri;ti pentru ceva ce merit[.”

Larisa Cristea s-a n[scut la 12 iunie
1995, se afl[ `n zodia gemeni ;i locuie;te
`n Satu Mare. Larisa este elev[ la Colegiul
Na\ional “Ioan Slavici”, profilul Pedagogic.
Are ca hobby-uri muzica, dansul ;i ̀ i place
voley-ul. Are o fire prietenoas[, este sufle-
tist[ dar ;i `nc[p[\]nat[. ~n via\[ se ghi-
deaz[ dup[ urm[torul motto< “Nu-\i pier-
de adev[rata identitate `n c[utarea de a fi
acceptat[ ;i pl[cut[ de ceilal\i.”

Larisa Matei s-a n[scut la 22 mai 1995,
se afl[ `n zodia gemeni. Este elev[ la Co-
legiul Na\ional “Ioan Slavici”, profilul Fi-
lo-Bilingv-Englez[. ~i place s[ c[l[toreasc[,
de aceea are ca hobby-uri c[l[toriile, iar
pe l]ng[ acestea `i mai plac plimb[rile ;i
cititul. Este ambi\ioas[, `ncrez[toare ;i
`nc[p[\]nat[. ~n via\[ se ghideaz[ dup[
urm[torul motto< “Ceea ce nu tr[im la
timp, nu tr[im niciodat[.”

M[d[lina Filimon s-a n[scut la 29 au-
gust 1993, se afl[ ̀ n zodia fecioar[ ;i locu-
ie;te `n Satu Mare. M[d[lina este elev[ la
Colegiul Na\ional “Ioan Slavici”, profilul
Filo-Bilingv-Francez[. Are ca hobby-uri
modelingul, c[l[toriile ;i muzica. Se des-
crie ca fiind o fire ambi\ioas[, afectiv[, so-
ciabil[ ;i comunicativ[. Motto-ul ei este<
“Talentul c];tig[ meciuri, dar munca ;i in-
teligen\a c];tig[ campionate.”

***
Dac[ ave\i vreo favorit[ intra\i pe si-

te-ul nostru ca s[ o vota\i. Fetele care vor
s[ se `nscrie `n acest concurs, pentru luna
martie, o pot face trimi\]nd un e-mail pe
misspopularitate_iz@yahoo.com cu nu-
mele ;i prenumele, c]teva poze, data na;te-
rii, num[r de telefon, institu\ia de
`nv[\[m]nt sau locul de munc[.

Ionu\ Bl[jean

Pentru luna februarie s-au `nscris 6 concurente cu v]rste cuprinse `ntre 16 ;i
19 ani. Concursul se desf[;oar[ pe site-ul www.informatia-zilei. Fiecare fat[ be-
neficiaz[ de o pagin[ unde se g[sesc date despre ele ;i mai multe poze.

Concurenta care va acumula cele mai multe voturi va fi declarat[ Miss Popu-
laritate Februarie. Acestea pot fi votate acum ;i de pe telefonul mobil acces]nd in-
formatia-zilei.ro!
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BALET

Gabriela T[nase a `nv[\at sute 
de feti\e s[ fac[ primii pa;i gra\io;i
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Holurile :colii de Arte se um-
plu mar\ea, cu prec[dere, de feti\e
`mbr[cate ̀ n costume de gimnas-
tic[. E agita\ie mare ;i forfot[> co-
pii, m[mici sau bunici deopo-
triv[, toat[ lumea se preg[te;te de
balet.

La cursurile coregrafei Gabriela
T[nase e coad[, la propriu. De c]\iva
ani buni ea ini\iaz[ copii ̀ n tainele dan-
sului, a baletului `n special. Are deja
un renume ;i dac[ vrei s[-\i `nscrii co-
pilul la cursurile ei, trebuie s[ te
g]nde;ti din timp ;i s[ ac\ionezi rapid.
Anul acesta 100 de feti\e frecventeaz[
aceste cursuri. La fel a fost ;i ̀ n anii tre-
cu\i.

Are nu mai pu\in de ;apte grupe de
copii, cu v]rste `ntre patru ani ;i
jum[tate ;i 15-16 ani. 

Z]ne `n roz cu papucei

:i mar\ea aceasta sala cu oglinzi e
plin[ de feti\e. Grupa cea mai mic[ are
cursuri. 15 z]ne au ̀ nceput lec\ia. Sunt
toate ̀ mbr[cate ̀ n roz ;i au ̀ n picioru;e
papuci speciali de balet. Se uit[ cu
ochi;ori mira\i spre "doamna profe-
soar[". 

Tainele baletului se p[trund cu
r[bdare ;i perseveren\[. ~nt]i dorin\a
ajunge, dar dac[ e dublat[ ;i de talent,
lucrurile vor merge foarte bine. 

"Battement", "tendu", "soutenu",
"plie" sau "reverance", constituie alfa-
betul baletului ;i primele mi;c[ri care
se ̀ nva\[. "Sunt din francez[!" exclam[
o mog]ldea\[ cu p[rul b[lai. 

Pe c]t sunt de mici, pe at]t sunt de
gra\ioase. Bra\ele lor sub\iri se mi;c[
ca ni;te aripi de p[s[ri. Cu siguran\[
unele dintre ele vor ajunge s[ danseze
"Lacul lebedelor". Dar p]n[ atunci mai
e muuult de munc[. At]t din partea lor
c]t ;i a celei care le ̀ ndrum[. O aseme-
nea munc[ se face cu pasiune, cu r[bda-
re ;i cu dragoste de copii. Mai ales cu
dragoste... Tot din dragoste pentru ei,
Gabriela are ̀ nc[ de anul trecut o grup[
de 10 copii de la Casa Diana.  A fost
ini\iativa ei de a face dans cu ace;ti copii
mai pu\ini noroco;i, ar[t]ndu-le c]te
pu\in din frumuse\ea acestei arte. Sa-
tisfac\ia cea mai mare vine atunci c]nd
toat[ munca de peste an se concreti-
zeaz[ `ntr-un spectacol de final. 

Anul trecut c]nd scena teatrului s-
a umplut de micile balerine, ropotele
de aplauze au umplut de bucurie ini-
mile tuturor. Zeci de p[rin\i s-au feli-
citat c[ au ales s[-;i duc[ copiii la cur-
surile de balet ale :colii de Arte.

Pentru anul acesta se greg[tesc in-
tens s[ pun[ `n scen[ "Frumoasa din
p[durea dormit[" ;i "Sp[rg[torul de
nuci". Ambi\ioase planuri!  De aceea
totul trebuie preg[tit cu foarte mult[
grij[ pentru detalii, de la mi;c[ri la cos-
tume, de la personaje la luminile din
timpul spectacolului. 

O const[n\eanc[ `ndr[gostit[
de Satu Mare 

Gabriela T[nase este const[n\eanc[
;i a ajuns la Satu Mare `n anul 1977. A
terminat Liceul de Art[ George Enescu
din Bucure;ti, la clas[ de muzic[ ;i co-
regrafie. S-a `ntors la Constan\a ;i a
dansat c]\iva ani la Teatrul Fantasio ;i
la Teatrul de Revist[, pred]nd mai apoi,
`n paralel, coregrafie la ;coal[. ~n Satu
Mare a venit ;i a r[mas `mpreun[ cu
so\ul ei fiind impresiona\i de tihna ;i
lini;tea ora;ului. Acum e coregraful
sec\iei maghiare a Teatrului de Nord cu
care `mparte satisfac\iile unor musica-
luri puse `n scen[ de-a lungul anilor.
Are mul\umirea c[ a predat la clasa de
balet a Liceului de Art[ "Aurel Popp",
chiar de la `nfiin\area ei. N-are copii,
dar consider[ c[ to\i cei ce vin la cursuri
sunt oarecum ;i ai ei.  

Gabriela T[nase vorbe;te cu pasiune
despre munca pe care o face, despre tot
ce ;i-a propus s[ realizeze cu ace;ti copii
dar ;i despre beneficiile dansului, care
nu se rezum[ doar la mi;care. Baletul
dezvolt[ sim\ul artistic ;i estetic, iubirea
pentru muzic[ dar mai ales ajut[ la o
dezvoltare armonioas[ ;i la formarea
unei pozi\ii frumoase a corpului. C]nd
explic[ toate acestea fa\a `i radiaz[ iar
ochii `i sclipesc, a;a cum se `nt]mpl[
cu to\i cei care `;i iubesc meseria.

V. Shibata   

Balerina rom]nc[ Alina Cojocaru se
num[r[ printre cele patru laureate ale
premiului "Balerina deceniului". Acest
premiu deosebit de prestigios i-a fost de-
cernat cu ocazia unei prestigioase gale
interna\ionale de balet, "Stars of the 21st
Century". Organizat ̀ n premier[ la Mos-
cova, acest eveniment important din lu-
mea baletului a avut loc ̀ n Palatul Krem-
lin ;i a impresionat publicul moscovit.

Alina Cojocaru, n[scut[ la Bucuresti,
a studiat la Kiev timp de ;apte ani, per-
fec\ion]ndu-se apoi, din 1997, la :coala
Regal[ de Balet din Londra. 

A dansat ̀ n cadrul Companiei de Ba-
let din Kiev (debut]nd ̀ n "Don Quijote",
"Frumoasa din p[durea adormit[",
"Sp[rg[torul de nuci", "Coppelia"). A re-
venit la Londra ̀ n 1999, fiind promovat[
ca prim-balerin[.

Dup[ succesul repurtat `n "Giselle",
ea a devenit solist principal (2001) al
Companiei Regale de Balet de la Covent
Garden, evolu]nd apoi `n roluri celebre
din "Lacul lebedelor", "Romeo ;i Julieta",
"Don Quijote"  sau "Evgheni Oneghin".

~n 2002, Alina Cojocaru a ap[rut
pentru prima oar[ pe scena rom]neasc[,
interpret]nd al[turi de ansamblul Operei
Na\ionale Bucure;ti, rolul titular din "Gi-
selle". A revenit ̀ n anul urm[tor, pentru

a dansa, ̀ n cadrul Galei de Balet din Fes-
tivalul ;i Concursul Interna\ional "Ge-
orge Enescu". A primit din partea statu-
lui rom]n distinc\ia Ordinul Na\ional
pentru Merit `n grad de Cavaler.

Alina Cojocaru a fost desemnat[, ̀ n
2004, cea mai bun[ balerin[ `n cadrul
festivalului Monaco Dance Forum, la
Gala Premiilor Nijinsky, distinc\ie care
se acord[ o dat[ la doi ani.

Date biografice

S-a născut la 27 mai 1981 `n
Bucure;ti, iar `n prezent este prim bale-
rin[ la "Royal Ballet" din Londra. 

Rolul cu care numele ei este cel mai
adesea asociat este "Giselle", din cauza
delicate\ii ;i a dansului eteric. ~n plus,
Cojocaru a excelat `n coregrafia unor
dansuri moderne. Rolurile Alinei sunt
un contrast puternic `ntre elementele
tehnice dificile ;i delicate\ea aproape ne-
verosimil[ pe care o are ̀ n mi;c[ri.  Ade-
seori pare c[ sfideaz[ gravita\ia, corpul
ei d]nd senza\ia de plutire. Criticii  de
specialitate dar ;i simpli iubitori de balet
au remarcat toate aceste atuuri care fac
din Alina Cojocaru o dansatoare spe-
cial[, c[utat[ de cele mai mari teatre de
balet din lume.

Alina Cojocaru, cel mai bun 
produs al ;colii rom]ne;ti de balet

La cursurile coregrafei Gabriela T[nase e coad[, la propriu. De
c]\iva ani buni ea ini\iaz[ copii `n tainele dansului, a baletului `n
special. Are deja un renume ;i dac[ vrei s[-\i `nscrii copilul la cur-
surile ei, trebuie s[ te g]nde;ti din timp ;i s[ ac\ionezi rapid.
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“Titanic Vals” la Teatrul de Nord,
oglind[ fidel[ a metehnelor rom]ne;ti

~n urm[ cu c]\iva ani regizorul
Andrei Mihalache a ini\iat o serie
de mont[ri cu piese celebre din
dramaturgia rom]neasc[ interbe-
lic[. Dup[ “Gai\ele” lui Al.
Kiri\escu, “Visul unei nop\i de
iarn[“ de Tudor Mu;atescu (un
mare succes) ;i “Steaua f[r[ nu-
me” de Mihail Sebastian, a venit
r]ndul unei alte lucr[ri de refe-
rin\[< “Titanic Vals”.

Anul 2012 marcheaz[ centenarul ca-
tastrofei vasului Titanic, este un an elec-
toral `n Rom]nia ;i `ntre timp tema le-
gendarei catastrofe a fost prelucrat[ ̀ ntr-
un film devenit un mit cinematografic.
A;a c[ “Titanic Vals” a venit la momentul
potrivit ;i prima s[pt[m]n[ de reprezen-
ta\ii a produs ̀ n public reac\ii dintre cele
mai pozitive. Motivele sunt numeroase
;i vom `ncerca s[ le deslu;im `n cele ce
urmeaz[.

Portretul cu multe fe\e
al vie\ii `n Rom]nia

Despre piesa a c[rei premier[ a avut
loc ̀ n 1932 autorul ei, Tudor Mu;atescu,
scria<  “Cât priveşte personajele – deal-
tminteri ca în întreaga mea literatură, de
la poem la roman şi de la schiţă la tragi-
comedie –, acestea au fost întotdeauna
luate direct de la marea şi inepuizabila
mea furnizoare, care a fost, este şi va fi
realitatea.” ~n acela;i articol m[rturisea
c[ firele epice ale piesei - povestea mo;te-
nirii, povestea de dragoste ;i povestea
omului simplu ̀ mpins ̀ n fa\[ de o familie
ambi\ioas[ - au avut loc `n acela;i ora;,
la C]mpulung, iar el nu a f[cut dec]t s[
le `mbine `ntr-o singur[ tapiserie dra-
maturgic[.

A f[cut-o cu des[v]r;it[ art[, trebuie
s[ recunoa;tem. De la premier[ piesa s-
a bucurat de un succes enorm ;i a iscat
reac\ii adverse pe m[sur[, c[ci portretul
rom]nilor vizibil `n ea e at]t de acut ;i
de acid `nc]t dac[ nu e;ti `n stare s[ r]zi
iei pietre ;i arunci `n mesager. Parveni-
tismul, intriga, jocurile politice,
pref[c[toria, toate sunt la ele acas[ ̀ n fa-

milia Nec;ulescu, `n jurul a dou[ perso-
naje simple ;i pure< Spirache, bugetarul
lini;tit ;i familist, ;i Gena, fiica lui din
prima c[s[torie, simpl[, sensibil[ ;i ini-
moas[. ~n jurul lor, o menajerie social[
de toat[ frumuse\ea, fiecare cu marota
lui, iar ̀ n contrapondere cele dou[ intri-
gante ;efe< nevasta Dacia ;i soacra Chi-
riachi\a. La 80 de ani de la scrierea ei,
piesa arat[ ca un scenariu al unui reali-
ty-show din genul at]t de popular pe
unele televiziuni din zilele noastre. Ceea
ce `nseamn[ c[, `n fond, suntem la fel.

O echip[ la `n[l\ime

Din toat[ seria interbelic[ realizat[
de Andrei Mihalache, spectacolul de fa\[
ni se pare cel mai bine conturat regizoral.
Nu treneaz[, tranzi\ia `ntre momente se

face u;or, actorii au loc s[-;i desf[;oare
arta, totul e rotund, `mplinit, iar finalul
deschide, dincolo de parodierea melodiei
“My Heart Will Go On”, dimensiuni spi-
rituale experien\ei bunului Spirache. Plus
o mul\ime de mici g[selni\e ce dau relief
personajelor ;i care nu ies ̀ n eviden\[ ̀ n
mont[ri mai conven\ionale.

Actorii se simt bine pe scen[ ;i cali-
tatea jocului cre;te ̀ n aceste condi\ii. Va-
sile Blaga red[ sugestiv tensiunea ̀ n care
tr[ie;te Spirache `nconjurat de familia
pe care se chinuie s-o \in[ unit[, iar lun-
gul s[u monolog, r[bufnirea unui eu de
at]tea ori reprimat, reu;e;te s[ fie elec-
trizant. Un alt actor cu vechi merite, Ra-
du Botar, `n rolul de “deus ex machina”
al avocatului Procopiu, are o presta\ie
juc[u;[ ;i plin[ de ironie. Vlad Chico e
impun[tor ;i are un joc curat ̀ n rolul lui
Traian cel iubitor de cai, iar Tibor Szekely

face din Decebal un personaj ce iese din
tipicul caricatural, apari\ia lui ̀ n kimono
;i centur[ alb[ la final (dup[ ce `ncasa
non-stop lovituri din toate p[r\ile) fiind
o tu;[ regizoral[ inspirat[, de maturizare.
Stelian Ro;ian e dinamic, ;armant ;i
par;iv `n rolul h]r;itului politician Ner-
cea, iar George B]rsan atac[ dou[ registre
diferite ̀ n rolul lui Dinu, ar[t]nd mai bi-
ne `n partea a doua, `n momentul ro-
mantic cu Gena. O apari\ie episodic[ pu-
ternic marcat[ (inclusiv prin uniforma
de b]lci) are Cosmin Domni;an
juc]ndu-l pe ofi\er.

Partea feminin[ a distribu\iei e do-
minat[ de o presta\ie splendid[ reu;it[
de Raluca Mara `n rolul Gena. Discret[,
dar profund[, actri\a scoate la lumin[
universul interior bogat al acestei Ce-
nu;[rese moderne, str[bate scena ca un
duh tutelar ̀ n c]mpul minat de pofte din

jur ;i transmite emo\ii puternic distilate
`n scenele romantice. E al doilea rol ex-
celent al tinerei debutante ;i abia
a;tept[m s[ vedem cum va continua ca-
riera ei pe scena s[tm[rean[. 

Carmen Fr[\il[ `mpinge spectacolul
`nainte ̀ n rolul voluntarei Dacia, care nu
se d[ `n l[turi de la avansuri explicite ca
s[-;i ating[ scopurile de m[rire. Se simte
pofta de joc a actri\ei, `ntr-un rol de an-
vergur[, primul dup[ cel din “Casa Ber-
nardei Alba”. Imaginea de matroan[
acid[ `i vine de minune. O completeaz[
superb Rora Demeter `n rolul soacrei,
continu]nd linia din “Gai\ele”, unde o
juca pe Aneta Duduleanu. Genul acesta
de roluri pare s[-i pun[ `n valoare cele
mai rafinate resurse comice. Dorina Ne-
me; ;i-a dorit de mult un rol de femeie
fatal[ ;i ̀ l joac[ pe cel al Mizei cu bucurie
;i antren, trec]nd delicat de la comedie
la dram[ ;i ̀ napoi, ̀ n ceea ce pare un rol
de referin\[ pentru ea la Satu Mare. Ga-
briela Dorgai are apari\ii scurte, dar efi-
ciente ;i tonice, mai `nt]i ca vecin[
cer;etoare, apoi ca slujnic[.

O men\iune special[ se cuvine pen-
tru munca scenografului Alexandru Ra-
du. Decorul imaginat de el contribuie
mult la discursul teatral credibil la care
asist[m aici, prin contrastul dintre ca-
mera ̀ nghesuit[ ;i mobilat[ mic-burghez
din primul act ;i livingul aerisit ̀ n form[
de pia\[ roman[ (c[ tot e plin de nume
antice ̀ n pies[) din actele urm[toare. Di-
feren\a e f[cut[ ;i de tablourile de pe pe-
re\i< de la o art[ simpl[, dar onest[ ;i de
bun gust, `n prima parte - ;i nu e de mi-
rare c[ Gena, suflet pur, e redat[ pict]nd
- la o serie de kitschuri azurii ̀ n partea a
doua, c]nd aparen\ele de m[rire sunt la
putere `n via\a familiei. Scena final[, cu
trecerea de la bra\ele deschise ale lui Kate
Winslet din “Titanic”, ̀ mbr[\i;are a lumii,
la postura lui Iisus crucificat, asumat[
de Spirache, ofer[ o cheie de citire a spec-
tacolului.

“Titanic Vals” de la Teatrul de Nord
va face serie frumoas[, credem, `n
urm[torii ani, c[ci e un spectacol popu-
lar, dar nu populist, bine g]ndit ;i realizat,
iar metehnele rom]ne;ti nu vor pleca re-
pede dintre noi, ;i nici rostul artei tea-
trale.

Vasile A.

Anul 2012 e dedicat lui Caragiale `n marea majoritate a teatrelor din \ar[
Fie că e vorba de montări mai

vechi care au fost readuse sau păs-
trate în repertoriu, fie că e vorba
despre proiecte noi, Caragiale va
fi în acest an prezent mai mult ca
oricând pe scenele româneşti.

Dramaturgul care a marcat istoria
teatrului şi a literaturii române s-a născut
pe 30 ianuarie 1852, în satul Haimanale
şi s-a stins pe 9 iunie 1912, la Berlin,
a;adar `n acest an avem o dubl[ ocazie
de aducere aminte. În acest context, tea-
trele din Bucureşti şi din ţară au pregătit
pentru Anul Caragiale spectacole după
textele celui considerat cel mai important
dramaturg român.

Naţionalul bucure;tean 
pregăteşte integrala

Teatrul Naţional din Bucureşti are în
plan o integrală Caragiale pentru acest
an. Şase artişti erau aşteptaţi să intre în
repetiţii pe scena Naţionalului. Între
timp, pe 29 noiembrie 2011, Alexandru
Tocilescu a murit, iar proiectul cu spec-
tacolul “D’ale carnavalului”, pe care tre-
buia să-l pună în scenă, a rămas suspen-

dat. Alexandru Dabija avea în proiect un
spectacol-colaj, iar Silviu Purcărete, o

producţie “Conu Leonida", cu Mariana
Mihuţ în rolul Efimiţa.

Regizorul Radu Afrim va intra ̀ n re-
petiţii ceva mai târziu, spre toamna aces-
tui an, cu drama „Năpasta", text care, la
momentul apariţiei sale, în 1901, i-a adus
dramaturgului o acuzaţie nedreaptă de
plagiat, acesta fiind unul dintre motivele
pentru care Caragiale avea să decidă
câţiva ani mai târziu să părăsească Ro-
mânia, scârbit, şi să se mute la Berlin,
unde a şi murit în vara lui 1912.

Coregraful Gigi Căciuleanu va reali-
za, de asemenea, un spectacol inspirat
de textele lui Caragiale, iar Horaţiu Mă-
lăele avea în plan realizarea unei montări
cu “O scrisoare pierdută". În acest mo-
ment, însă, în repertoriul Teatrului
Naţional din Bucureşti - care poartă şi
numele dramaturgului - există doar spec-
tacolul “O noapte furtunoasă", în regia
lui Felix Alexa, a cărui premieră a avut
loc în 2002. Cu Dan Puric în rolul lui
Rică Venturiano, Mircea Rusu în rolul
lui Jupân Dumitrache şi Irina Movilă în
rolul Vetei, spectacolul lui Felix Alexa se
joacă de zece ani pe scena Amfiteatru de
la TNB, cu acelaşi succes.

Propuneri pe scenele din \ar[

Alte două propuneri interesante pe
textul “O noapte furtunoasă" sunt spec-
tacolul lui Alexandru Dabija de la Teatrul
Naţional din Iaşi şi spectacolul lui Mircea
Cornişteanu, de la Teatrul Naţional din
Craiova. În cel de la Iaşi, regizorul alege
să meargă pe o variantă mai dezinhibată
a lui Caragiale. Iar cuvintele lui Eugen
Ionescu, deloc întâmplător citate în ca-
ietul-program, sunt, în acelaşi timp, co-
mentariul şi premisa spectacolului< “În-
tr-adevăr, omenirea, aşa cum ne e în-
făţişată de acest autor, pare a nu merita
să existe. Personajele sale sunt nişte
exemplare umane în aşa măsur[ degra-
date, încât nu ne lasă nicio speranţă. (...)
Niciodată stăpânite de un sentiment de
culpabilitate, nici de ideea vreunui sa-
crificiu, nici de vreo altă idee, aceste per-
sonaje cu conştiinţa uimitor de liniştită
sunt printre cele mai josnice din litera-
tura universală".

În repertoriul teatrului din Craiova
mai există “Conu Leonida faţă cu reacţiu-
nea", în regia Dianei Dragoş. Acelaşi text,
în varianta lui Laurian Oniga, a fost pus
în scenă şi la Teatrul Naţional din Cluj,
într-o variantă interesantă care exploa-
tează în primul rând datele comice ale
textului.

Mahalaua în prim-plan

Alexandru Dabija a montat la Teatrul
de Comedie din Bucureşti „O scrisoare
pierdută", cu o distribuţie plină de vedete,
de la Marcel Iureş în rolul lui Caţavencu
la George Mihăiţă caAgamiţă Dandana-
che. 

Una dintre piesele mai degrabă oco-
lite de regizori, “D’ale carnavalului" a fost
pusă în scenă la Teatrul Naţional din Si-
biu, de Silviu Purcărete, cu Ofelia Popii
în rolul Miţei şi Constantin Chiriac în
rolul lui Pampon. O lume plină de oglinzi
paralele, în care poezia mahalalei bucu-
reştene din alt veac se întâlneşte cu gro-
bianismul viu de secol XXI. 

Au fost doar c]teva din multele
mont[ri anun\ate ̀ n \ar[. ~ntr-o conver-
sa\ie avut[ cu Andrei Mihalache la o con-
ferin\[ de pres[, directorul sec\iei
rom]ne a Teatrului de Nord spunea c[
nu dore;te ca s[rb[toarea Caragiale s[
impun[ obliga\ia de a monta o pies[ a
sa. Ceea ce nu ̀ nseamn[ c[ Nenea Iancu
nu e actual, am zice chiar dimpotriv[. ~n
ce m[sur[ asta e un lucru bun... v[ l[s[m
s[ decide\i.

V. Andreica

dddd

Echipa de actori care a participat la realizarea spectacolului, `n pauza unei repeti\ii

“Titanic Vals” de la Teatrul de Nord va face serie frumoas[, cre-
dem, ̀ n urm[torii ani, c[ci e un spectacol popular, dar nu populist,
bine g]ndit ;i realizat, iar metehnele rom]ne;ti nu vor pleca repede
dintre noi, ;i nici rostul artei teatrale.
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Toţi motociliştii şi şoferii au trebuit
să repare o pană, la un moment sau altul.
Însă aceast[ problemă se pare că se va
sfârşi în curând, pentru că un producător
din Marea Britanie a creat un prototip
de cauciuc care nu se dezumflă nicioda-
tă.

Cauciucul fără aer foloseşte o răşină
dintr-un plastic special care este împletită
într-o plasă de spiţe şi care ajută la
susţinerea suprafeţei de rulare a cauciu-
cului. De asemenea, are grijă ca acesta să
nu cedeze sub greutatea vehiculului.

Spiţele au un rol important în ceea
ce priveste protejarea cauciucului şi au
grijă ca acesta să nu cedeze, îndeplinind
aceeaşi funcţie pe care presiunea aerului
o are în anvelopele obişnuite. Mai mult,
răşina cauciucului este realizată dintr-un
plastic special care poate fi reciclat în
mod repetat şi este astfel mult mai benefic
pentru mediul înconjurător. Suprafaţa de
rulare este şi ea realizată din materiale
reciclate. Producătorul Bridgestone spu-
ne că aceste cauciucuri „non-pneumati-
ce” se află în curs de dezvoltare, dar vor
fi la un moment dat disponibile pentru
vehiculele vândute cu amănuntul. Aces-
tea vor avea un impact mult mai mic asu-
pra mediului înconjurător, nu vor trebui
niciodată reumplute cu aer, iar teama de
pană va dispărea.

Compania a dezvăluit conceptul său
la showul auto din Tokio, care a avut loc
luna trecută.  (Sursa< Daily Mail).

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Ghidul de piatr[ din Georgia
este un monument misterios `n
care sunt sculptate zece „porunci”
pentru o „Nou[ Epoc[ a Ra\iunii”.
Prima porunc[? Men\inerea po-
pula\iei globale sub 500 de mi-
lioane de oameni.

Alt lucru sinistru< autorii a ceea ce
noi numim ast[zi American Stonehedge
sunt ̀ nc[ un „mister”… cu excep\ia celor
`n cuno;tin\[. 

Ghidul de piatr[ din Georgia

Ghidul de piatr[ din Georgia este un
monument enigmatic,  din granit, situat
`n regiunea Elbert, Georgia. De aseme-
nea cunoscut sub numele de American
Stonehenge, sculptura este de aproape 6
m `n[l\ime ;i alc[tuit din 6 pl[ci de gra-
nit, c]nt[rind `n total aproximativ 109
tone. Detaliul cel mai uimitor al monu-
mentului ̀ ns[ nu este dimensiunea sa, ci
mesajele gravate ̀ n el< Zece reguli pentru
o „Epoc[ a Ra\iunii”. Aceste reguli ating
subiecte care sunt asociate cu „Noua Or-
dine Mondial[”, inclusiv pentru depo-
pulare masiv[, un guvern mondial unic,
introducerea unui nou tip de spirituali-
tate, etc.

Autorii acestor reguli au cerut s[
r[m]n[ anonimi `n totalitate ;i, p]n[ `n
prezent, anonimatul lor a fost p[strat `n
mod corespunz[tor. Cu toate acestea gru-
pul misterios a l[sat un text care s[ ex-
plice motivele din spatele acestor reguli,
un text care nu a mai fost discutat p]n[
acum online. Ghidul de piatr[ descrie o
lume „ideal[” la fel cu cea imaginat[ ;i
de societ[\ile secrete oculte. Monumen-
tul este prin urmare o dovad[ a unei
leg[turi existente ̀ ntre societ[\ile secrete,
elita mondial[ ;i presiunea pentru o No-
ua Ordine Mondial[.

Monumentul

St]nd lini;tit `n \inutul Elberton,
Ghidul de piatr[ va cre;te probabil ̀ n re-
levan\[ `n urm[torii ani.

F[cut din granit albastru ̀ n piramid[,
Ghidul de piatr[ din Georgia este menit
s[ reziste testului timpului ;i s[ comunice
cuno;tin\e pe mai multe nivele< filosofice,
politice, astronomice, etc. Este compus
din patru blocuri de piatr[ mari, care
con\in zece reguli de via\[ `n opt limbi<

englez[, spaniol[, swahili, hindus[,
ebraic[, arab[, chinez[ ;i rus[. Pe partea
de sus a structurii este inscrip\ionat un
mesaj mai scurt `n patru limbi antice<
babilonian[, greac[ clasica, sanscrit[, ;i
`n hieroglife egiptene. Este important s[
observa\i c[ aceste patru limbi antice
sunt de o mare importan\[ ̀ n ̀ nv[\[turile
;colilor mister oculte precum este Fran-
cmasoneria ;i Rosicrucienii.

Cele patru pietre mari sunt aranjate
`ntr-o configura\ie de „roat[ cu zbaturi”
care sunt orientate spre a capta migra\ia
soarelui pe tot parcursul anului ;i de ase-
menea, arat[ pozi\iile extreme de r[s[rit
;i apus ale soarelui `n ciclul s[u de 18,6
ani. Piatra din centru are dou[ caracte-
ristici speciale< prima, Steaua de Nord
este ̀ ntotdeauna vizibil[ printr-un orifi-
ciu special forat de la Sud spre partea de
Nord a pietrei din centru> a doua, alt[
deschiz[tur[ se aliniaz[ cu pozi\iile de
r[s[rit ale soarelui la momentul solsti\ii-
lor de var[ ;i de iarn[ ;i la echinoc\iu.

La baza Ghidului de piatr[ se afl[ o

tablet[ explicativ[ pe care sunt listate
unele detalii ale structurii. Men\ioneaz[
de asemenea ;i o capsul[ a timpului
`ngropat[ sub ea. Con\inutul acestei cap-
sule a timpului (dac[ exist[) este un total
mister. Tableta explic[ unele caracteristici
ale monumentului ;i autorii acestuia. Da-
ta de deschidere a capsulei timpului a
fost l[sat[ necompletat[.

Caracteristicile astronomice sunt de
o mare importan\[ `n proiectarea Ghi-
dului de piatr[. ~ntr-o relativ „nou[”
na\iune cum ar fi Statele Unite, monu-
mentele care sunt aliniate cu corpuri ce-
re;ti sunt adeseori opere ale societ[\ilor
secrete, cum ar fi Francmasonii. Lu]nd
din `nv[\[turile lor de la ;colile Mistere
despre Egiptul Antic, Grecia sau Cel\ii
Druizi, ei sunt cunoscu\i pentru `ncor-
porarea ̀ n monumente a catorva din „cu-
nostin\ele” lor „sacre”.

„Cele 10 Porunci”

Cele zece ghiduri pentru o nou[

Epoc[ a Ra\iunii sunt urm[toarele<
1. Men\ine umanitatea sub

500.000.000, `ntr-un echilibru perpetuu
cu natura.

2. Ghida\i reproduc\ia cu ̀ n\elepciu-
ne – `mbun[t[\ind conformitatea ;i di-
versitatea

3. Uni\i umanitatea printr-o limb[
nou[.

4. Conduce\i pasiunea –credin\a –
tradi\ia - ;i toate lucrurile cu judecat[ tem-
perat[.

5. Proteja\i oamenii ;i na\iunile cu legi
cinstite ;i tribunale corecte.

6. L[sa\i toate na\iunile s[ guverneze
internal rezolv]ndu-;i disputele externe
`ntr-un tribunal mondial.

7. Evita\i legile m[runte ;i oficialii ne-
folositori.

8. Echilibra\i drepturile personale cu
`ndatoririle sociale.

9. Pre\ui\i adev[rul – frumuse\ea –
dragostea – c[ut]nd armonia cu infinitul.

10. Nu fi\i un cancer pe p[m]nt –
L[sa\i loc naturii – L[sa\i loc naturii.

Ghidul de piatr[ din Georgia este un monument enigmatic, din granit, situat `n regiunea Elbert, Georgia. 
De asemenea cunoscut sub numele de American Stonehenge, sculptura este de aproape 6 m `n[l\ime ;i alc[tuit din 6
pl[ci de granit, c]nt[rind `n total aproximativ 109 tone

Unităţile de hard disk ar putea
fi într-o zi de mărimea unor boabe
de orez, alimentând aparate audio
atât de mici încât ar putea încăpea
în interiorul urechii noastre.

Oamenii de ştiinţă de la IBM, în frun-
te cu Sebastian Loth, şi cei de la Centrul
German pentru :tiinţele cu Lasere au
construit cea mai mică unitate de depo-
zitare magnetică, folosind doar 96 de
atomi pentru a crea un byte (octet) de in-
formaţii. Unităţile convenţionale necesită
în jur un miliard de atomi pentru fiecare
byte.

Unit[\ile drive mici pot 
depozita de 200-300 de ori
mai multe informa\ii

Această inovaţie ar putea duce la uni-

tăţi drive mici, capabile să depoziteze de
200-300 de ori mai multe informaţii decât
pot în ziua de azi. Imaginaţi-vă un iPod
Touch care poate include 12.8 terabiţi de
muzică.

Sebastian Loth spune că această idee
de depozitare a informaţiilor are ca punct
de pornire “un efect care este foarte
obişnuit în natură”. Fenomenul natural la
care se referă Loth are de-a face cu modul
în care electronii se învârt în interiorul
unui atom. Unităţile de hard disk mo-
derne se bazează pe materiale magnetice
cum ar fi fierul, unde electronii se învârt
toţi în aceeaşi direcţie perfect aliniaţi.
Unităţile funcţionează prin citirea
condiţiilor magnetice de pe regiunile mici
de pe disc. Dacă regiunile magnetice de-
vin prea apropiate una de cealaltă, câm-
purile lor magnetice interferează unul cu
celălalt şi fac dificilă depozitarea corectă
a informaţiilor. Însă, cu materiale ce nu

sunt magnetice, cunoscute ca materiale
antiferomagnetice, electronii se învârt în
direcţii opuse unul faţă de celălalt şi sunt
neutri din punct de vedere magnetic.

Echipa a ansamblat unitatea de hard
minusculă, folosind un instrument spe-
cial cunoscut drept microscop de scanare
de tunele (STM). Aceştia au aşezat atomii
cu atenţie în rânduri de câte şase atomi.
Două rânduri erau suficiente pentru a
stoca un byte de informaţii.

Fiecare pereche de rânduri are două
posibile stări magnetice, reprezentând
clasicele 0 şi 1 ale sistemului binar al da-
telor informatice. Un puls electric de la
vârful lui STM schimbă configuraţia
magnetică de la unul la altul. Există însă
mici probleme cu această tehnologie, aşa
că nu va fi folosită la calculatoare prea
curând.  În al doilea rând, depozitarea
informaţiilor, starea magnetică, este sta-
bilă doar la temperaturi foarte mici, în
jur de cinci grade sub zero.  Însă oamenii
de ştiinţă spun că descoperirea unui ma-
terial care să funcţioneze la temperatura
camerei nu este imposibilă.
(Sursa< news.discovery.com)

Hard disk clasic

O companie suedeză a inventat în-
cărcătorul pentru telefoane mobile,
aparate foto şi dispozitive GPS, care
funcţionează pe bază de apă. Power-
Trekk a fost creat pentru persoanele
care „petrec mult timp departe de
reţeaua electrică” şi nu au acces la surse
de alimentare convenţionale în locaţii
îndepărtate.

Încărcătorul are nevoie de o lingură
de apă pentru a produce în jur de zece
ore de viaţă pentru bateria telefonului.

Încărcătorul funcţionează prin in-
termediul unei reacţii chimice. Apa
reacţionează cu ingredientul special al
încărcătorului PowerTrekk, siliciura de
sodiu, pentru a produce hidrogen ga-
zos. Siliciura de sodiu este o nouă for-
mă de pulbere chimică care a fost dez-
voltată de către compania de energie
„ecologică”. PowerTrekk este primul
produs comercial care foloseşte siliciu-
ră de sodiu. Invenţia funcţionează cu
orice dispozitiv care are un port USB
şi cu orice tip de apă, chiar şi apă sărată.
Încărcătorul poate funcţiona şi cu apă
de baltă, cu condiţia să nu fie îngroşată
de noroi sau alte sedimente.

PowerTrekk va fi lansat pe piaţa eu-
ropeană în mai sau iunie cu un preţ re-
comandat de 199 de euro, iar celulele
de sodiu ce trebuiesc înlocuite pot fi
achiziţionate cu doi euro.

Procesul de folosire este simplu
pentru utilizatori. Sodiul este stocat în-
tr-un recipient mic şi rotund numit Po-
werpukk, cu o formă asemănătoare
unui puc de hochei. Conţinutul din Po-
werPukk este introdus în jumătatea
unui “container” exterior. În cealaltă
jumătate este un rezervor care trebuie
umplut cu apă. După ce capacul este
sigilat, în rezervorul exterior începe
automat reacţia chimică, iar Power-
Trekk este gata pentru utilizare.

Acumulatorul portabil poate fi fo-
losit fie ca un încărcător, fie ca o sursă
de energie, deoarece puteţi conecta o
lanternă sau o lampă la el.

Celulele de combustibil pot fi găsite
într-o gamă de 1Kw sau de 3Kw. 
(Sursa< Daily Mail)

American Stonehenge. Cele 10 porunci, 
`n varianta Noua Ordine Mondial[

~nc[rc[tor de telefoane 
mobile pe baz[ de ap[

Ghidul de piatr[ din Georgia descrie o lume „ideal[” la fel cu
cea imaginat[ ;i de societ[\ile secrete oculte. Monumentul este
prin urmare o dovad[ a unei leg[turi existente `ntre societ[\ile se-
crete, elita mondial[ ;i presiunea pentru o Nou[ Ordine Mondial[.

Cea mai mic[ unitate de hard disk din lume construit[ din atomi

Cauciucul care nu face
pan[ăniciodat[ă
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Rihanna ;i-a
achizi\ionat un tablou
cu Marilyn Monroe
realizat din cristale
Swarovski

Pre\ul pl[tit de vedet[ pentru tabloul uria; realizat din 65.000 de cristale
Swarovski a fost 100.000 de lire sterline (158.000 de dolari). Rihanna a comandat
acest tablou, cu dimensiunile de 1,5 metri/1,5 metri, artistei londoneze Claire
Milner, informează thesun.co.uk citat de Mediafax.

Potrivit presei britanice, opera de artă `;i schimbă permanent culoarea ;i
emite raze de culori diferite în func\ie de luminozitatea din camera în care este
expus. Claire Milner a avut nevoie de patru luni pentru a crea acest tablou, care
cântăre;te 82 de kilograme, ;i a plasat fiecare cristal, manual, în atelierul ei din
Yorkshire.

O sursă citată de tabloidul „The Sun” a spus că Rihanna “se identifică” cu
Marilyn Monroe - care a murit la vârsta de 36 de ani din cauza unei supradoze
de somnifere pe 5 august 1962 - deoarece a început să resimtă presiunea cele-
brită\ii la fel de mult ca actri\a americană. Cântărea\a a cheltuit în lunile trecute
o mică avere pe un candelabru în formă de revolver pe care l-a instalat în su-
frageria re;edin\ei sale din Los Angeles.

McDonald’s, for\at de Jamie
Oliver s[ renun\e la un 

ingredient
Cunoscutul bucătar britanic a ară-

tat că firma de fast-food folose;te hi-
drat de amoniu atunci când prelucrea-
ză carnea de vită, înainte de a o adăuga
la produsele vândute, informează
„Daily Mail” citat de Mediafax. “Cel
mai ieftin produs pentru câini le este
vândut oamenilor” , a sus\inut Oliver
într-o emisiune TV pe care o realizea-
ză.

După luni întregi în care bucătarul
a atras aten\ia la televizor asupra fo-
losirii hidratului de amoniu, compania
a fost nevoită să renun\e la utilizarea
ingredientului. Microbiologul Geral
Zirnstein, de la Departamentul de
Agricultură al Statelor Unite, a sus\in-
ut ;i el că hidratul de amoniu trebuie
interzis< “Consider amestecul acestui
ingredient cu carnea de vită drept un
produs fraudulos.” „De ce ar dori o fi-
in\ă umană să pună carne cu hidrat
de amoniu în gura copilului său? Pu-
blicul american trebuie să în\eleagă
rapid ce face industria alimentară”, a
declarat Jamie Oliver. 

Alte două lan\uri de fast-food de
renume din America, Burger King ;i

Taco Bell, au renun\at la a mai utiliza
hidratul de amoniu în producerea
hamburgerilor.

Alec Baldwin a sl[bit peste
13 kilograme dup[ ce a fost
diagnosticat cu prediabet

Starul american din serialul „30
Rock” ;i-a schimbat radical obiceiurile
alimentare după diagnosticarea acestei
afec\iuni, caracterizată prin faptul că pa-
cientul prezintă multe - dar nu toate -
dintre criteriile care definesc diabetul.
Pacien\ii diagnostica\i cu prediabet sunt
susceptibili să dezvolte diabet de tipul 2,
informează contactmusic.com citat de
Mediafax.

“Am renun\at la zahăr. Am slăbit 13,6
kilograme în ultimele patru luni. E ui-
mitor. Fac Pilates ;i sport, însă nu fac
destul de multă yoga a;a cum mi-a; dori.
Atunci când sunt ocupat cu filmările ;i
nu pot să fac sport, trebuie pur ;i simplu
să mănânc mai pu\in. Sunt con;tient de
acest lucru. Însă zahărul era adevăratul
«uciga;» în cazul meu - el era adevărata
problemă”, a spus Baldwin într-un inter-
viu acordat publica\iei „Access Holly-
wood”.

Un alt motiv pentru decizia actorului
în vârstă de 53 de ani de a adopta un stil
de via\ă sănătos este dorin\a lui de a avea
copii cu actuala lui parteneră de via\ă
Hilaria Thomas, o expertă în yoga în vâr-
stă de 27 de ani. Alec are deja o fiică, Ire-
land, în vârstă de 16 ani, cu fosta lui so\ie,
actri\a Kim Basinger.

Reclam[ interzis[ pentru c[ este 
“prea modificat[”

Reclama la un produs cosmetic a
fost interzisă de către Autoritatea pen-
tru Standarde în Publicitate (ASA) du-
pă ce actri\a Rachel Weisz a apărut
complet schimbată fa\ă de realitate, in-
formează „Daily Mail” citat de Media-
fax. “Suntem de părere că imaginea a
fost modificată în a;a fel încât aspectul
fe\ei a fost schimbat în mod conside-
rabil. Concluzionăm că imaginea din
reclamă exagerează performan\a pro-
dusului”, ;i-a motivat ASA decizia.

Firma produc[toare sugerează prin
această campanie de publicitate că pro-
dusul transformă pielea într-una mai
fermă, mai tonifiată ;i mai suplă. ASA
nu a contestat acest fapt, dar nu a fost
de acord cu modificarea imaginii unei
vedete pentru a convinge publicul să
cumpere produsul.

Compania a recunoscut că imagi-
nea actri\ei a fost modificată în mod

considerabil, dar s-a apărat împotriva
acuzelor de manipulare< “Reclama a
căutat să o reprezinte pe Rachel Weisz
cât mai favorabil posibil. Ea a fost aran-
jată de un artist în machiaj, apoi pozată
de un fotograf profesionist într-un stu-
dio. A fost utilizată din plin lumina în
realizarea fotografiei, pentru a reduce
imperfec\iunile”, au sus\inut reprezen-
tan\ii companiei.

Aceasta nu este prima reclamă
L’Oréal interzisă din cauza prelucr[rii
digitale a unor imagini. La sfâr;itul lu-
nii iulie a anului trecut, două reclame
în care apăreau actri\a Julia Roberts ;i
top modelul Christy Turlington au fost
interzise din acela;i motiv.

Modificarea imaginii lui Rachel
Weisz apare ca o surpriză, având în ve-
dere că vedeta a pledat pentru frumu-
se\ea naturală ;i a sus\inut în 2009 că
botoxul ar trebui interzis actorilor.

Sofia Vergara desemnat[ cea mai 
dorit[ femeie din lume

Starul se-
rialului “Mo-
dern Family”,
care va îm-

plini 40 de
ani în luna

iulie, este cea
mai în vârstă

vedetă fe-
minină ca-
re s-a 
impus 
în topul
celor 
mai 
dorite 
99 de 
femei 
din 
lume
(Top 99
Most
Des-
irable
Wo-
men
in 
the

World),
alcătuit

în fiecare
an de site-

ul AskMen.com, informează contactmu-
sic.com citat de Mediafax.

Pe pozi\ia a doua a topului din acest
an s-a clasat modelul ;i actri\a americană
Kate Upton, iar podiumul a fost comple-
tat de actri\a Rooney Mara. Celelalte lo-
curi din Top 10 au fost ocupate de mo-
delul Miranda Kerr, cântărea\a Nicki Mi-
naj, actri\ele Emma Stone ;i Scarlett Jo-
hansson, starleta Kim Kardashian, cân-
tărea\a Rihanna ;i fotomodelul sud-afri-
can Candice Swanepoel.

Printre absen\ele notabile din acest
top anual se numără actri\ele Angelina
Jolie ;i Jennifer Aniston. Kate Middle-
ton a c];tigat “disputa” cu sora ei,
clasându-se pe locul al 11-lea, iar
Pippa Middleton pe pozi\ia 98.

Sofia Vergara a debutat ca
model ;i a devenit cunoscută
după ce a apărut într-o re-
clamă a brandului Pepsi pe
c]nd avea 17 ani. Ulte-
rior, ea s-a orientat spre
televiziune ;i a devenit
prezentatoare ;i reali-
zatoare de programe
pentru o televiziune
latino-americană.
Rolul din serialul
“Modern Fami-
ly” este acela

care a făcut-o celebră
pe actri\a colum-

biană ;i i-a adus
două nomina-

lizări la Glo-
bul de Aur
;i două
nomina-
lizări la
premiile

Emmy.


