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Memorandumul rom]nilor
din Transilvania

din 15 decembrie1938
Dup[ 20 de ani de la Marea Unire din 1918, rom]nii din Transilvania,
Banat, Cri;ana ;i Maramure; s-au sim\it nedrept[\i\i 

În 15 decembrie 1938, la 20 de ani
dup[ Marea Unire, rom]nii din Transil-
vania, Banat, Cri;ana ;i Maramure; i-
au adresat regelui Carol al II-lea un Me-
morandum. Regelui i se solicita o schim-
bare de regim, precum ;i respectarea
principiilor democratice, potrivit
hotăr]rilor luate la Alba-Iulia, în 1918.
Memorandumul rom]nilor din Transil-
vania, Banat, Cri;ana ;i Maramure; a
fost redactat de Iuliu Maniu ;i al\i frun-
ta;i ai PN|, nemul\umi\i de atitudinea
Regelui Carol al II-lea ;i măsurile luate
de acesta. 

Anul acesta s-au `mplinit 95 de ani
de la Marea Unire. :i acum, ca ;i ̀ n 1938,
rom]nii din Nord-Vestul \[rii au r[mas
pe dinafar[. Județele Satu Mare, Mara-
mureș, Bistrița, Sălaj, Cluj, Mureș, nu
sunt cuprinse în marele proiect al au-
tostrăzilor. Putem spune a;adar c[ din
punct de vedere rutier Rom]nia este
sf]rtecat[. 

Nici din punct de vedere adminis-
trativ acest col\ de \ar[ nu st[ mai bine.
C]\i mini;tri sau secretari de stat sunt
din Ardeal, Satu Mare, Maramure;, Bi-
hor? Poate c[ ;i cet[\enii din județele
Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Sălaj,
Cluj, Mureș ar trebui s[ ̀ nainteze un me-
morandum prin care s[ cear[ s[
pl[teasc[ o acciz[ mai mic[ la benzin[
din moment ce nu vor avea parte de au-
tostr[zi.

Printre semnatarii Memorandumu-
lui se num[r[ ;i doi s[tm[reni. Este vor-
ba de Andrei Dobo;i (1875-1955),
n[scut ̀ n comuna Vama ;i de Mihai Po-
povici, bra;ovean de origine, dar care
devine `n anul 1927 pre;edinte la P.N.|
Satu Mare. Datele despre cei doi le-am
preluat din lucrarea Oameni din
S[tmar, semnat[ de Bujor Dulg[u ;i
Claudiu Porumb[ceanu, ap[rut[ ̀ n anul
2000 la Editura Solsti\iu.

Andrei Dobo;i se stabile;te la Satu
Mare, dup[ absolvirea Facult[\ii de
Drept la T]rgu Mure;, ̀ n anul 1903,  un-
de a profesat ca avocat. S-a afirmat `n
"procesul moftinenilor" din anul 1913
fiind ap[r[torul p[rintelui Gheorghe
Mure;an. 

Al[turi de ceilal\i politicieni
s[tm[reni a participat la evenimentele
din 1918, fiind ales membru al biroului
C.N.R. comitatens Satu Mare. Din 1926
este membru al P.N.|., iar la Congresul

din 1927 este ales vicepre;edinte ;i mem-
bru ̀ n comitetul executiv al organiza\iei
at]t la jude\ c]t ;i la municipiu. 

Pre;edinte al P.N.| Satu Mare a fost
ales Mihai Popovici (1879-1953) dup[
cum am v[zut ;i el semnatar al Memo-
randumului din 15 decembrie 1938. Mi-
hai Popovici va de\ine func\ia de
pre;edinte al P.N.|. Satu Mare p]n[ `n
anul 1936, an ̀ n care candideaz[ pentru
alegerile parlamentare, fiind primul pe
lista P.N.|. Mihai Popovici a ocupat c]te-
va portofolii de ministru< la Interne `n
perioada 7-13 iunie 1930, la Finan\e a
fost ministru de dou[ ori, prima dat[ ̀ n
Guvernul lui Iuliu Maniu ̀ n perioada 16
noiembrie 1928 - 15 octombrie 1929, de

numele s[u leg]ndu-se stabilizarea leului
;i a doua oar[ ̀ n perioada 13 iunie 1932
- 14 noiembrie 1933. A fost ;i ministru
al Justi\iei `ntre 11 august 1932 - 14 no-
iembrie 1933. Mihai Popovici s-a stins
din via\[ `n `nchisoarea de la Sighet.

Andrei Dobo;i a fost deputat de Satu
Mare ;i prefect al jude\ului `n perioada
15 noiembrie 1926-24 aprilie 1931. ~n
anul 1940 se refugiaz[ cu familia `n ju-
de\ul Mure;, iar ̀ ntreaga avere a fost con-
fiscat[ de regimul comunist ̀ n anul 1949.
Se stinge din via\[ la 12 iunie 1955 la
Cluj, `n locuin\a fiului s[u. Dar s[
vedem care au fost dolean\ele memo-
randi;tilor din anul 1938. 

Continuare `n paginile 6-7

Regelui Carol al II-lea i-a fost expusă situa\ia din \ară ;i 
nemul\umirile rom]nilor

O s[pt[mân[ a marilor
anivers[ri culturale< 
Amza Pellea,
Radu Beligan,
Nichita St[nescu 
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Prin\ul Harry a ajuns 

la Polul Sud
      Prințul Harry al Marii Britanii și
soldații răniți alături de care participă la
o expediție umanitară au ajuns, vineri, la
Polul Sud, după ce au parcurs peste 320
de kilometri în Antarctica în mai bine de
trei săptămâni, au anunțat organizatorii,
potrivit AFP și EFE.
      Grupul, care cuprinde 12 soldați răniți
în conflictele din Afganistan și Irak,
proveniți din Regatul Unit, SUA, Canada
și Australia, a ajuns la Polul Sud în jurul
orelor 12.00 GMT, potrivit asociației
'Walking With e Wounded'. 

Un nucleu al culturii na\ionale interbelice locale<
Asocia\ia Româncelor S[tm[rene
Membrele asocia\iei au contribuit la ridicarea statuii ne`nfricatului lupt[tor pentru drepturile
rom]nilor Vasile Lucaciu PAGINA 2

      Examinarea operei lui Ian
Fleming de către un grup de medici
britanici a dezvăluit adevărata
natură a lui 007< cu 92 de unități de
alcool în medie săptămânal, James
Bond este un alcoolic înrăit. Se știe
despre el că îi plac țigările, alcoolul
și femeile, iar fraza lui favorită este
'Vodca Martini, agitată, nu
amestecată', evocă trei medici care
semnează acest studiu în revista
medicală britanică BMJ. În realitate,
cocktail-urile Martini-vodca
trebuie 'amestecate' și nu trecute
prin shaker pentru a fi 'agitate', scriu
acești medici cunoscători, citați de
AFP.
      Ei suspectează deci că faimoasa
frază a lui Fleming se referă la
'tremurul mâinilor la care duce
alcoolul' pentru că 'din cauza
nivelului său de consum, James
Bond prezintă un risc ridicat de
maladii provocate de alcool și de
moarte prematură'.
      Cei trei medici au analizat 12
romane în care Fleming povestește
aventurile agentului secret britanic
pentru a-i calcula cu precizie
consumul alcoolic.

Femeile ;i
b[rba\ii gândesc
fundamental
diferit
      “În medie, la bărbaţi conexiunile
din faţă în spate (ale părţilor
creierului) sunt mai puternice decât
la femei”, în timp ce “femeile au
conexiuni mai puternice de la stânga
la dreapta”, a explicat coordonatoarea
unui studiu, Ragini Verma, profesor
asociat la Şcoala de Medicină din
cadrul Universităţii din
Pennsylvania. Ea a avertizat însă
împotriva generalizărilor pornind
de la aceste rezultate.
      Există însă foarte puţine studii
care au demonstrat că femeile şi
bărbaţii au interconexiunile din
creier realizate diferit.
      În cadrul acestui ultim studiu
oamenii de ştiinţă au scanat creierele
a 949 de tineri cu vârsta între 8 şi 22
de ani (428 de bărbaţi şi 521 de
femei) folosind o formă de RMN
denumită DTI (Diffusion Tensor
Imaging) – o tehnică
neuroimagistică de măsurare a
difuziei anizotrope a moleculelor de
apă în cadrul ţesutului cerebral.
Cercetătorii i-au analizat pe
participanţi atât ca pe un singur
grup, cât şi pe categorii de vârstă.
      Per total, tinerii bărbaţi au
dezvoltat conexiuni mai puternice
în cadrul emisferelor cerebrale, în
timp ce tinerele femei prezentau
conexiuni mai puternice între
diferitele emisfere.

James Bond, 
un alcoolic înr[it
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Des[vârșirea României Mari du-
pă 1918 a produs mutații importante
atât pe plan social cât și în privința
mentalităților. Curentele liberale de
inspirație apuseană ce atingeau mai
degrabă forma în decursul secolului
XIX încep să creeze treptat, -dar firav
și niciodată încheiat-, și fondul so-
cietății românești.

În acest sens, anii ’20 ai secolului trecut
consemnează o nouă etapă a mediului in-
telectual românesc în strădania de a se
branșa la ideile și valorile societății occi-
dentale, încă necontamintate de virusul
extremismului politic. Prin urmare, ̀ ncep
să se manifeste și în România primele or-
ganizări mai laborioase ale femeilor și im-
plicarea acestora în diverse aspecte ale lu-
mii românești< de la lupta pentru recu-
noașterea unor drepturi până la înființarea
de asociații cu rol cultural ori adunări cu
substrat religios. Asemenea asociații se vor
răspândi pe întreg cuprinsul țării, Sătmarul
interbelic neconstituind o excepție din
acest punct de vedere.

Informații cu privire la organizarea fe-
meilor sătmărene de după prima confla-
grație mondială găsim în publicația locală
“Afirmarea’’, periodic cu profil cultural ce
a văzut lumina tiparului în perioada cu-
prinsă între anii 1936 și 1940.  Astfel, pri-
mul număr al acestei reviste pe anul 1938,
găzduiește sub semnătura Mariei Demian,
articolul “Asociația Româncelor Sătmăre-
ne. Istoric și înfăptuiri’’, o prezentare de
substanță a realizărilor destoinicelor
doamne din acest colț de țară reunite sub
stindardul slujirii idealului național. 

Piatra de temelie a Asociației Român-
celor Sătmărene a fost pusă în data de 9
octombrie 1926 când la inițiativa Lucreției

Barbul, căreia i s-au raliat și alte doamne
ce nutreau aceleași sentimente, s-a hotărât
asocierea femeilor din întreg județul Satu
Mare într-un cadru oficial care să le per-
mită activități de ordin religios, filantropic,
național și cultural. De altfel, Lucreția Bar-
bul, promotoarea acestui ambițios proiect,
a fost aleasă și în funcția de președinte al
Asociației.

Pentru o mai bună validare la nivel
național și o recunoaștere a acestui nobil
demers, i-a fost oferit patronajul simbolic
al Asociației d-nei Clotilda Averescu, soția
cunoscutului mareșal-erou al Primului
Război Mondial, o propunere asemănă-
toare fiindu-i înaintată și Ileanei Hossu
Longhin. Drept membru de onoare al Aso-
ciației Româncelor Sătmărene și “pentru
bunele îndrumări date și pentru frumoasa
donație făcută Asociației’’, după cum re-
zultă din paginile revistei amintite mai sus,
a fost proclamat Episcopul Iuliu Hossu.
Totodată, mai târziu, această distincție îi
va reveni și directorului general al filialei
locale a băncii “Casa Noastră’’, dr. Octavian
Pop.

O atenție deosebită a fost acordată de
membrele acestei asociații ajutorării bise-
ricilor din județ, creându-se în acest sens
un fond financiar dedicat ridicării de lă-
cașuri românești ori de reabilitare a acelora
afectate de trecerea timpului.

Un important punct în activitatea rod-
nică a Asociației Româncelor Sătmărene
l-a constituit sprijinul acordat ridicării ca-
tedralei greco-catolice din oraș, fiind strân-
să pentru realizarea acestui important de-
ziderat românesc  suma de trei milioane
de lei. În paralel, a fost susținută pecuniar
finalizarea catedralei ortodoxe din Satu
Mare precum și acordarea de ajutoare bă-
nești spațiilor ecleziastice sătmărene aflate
în dificultate, cum ar fi, de pildă, refacerea
capelei de la liceul de fete din Satu Mare

ori achiziționarea unui clopot pentru Bi-
serica Cercetașilor din Baia Sprie.

Implicarea asocia\iei
`n manifest[ri na\ionale
;i culturale 

Paginile îngălbenite de vreme mai con-
semnează pe răbojul istoriei implicarea
membrelor Asociației în diverse manifes-
tări naționale și culturale din diferite locuri
ale județului, prin organizarea de serbări,
diverse pelerinaje, precum cel din anul
1934 de la mormântul lui Vasile Lucaciu
din Șișești, ori prin asistența materială
acordată ridicării statuii acestui neînfricat
luptător pentru drepturile românilor ar-
deleni. Nu va fi trecută cu vederea nici po-
litica internațională a vremii, femeile săt-
mărene membre în Liga Antirevizionistă
Română,- grupare ce avea drept principal
obiectiv combaterea revizionismului ma-
ghiar-, luând atitudine împotriva cuvân-
tărilor ostile status-quo-ului european ros-
tite de Benito Mussolini, trimițând toto-
dată Ducesei de Atholl, o susținătoare în
Camera Comunelor a năzuințelor româ-
nești, un album care să ’’documenteze exis-
tența noastră pe aceste plaiuri din vremuri
istorice și să demonstreze frumusețea por-
tului și obiceiurilor românești din aceste
ținuturi’’. 

“Casa Națională’’ a orașului Satu Mare
a fost de asemenea una din beneficiarele
sprijinului generos al doamnelor sătmă-
rene, fiind semnate acțiuni în valoare de
20.000 de lei cărora li s-au adăugat donații
totalizând 10.000 de lei, bani strânși în ur-
ma unei serate dansante organizate de me-
ritoasa Asociație. Nici planul sportiv nu a
fost neglijat, “Societății Sportive Olimpia’’
oferindu-i-se, cu rol simbolic, o panglică
albastră cu inscripția “suflet și muncă vă

cerem’’, o recunoaștere a importanței spor-
tului sătmărean în anii dintre cele două
războaie mondiale. 

Probabil cele mai însemnate acțiuni
ale Asociației Româncelor Sătmărene le-
au constituit activitățile filantropice dedi-
cate sprijinirii studiilor tinerilor români
merituoși. În acest scop, au fost ajutați ma-
terial studenții români membri ai Junimii
Sătmărene ce învățau la Cluj și care, din
pricina situației materiale precare, riscau
să nu-și poată încheia ciclul universitar.

Tot din revista “Afirmarea’’ mai aflăm
de suportul financiar acordat înființării
unei școli de gospodărire la Negrești și de
propagarea cu mândrie a portului național
în toate locurile locuite de români. Pentru
a se da un imbold mișcării de înălțare cul-
turală în rândurile sătenilor au fost susți-
nute și încurajate corurile țărănești din în-
treg județul dublate de organizarea unor
conferințe având ca puncte centrale cos-
tumul și graiul românesc, alături de alte
subiecte de același profil.

Pe lângă toate aceste manifestări cu
caracter pedagogic mai trebuie consem-
nate numeroasele serate, serbări, baluri
ș.a.,- în definitiv prilejuri de socializare și
coeziune a suflării românești din întreg ți-
nutul Sătmarului. Asociația a continuat să
activeze fructuos până în preajma celui
de-al Doilea Război Mondial când preci-
pitările belicoase ale istoriei nu au mai per-
mis continuarea acestor frumoase reali-
zări.

Nu încape îndoială că Asociația Ro-
mâncelor Sătmărene a reprezentat un pi-
lon identitar însemnat pe aceste plaiuri,
diversele fațete paideice consemnând oma-
giul și implicarea altruistă pentru binele
cetății adus de vrednicile doamne române
ale acelor timpuri.

Marius Balo;,
Muzeul Județean Satu Mare

Director general - D. P[curaru
Director editor - Ilie S[lceanu
Director revista 
Poesis - George Vulturescu

Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia
(Informa\ia Zilei de Duminic[, 
Informa\ia TV, Informa\ia SF)

Redac\ia Satu Mare<
str. Mircea cel B[tr]n nr. 15

Satu Mare, cod 440012 
Telefon< 0261-767300

e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro

ISSN 1222-4715

www.informatia-zilei.ro

Multe state arabe au alunecat în ultima
perioadă în războaie civile, Tunisia, Libia,
Egipt, Siria etc antrenând consecinţe foarte
grave pentru întreaga regiune. Pentru ce
se ucid între ei, de secole suniţii şi şiţii de
unde atâta patimă ucigaşă? Să ne întoar-
cem în istorie, acolo unde se află foarte
complicatele rădăcini ale conflictului. În
632 după moartea Profetului Mahomed
începe bătălia pentru succesiune (califatul)
iar drept credincioşii se împart în două ta-
bere< pe de o parte suniţii care doresc des-
emnarea succesorului prin sistemul de ale-
geri, de cealaltă parte şiiţii cei care erau
convinşi că persoana respectivă, adică pri-
mul calif, fusese deja desemnat înainte de
moartea Profetului, acesta fiind Ali, fiul
spiritual al Profetului, dar şi persoana din
grupul care-l însoţea pe Mahomed, apro-
piaţi ai văduvei Profetului Aişa.

Din acest moment Islamul va cunoaşte
disputa între şiiţii care-l recunosc pe Ali
drept primul succesor al Profetului, el
având doi fii Hassan şi Hussein, cei despre
care spun că deschid linia genealogică a
Imamilor. Pe cealaltă parte suniţii majori-
tari se grupează încet în jurul clanului
Omeiazilor şi nu-l recunosc pe Ali decât
ca cel de-al patrulea Calif.

Ei se desemnează ca adevăraţii urmaşi
ai Profetului, fiind superiori adversarilor
lor Ahlubayal, cei care se trag din familia
apropiată a Profetului. Suniţii urmează ne-
abătut Sunna Profetului respingând orice
intermediar clerical. Pe cealaltă parte şiiţii
aşteaptă sosirea pe lume a imamului as-
cuns, cel care trebuie să însoţească apariţia
celui denumit Mahdi (Mesia). O dispută
teologică pură dublată de un război de suc-
cesiune ambele neterminate până astăzi,
generând de-a lungul secolelor lupte de
mare intensitate similare cu cele de azi din
Maghreb, Orientul Apropiat şi Mijlociu.
Dat fiind că legea islamică, Sharia prevede
superioritatea absolută a religiei, iar marea
bătălie începută după moartea Profetului
este pentru ambele tabere. Peste bătălia re-
ligioasă s-a suprapus celălalt mare conflict,
cel deschis între ambele comunităţi reli-
gioase şi formulele statului laic modern,
acesta fiind motivaţia apelului constant al
fundamentaliştilor islamici în favoarea re-
venirii la Sharia şi pedepsirea liderilor po-
litici care au occidentalizat şi pervertit so-
cietatea prin reforme democratice pentru
unii, dar pentru predicatorii islamici opera
directă a Marelui Satan. În al treilea rând
să nu uităm apelul aceloraşi judecători pro-
veniţi din şcoala pură pentru recuperarea
bogăţiilor teritoriului naţional cedate in-
fidelilor mesajul fiind similar de partea şii-
tă, motivând atitudinea belicoasă de acum
a Iranului în problema nucleară.

Nu există din păcate o soluţie evidentă,
iar diplomaţia pare să-şi fi atins limitele şi
toată lumea stă cu degetul pe trăgaci. Ui-
taţi-vă la ce se întâmplă acum în Egipt şi
veţi vedea de ce momentul nu este prea
departe.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

Islam, conflictul
interconfesional

ISTORIE Un important punct în activitatea rodnică a Asociației Româncelor Sătmărene
l-a constituit sprijinul acordat ridicării catedralei greco-catolice din oraș, fiind
strânsă pentru realizarea acestui important deziderat românesc  suma de trei mi-
lioane de lei.

Membrele asocia\iei au str]ns suma de trei milioane de lei pentru ridicarea actualei Biserici protopopiale Sfin\ii Arhangheli Mihail ;i Gavril

Un nucleu al culturii na\ionale interbelice
locale< Asocia\ia Româncelor S[tm[rene

Membrele asocia\iei au contribuit la ridicarea statuii ne`nfricatului lupt[tor pentru drepturile
rom]nilor Vasile Lucaciu
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Decorul amenajat de Szabo Anna, amenajat din cutii de carton încadrate de nişte
"pereţi" de nylon şi cu o masă ce abia se ţine în picioare, este un cadru sugestiv pentru
lenta şi dureroasa decădere a unei familii învinse de greutatea vieţii. Jozsi, bărbatul, a dat
în patima băuturii şi când îl apucă îşi trezeşte familia, de regulă la miezul nopţii, să dea
onorul statului intonând imnul naţional. 

În această săptămână au fost
aniversate sau comemorate trei
mari figuri ale scenei culturale ro-
mâneşti a secolului XX - actorul
Radu Beligan, născut în 1918 şi
încă activ, şi doi mari dispăruţi<
poetul Nichita Stănescu şi actorul
Amza Pellea, ambii trecuţi în
amintire acum 30 de ani, în 1983.

Nichita Stănescu a avut parte de un
eveniment comemorativ la Liceul de Ar-
tă "Aurel Popp", despre care noi am scris
în Informaţia Zilei. Pe site-ul www.in-
formatia-zilei.ro veţi putea citi două
eseuri semnate de elevele Carina Ninţaş
şi Valentina Puşcaş, despre iubirile poe-
tului şi paralele între poezia sa şi muzica
lui Chopin. Născut în 1933, Nichita a
fost un mare iubitor de femei. În 1952,
s-a căsătorit cu a doua dragoste a sa din
adolescenţă, Magdalena Petrescu, dar
cei doi se vor despărţi după un an. În
1962 s-a căsătorit cu poeta şi eseista Doi-
na Ciurea, din a cărei dragoste se va plă-
mădi tema volumului "O viziune a sen-
timentelor". Ulterior, fiind împreună cu
poeta şi autoarea Gabriela Melinescu,
se vor inspira reciproc în a scrie şi a con-

strui universuri abstracte. În 1982 se că-
sătoreşte cu Todoriţa (Dora) Tărâţă, ca-
re-i va veghea sfârşitul venit timpuriu
în 1983.

În acelaşi an se stingea din viaţă un
actor simbol al generaţiei sale. Amza
Pellea s-a născut în 1931 la Băileşti, Dolj,
a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică din Bucureşti, în 1956
şi a debutat la Teatrul Naţional din Cra-
iova, în 1956. Marea popularitate a lui

Amza Pellea, deja deranjantă pentru li-
derii comunişti, a sporit enorm când a
prezentat publicului pe Nea Mărin. Cu
acest personal îl identifică românii pe
îndrăgitul actor, care a mai creat şi roluri
ca Decebal,  Mihai Viteazul şi Ipu.

Puţini oameni ştiu că Amza era în
realitate timid şi că, de-a lungul vieţii
sale, s-a străduit şi a reuşit să-şi învingă
timiditatea. A murit la vârsta de 52 de
ani, în condiţii neclare nici azi. Soţia sa,

Domnica Mihaela, i-a fost alături 25 de
ani. Despre fiica sa, Oana, actriţă şi ea,
Amza spunea< "Am o fată care face cât
doisprezece băieţi". În August 2008 a
fost inaugurată Casa memorială "Amza
Pellea" la Băileşti.

Beligan, aniversat în weekend

Toţi bucureştenii care vor să-l aplau-
de şi să-l sărbătorească pe Radu Beligan,

la împlinirea vârstei de 95 de ani şi a 75
de ani de carieră, pot participa sâmbătă,
de la ora 12.00, în Piaţa Timpului din
Capitală, la inaugurarea "Gongului Tha-
liei". 

Sâmbătă seară, de la ora 19.00, Radu
Beligan a ales să-şi sărbătorească ziua
de naştere pe scena Teatrului Metropolis
din Bucureşti, în noul spectacol "Lecţia
de violoncel", de Mona Radu, în regia
lui Felix Alexa, alături de binecunoscuţii
actori Lamia Beligan, Marius Manole şi
Tania Popa.

De asemenea, duminică, la Teatrul
Naţional Bucureşti, imediat după spec-
tacolul "Egoistul", jucat şi regizat de Ra-
du Beligan, acesta va primi titlul de cel
mai longeviv actor încă în activitate pe
scena unui teatru, din partea Guinness
World Records. Spectacolul va începe
la ora 19.00.

Radu Beligan a fost director al Tea-
trului de Comedie din Bucureşti, între
anii 1961 şi 1969, şi director al Teatrului
Naţional Bucureşti, între 1969 şi 1990.
Totodată, a fost profesor la Institutul de
Teatru şi Film, între 1950 şi 1965, şi a
fost ales membru de onoare al Acade-
miei Române în 2004, în semn de recu-
noaştere a activităţii sale în domeniul
artei.

În programul stagiunii aniver-
sare a celor 60 de ani, Trupa Ha-
rag György a inclus piesa “Imn” a
lui   Schwajda György, publicată
în 1981. Spectacolul regizat de
Csiki Zsolt a fost premiera abso-
lută a piesei în Ardeal, dar textul
a fost jucat de două ori în Româ-
nia. Versiunea sătmăreană a avut
prima reprezentaţie în weekendul
sărbătorii aniversare propriu-zi-
se, iar noi l-am vizionat joi, la a
treia programare.

Dacă în versiunea de la Teatrul Me-
tropolis din Bucureşti de acum 5 ani ju-
cau doi actori mai în vârstă şi consacraţi
- Luminiţa Gheorghiu şi Mihai Con-
stantin - într-o regie feminină plină de
metafore şi intervenţii în text (Alice
Barb), spectacolul lui Csiki este unul as-
pru, fidel textului şi plin de forţă, jucat
cu devotament şi expresivitate.

Lungul drum al dragostei
spre moarte

Decorul amenajat de Szabo Anna,
amenajat din cutii de carton încadrate
de nişte "pereţi" de nylon şi cu o masă
ce abia se ţine în picioare, este un cadru
sugestiv pentru lenta şi dureroasa de-
cădere a unei familii învinse de greutatea
vieţii. Jozsi, bărbatul, a dat în patima
băuturii şi când îl apucă îşi trezeşte fa-
milia, de regulă la miezul nopţii, să dea
onorul statului intonând imnul naţional.
Aranka, soţia, suferă, dar tolerează la
început această mică nebunie, până
când se bagă pe fir mai întâi vecinii,

apoi, treptat, autorităţile cu măsurile lor
coercitive, şi se confirmă o dată în plus
că drumul spre iad e pavat cu bune in-
tenţii. În cele şapte tablouri atât decorul,
cât şi familia celor doi se cufundă treptat
şi sigur în haos şi durere din ce în ce
mai profundă, pe măsură ce loviturile
sorţii curg nemilos. Tensiunea drama-
tică creşte, paroxistic, până la finalul
suicidar, iar singura constantă e cafeaua
pe care cei doi o folosesc ca un fel de

drog, de elixir care să-i mai ţină "un an,
o zi, un ceas" în viaţă, deştepţi, în poziţie
de luptă.

E foarte interesant jocul pe care
Csiki Zsolt îl propune între cele două
imnuri ale popoarelor ce convieţuiesc
aici. Desigur, e o piesă maghiară şi e vor-
ba de imnul Ungariei, dar la începutul
fiecărui tablou sună un ceas deşteptător,
ceea ce nouă, românilor, ne aminteşte
îndemnul imnului României. Cei doi

eroi nu reuşesc însă, oricât ar dori, să
iasă din tornada care îi duce spre moar-
te. Rugăciunea din prima strofă a im-
nului maghiar sună, la final, ca o invo-
care a Cerului pentru iertarea unor su-
flete care au luptat şi s-au iubit, cum s-
au priceput şi ei, cam şontâc, cam căznit,
într-o lume profund viciată.

Cei doi actori reuşesc compoziţii ex-
celente, de factură diferită. Gaal Gyula
este foarte masculin şi pune o forţă im-

ensă în replici, iar chemarea soţiei,
"Aranka", sună în gura lui ca o mantră
mântuitoare. În scena finală, când o su-
grumă ca s-o scape de suferinţă, perso-
najul capătă în pielea actorului o nobleţe
pe care nu i-o bănuiam sub masca unui
om ratat.

Gal Agnes face un joc minunat în-
tr-o partitură scrisă în crescendo, de la
primii fiori ai frustrării şi epuizării la
un lamento final de o durere ce amin-
teşte marile figuri ale tragediei antice -
Casandra sau Medeea. Actriţa face din
drama Arankăi o Cale a Crucii, termi-
nată într-o acceptare copilăroasă a marii
treceri, după ce toate lacrimile au fost
plânse şi toate durerile îndurate. E un
spectacol copleşitor, ca un recviem în
doi, care ar merita mult mai multă
atenţie din partea publicului.

Csiki Zsolt despre piesă

Regizorul Csiki Zsolt a declarat des-
pre "Imn"< "Am căutat acele profunzimi
ale existenţei în care viaţa unei familii
se limitează la cele cincisprezece minute
petrecute în faţa televizorului, seara, în-
ainte de culcare. M-a preocupat dacă a
mai rămas oare un sâmbure de umani-
tate, aş putea spune chiar intimitate. Am
vrut să descopăr cum se manifestă dra-
gostea într-un asemenea anturaj. Se
creează aici o situaţie interesantă, căci,
femeia ajunge să ceară bărbatului să o
omoare. Pentru ea totul a luat sfârşit,
viaţa ei, demult, nu mai există, iar în
acest moment rămâne viu doar acel de-
votament iniţial ce supravieţuieşte.
Printr-un hazard al vieţii, cei doi se re-
găsesc şi încep să fie iarăşi atenţi unul
cu altul."

Vasile A.

O s[pt[mân[ a marilor anivers[ri culturale<
Radu Beligan, Nichita St[nescu, Amza Pellea

Jozsi, bărbatul, a dat în patima băuturii şi când îl apucă îşi trezeşte familia, de regulă la miezul nopţii, să dea onorul
statului intonând imnul naţional

Radu Beligan

"Imn" de Schwajda Gyorgy,
povestea unei iubiri pr[bu;ite

TEATRU

Nichita St[nescu Amza Pellea



În prima zi a vizitei în Bulgaria, gazdele noastre de la Şcoala “Ivan Vazov” ne-au
condus la Primăria oraşului Ruse, unde am fost primiţi de primarul şi viceprimarul
localităţii la deschiderea oficială. Aici, în cuvinte calde de bun sosit, gazdele şi-au ex-
primat plăcerea de a ne primi ca oaspeţi. Apoi ne-au fost prezentate pe scurt câteva
dintre proiectele civice europene. 

Copila;ii clasei a III-a A de la :coala
Gimnazial[ nr. 10 Satu Mare ;i-au
`ndreptat aten\ia ;i anul acesta, ̀ n pragul
s[rb[torilor de iarn[, asupra copiilor cu
care soarta a fost mai crunt[. 

Zilele trecute, cei mici au poposit la
Centrul :colar pentru Educa\ie Incluziv[
din Satu Mare, la colegii lor mai mari,
elevii clasei a IV-a. Au mers `nso\i\i de
directoarea ;colii, Adriana Roati;, ;i de
consilierul ;colar Roxana Tuns pentru a
le oferi copiilor din clasa a IV-a, `ndru-
ma\i de profesoara Maria Boto;, daruri. 

Au colindat `mpreun[, au povestit,
au recitat ;i s-au sim\it minunat pre\ de
c]teva zeci de minute. Activitatea face
parte din ac\iunile SNAC, reu;ind s[ `;i
ating[ scopul, acela de a-i face pe copiii
cu dizabilit[\i mai ferici\i ;i de a le oferi
ocazia s[ `;i fac[ o mul\ime de prieteni
noi.

Theodora V.

În perioada 24-29 noiembrie
2013, o delegație a Şcolii Gimna-
ziale „Lucian Blaga” din Satu Ma-
re s-a deplasat la Ruse, în Bulga-
ria, pentru a participa la cea de-
a cincea mobilitate programată
în cadrul proiectului de partene-
riat şcolar multilateral Come-
nius.

Delega\ia a fost formată din ;ase
elevi< Amon Şteţiu şi Chioran Andreea
din clasa a VII-a, Sorina Tempe, So-
rana Sabău, George Buzilă şi Renato
Crîşmar din clasa a VI-a, și dou[ cadre
didactice.

Proiectul, coordonat de profesoara
Sorana Bojuc-Teodorescu, este în cel
de-al doilea an de derulare, timp în
care s-au efectuat mai multe mobilităţi
în următoarele ţări europene< Polonia,
Germania, România, Italia, apoi aceas-
tă vizită în Bulgaria, urmând s[ se mai
facă deplasări cu elevii în alte două
ţări partenere pe parcursul acestui an
şcolar.

Vizite

În prima zi a vizitei în Bulgaria,
gazdele noastre de la Şcoala “Ivan Va-
zov” ne-au condus la Primăria oraşului
Ruse, unde am fost primiţi de primarul
şi viceprimarul localităţii la deschide-
rea oficială. Aici, în cuvinte calde de
bun sosit, gazdele şi-au exprimat plă-
cerea de a ne primi ca oaspeţi. Apoi
ne-au fost prezentate pe scurt câteva
dintre proiectele civice europene. Du-
pă momentul oficial, elevii şi cadrele
didactice au primit materiale infor-
mative despre localitatea Ruse şi obiec-
tivele turistice din zonă, vizita închein-
du-se cu o şedinţă foto de grup.

 După o scurtă pauză, elevii şcolii
gazdă au prezentat în onoarea musa-
firilor lor din cele ;ase ţări partenere
- România, Turcia, Germania, Polonia,
Italia şi Spania -, un spectacol artistic.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi la intrarea
în sală cu pâine şi sare, oferite de doi

copii îmbrăcaţi în costume populare.  

Spectacol

Spectacolul a debutat în ropote de
aplauze entuziaste cu un cântec popu-
lar bulgăresc, interpretat cu entuziasm
de un cor constituit din circa 100 de
elevi. 

Apoi, în timp ce pe ecranul sălii de
spectacole rula un material în format
Power Point, dedicat fiecărei ţări, elevii
prezentau un moment considerat de
ei reprezentativ pentru musafirii lor.
Astfel, pentru România, pe ecran rulau
imagini cu Ciprian Porumbescu şi Ge-
orge Enescu sau Palatul Parlamentului,
iar elevii interpretau în limba română
melodia “Dragostea din tei”. Pentru
oaspeţii spanioli, de exemplu, au in-
terpetat un dans flamenco, pentru cei
din Turcia o melodie comună Bulga-
riei şi Turciei (dar şi României), pentru

italieni un elev a interpretat melodia
“O sole mio”. Spectacolul a continuat
cu un scurt recital folcloric susţinut
vocal de o elevă a şcolii, apoi alte eleve
au prezentat dansuri populare şi dan-
suri de societate. 

Ateliere de lucru

În următoarele zile, s-au desfăşurat
activităţi în școală, elevii participând
la ateliere de lucru pe diferite teme,
mai ales cu specific ecologic, aceasta
fiind tematica proiectului< realizarea
în echipe mixte a unor afişe care să
ilustreze modul în care elevii văd in-
fluenţa mediului asupra planetei sau
cum doresc ei să arate planeta Terra>
realizarea unor colaje care să ilustreze
natura din seminţe, frunze şi alte ma-
teriale provenite din natură. Nu au lip-
sit însă nici asistenţele la ore (la clasa
0, la ora de limba engleză sau la cea de

muzică – unde elevii învăţau cântece
tradiţionale despre iarnă)> vizitarea
şcolii> participarea elevilor la ore ală-
turi de elevii care i-au găzduit (de ma-
tematică, limba engleză, arte). 
Ca la fiecare mobilitate, elevii din toate
ţările au derulat acasă diferite proiecte
sau experimente pe care le-au prezen-
tat în Bulgaria. Unul dintre proiectele
cu privire la influenţa poluării echipa
României l-a avut de prezentat în echi-
pă mixtă cu partenerii din Turcia. To-
todată echipa din \ara noastr[ a pre-
zentat revista “Eco-society” Nr. 3 din
anul 2013, realizată de elevi şi cadre
didactice.

Cadrele didactice au participat la
întâlnirea în cadrul căreia s-au stabilit
temele şi activităţile pentru viitoarele
proiecte, calendarul de desfăşurare a
acestora, precum şi programul pentru
viitoarea întâlnire care va avea loc în
Spania.

Vizite tematice

Pe lângă activităţile din şcoală, au
avut loc şi anumite vizite tematice,
pentru ca oaspeţii să se familiarizeze
cu istoria, cultura şi tradiţiile zonei
respective< vizitarea centrului istoric
al oraşului Ruse (Muzeul de Istorie,
Muzeul de Artă, repere arhitecturale
mai ales în stil baroc, teatru, operă,
Monumentul Libertăţii, faleza Dună-
rii, Biserica “Sfânta Treime”), excursie
la Velico Târnovo, unde s-a vizitat ce-
tatea de scaun a ţarilor care au condus
cel de-al Doilea Ţarat Bulgar.

Ultima zi a fost dedicată evaluării
întâlnirii de proiect şi înmânării cer-
tificatelor de participare celor prezenţi
la această mobilitate.

Beneficii

Partenerii din ţările participante
au avut oportunitatea de a lucra în
echipă pentru interesul comun, de a-
şi exersa cunoştinţele de limba engleză
în situaţii reale de viaţă> de a utiliza
calculatorul pentru a crea o comuni-
tate educaţională la nivel internaţional
cu ajutorul unei platforme de comu-
nicare> de a face experimente> de a cu-
noaşte în mod real ţările participante
(sistemul educaţional, cultura, tradiţii-
le, istoria, mentalităţile, comporta-
mentele).

Echipa noastră a remarcat că între
noi şi partenerii din Bulgaria există si-
militudini în ceea ce priveşte folclorul,
anumite tradiţii, credinţa (ortodoxă),
unele cuvinte (influenţa slavă), bucă-
tăria (preparatele culinare), trecutul
istoric. 

Următoarea vizită din cadrul pro-
iectului va avea loc în luna martie a
anului viitor, în Spania.

Programul este finanţat cu spriji-
nul Uniunii Europene cu titlul “Take
nothing but photos, leave nothig but
footprints, kill nothing but time”. 

Informa\iile ne-au fost comunicate
de bibliotecara Camelia Dumitru.

A consemnat V. Nechita

Elevii clasei a III-a A
de la :coala nr. 10,
spiridu;i pentru o zi

Elevii școlii gazdă au prezentat în onoarea musafirilor lor din cele ;ase ţări partenere - România, Turcia, Germania,
Polonia, Italia și Spania - un spectacol artistic

O delega\ie a :colii Blaga a vizitat
Bulgaria, printr-un proiect Comenius

Chiar dacă, din cauza lucrărilor
de renovare stagiunea actuală nu se
poate desfășura în clădirea Teatrului
de Nord, Trupa Harag György își aș-
teaptă spectatorii cu un program va-
riat.  Astfel, în a doua jumătate a lunii
decembrie, iubitorii de teatru vor fi
delectați cu spectacole prezentate con-
form următorului program, remis de
Biroul PR al Trupei Harag György<
duminică, 15 decembrie, copiii vor fi
așteptați în fața scenei, la ora 10.00 va
fi prezentată piesa Grădina zânelor -
Casa de Cultură a Sindicatelor, sala
mică> ora 12.00  - Grădina zânelor -
Casa de Cultură a Sindicatelor, sala
mică> luni, 16 decembrie, ora 10.00 -
Grădina zânelor - Casa de Cultură a
Sindicatelor, sala mică> ora 12.00  -
Grădina zânelor - Casa de Cultură a
Sindicatelor, sala mică. Marți, 17 de-
cembrie, actorii sătmăreni vor pleca

în turneu la Oradea, unde, de la orele
13.00 și 19.00 vor prezenta spectacolul
Tărâmul fericirii. Miercuri, 18 decem-
brie, din nou acasă, de la ora 10.00 -
Grădina zânelor - Casa de Cultură a
Sindicatelor, sala mică> ora 12.00  -
Grădina zânelor - Casa de Cultură a
Sindicatelor, sala mică. Joi, 19 decem-
brie, la Teatrul din Oradea, de la ora
17.00 - Tărâmul fericirii.

Luni, 30 decembrie, ora 18.00, în
sala mare a Casei de Cultură a Sindi-
catelor Satu Mare va avea loc premiera
piesei< Eisemann Mihály - Zágon Is-
tván - Somogyi Gyula< Ghinionistul,
spectacol titrat în limba română.
Marți, 31 decembrie, ora 18.00 - Ei-
semann Mihály - Zágon István - So-
mogyi Gyula< Ghinionistul - Casa de
Cultură a Sindicatelor Satu Mare, la
fel și acesta, titrat în limba română.

Eva L.

Programul sec\iei maghiare a Teatrului de Nord
pentru a doua jum[tate a lunii decembrie

La începutul săptămânii, cu ajutorul
Fundaţiei Hans Lindner din Satu Mare,
Moș Nicolae a ajuns și în județul nostru,
la 500 de copii de grădiniţă şi elevi din
clasele primare din câteva sate mai greu
accesibile. 

Tiberiu Koczinger, directorul fun-
daţiei ne-a relatat că aceste pachete sunt
valoroase, ele fiind pregătite cu mult en-
tuziasm de copiii din Germania pentru
semenii lor din România. Alături de
tradiţionalele dulciuri, pachetele conțin
jucării și alte obiecte destinate copiilor
cu vârstă cuprinsă între 4 şi 10 ani, de la
periuţă şi pastă de dinţi până la creioane
colorate şi caiete, penare, stilouri şi altele.
Luni, de exemplu, sala de sport din
Oraşul Nou a devenit neîncăpătoare
pentru copiii din Remetea Oaş, Prilog
și Mujdeni, care s-au adunat aici să în-
tâmpine cu cântece de bucurie şi colinde

darurile venite din Bavaria. Din Oraşu
Nou maşina Moșului, încărcătă cu ca-
douri s-a îndreptat spre Potău, unde, la
fel ca în prima locație, a fost așteptată
cu mari emoții. Și aici, elevii și preșco-
larii s-au bucurat mult de darurile fru-
mos ambalate, în pachete colorate.

Apoi Moșul, cu cele trimise de micii
ajutori ai Moșului, din Bavaria și-a con-
tinuat drumul spre localităţile din zona
Tăşnadului< Săuca, Căuaş și Ghenci. In-
terlocutorul nostru a subliniat faptul că,
în mod intenţionat sunt alese ca desti-
nație localităţile îndepărtate şi greu ac-
cesibile, unde poate, viaţa este mai ane-
voioasă. În aceste locuri cadourile își gă-
sesc mai bine rostul, deoarece, la țară,
mai ales în acele sate uitate de lume co-
piii știu să se bucure și de jucăriile sau
obiectele mai puțin scumpe.

E. L.

500 de pre;colari din Satu Mare au primit 
cadouri din Bavaria prin Funda\ia Hans Lindner
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Menținerea poporului în ne;tiință ;i prostie. A face în a;a fel ca poporul să

nu înțeleagă tehnologiile ;i metodele folosite pentru controlarea ;i robirea lui.
Calitatea educației dată claselor inferioare trebuie să fie cât mai slabă, încât pră-
pastia de ne;tiință, care separă clasele de jos de cele de sus să fie ;i să rămână de
neînțeles de cele dintâi.

Cea mai comună boală din lume - aşa
este considerată „răceala”, cum o numim
cel mai adesea, sau guturaiul. 

Toată lumea a avut aşa ceva - de câte
ori, nici nu se mai ştie, din copilărie până
la vârsta adultă. Bizar pentru o epocă în
care informaţia medicală este mai la în-
demână ca oricând, răceala, aşa banală
cum este, e totuşi curios de puţin cunos-
cută< savanţii se trudesc să-i înţeleagă me-
canismele, iar în rândul publicului larg,
ceea ce ştiu îndeobşte oamenii despre ea
este, prea adesea, eronat. 

Răceala este produsă de frig

Răceala nu este cauzată de frig, ci de
agenţi patogeni specifici - în speţă, nişte
virusuri. Prin urmare, guturaiul este o vi-
roză, o boală virală. Peste 200 de tipuri de
virusuri pot produce simptomele specifice
guturaiului, de cele mai multe ori fiind
vorba despre virusuri dintr-o categorie
numită rinovirusuri. Deseori se întâmplă
să fie vorba despre o infecţie cu mai multe
asemenea virusuri deodată.

E de reţinut că nu frigul este cauza gu-
turaiului, ceea ce înseamnă că nici denu-
mirea de "răceală" nu e cea mai corectă. 

Guturai, gripă, tot aia…

Greşit. Guturaiul şi gripa nu sunt ace-
laşi lucru, chiar dacă, de obicei, îşi fac
apariţia cu simptome asemănătoare< stră-
nut, tuse, dureri în gât, congestie nazală
(nas înfundat), secreţii nazale, dureri mus-
culare, stare de oboseală şi slăbiciune,
uneori febră... Însă gripa este produsă de
un alt tip de virusuri, virusurile gripale,
din familia ortomixovirusurilor, mult mai
agresive decât virusurile ce produc răceala,
de unde şi simptomele mult mai accen-
tuate ce semnalează instalarea gripei< du-
rerea de cap este adesea severă, starea de
rău e mai pronunţată, febra e mai mare…
Boala durează mai mult şi riscul compli-
caţiilor este şi el mai ridicat în cazul gripei
decât al guturaiului, cel mai des întâlnită
fiind pneumonia.

Când răceşti, trebuie să iei 
antibiotice ca să-ţi treacă

Probabil cunoaştem cu toţii persoane
care, la cel mai mic semn de răceală, se
apucă şi iau nişte pastile de antibiotice pe
care le aveau prin casă cine ştie de când,
ori se duc şi cumpără de la farmacie nişte
antibiotice care se dau fără reţetă.

Problema este că antibioticele sunt efi-
ciente împotriva bacteriilor, dar nu şi îm-
potriva virusurilor. Nu există niciun tra-
tament care să vindece răceala, tratând
cauza ei, adică omorând virusul. Trata-
mentul răcelii este simptomatic, adresân-
du-se efectelor, nu cauzei. 

Oricum, guturaiul, această viroză ba-
nală, umileşte, prin complexitatea ei, lu-
mea ştiinţifică, în ciuda tuturor eforturile
făcute de cercetători pentru a obţine un
medicament antiviral eficace. Având în
vedere că boala cu pricina poate fi produsă
de peste 200 de tipuri de virusuri, nici nu
e de mirare…

Vestea bună este că, în imensa majo-
ritate a cazurilor, guturaiul este o viroză
uşoară, care trece în câteva zile, cu trata-
ment simptomatic, însoţit de odihnă.
(Odihna e foarte importantă> unul dintre
primele lucruri pe care trebuie să le facem
când răcim, spun medicii, este să încercăm
să dormim ceva mai mult, pentru ca asta
ajută sistemul imunitar să vină de hac vi-
rusului care ne-a invadat. E o metodă sim-
plă şi eficientă, după cum şi metoda cea
mai eficientă de limitare a răspândirii gu-
turaiului - şi a gripei, este tot una simplă<
spălarea frecventă pe mâini cu apă şi să-
pun.) De unde şi vorba< guturaiul trece,
cu tratament, într-o săptămână, iar fără
tratament - în 7 zile…

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Femeile şi bărbaţii chiar gân-
desc în mod fundamental diferit,
conform concluziilor unui studiu
care indică faptul că intercone-
xiunile din creierul uman se pro-
duc în mod diferit, în funcţie de
gen, transmite LiveScience.com.

Acest studiu, ce a fost realizat prin
imagistică magnetică pe aproximativ
1.000 de adolescenţi, a descoperit că la
bărbaţi există mai multe conexiuni în ca-
drul emisferelor cerebrale, în timp ce la
femei există mai multe conexiuni între
diferitele emisfere. 

Rezultatele, care se aplică la întreaga
populaţie şi nu doar la cazuri individuale,
sugerează că bărbaţii au un creier opti-
mizat pentru abilităţi motorii, în timp ce
femeile au un creier optimizat pentru a
îmbina intuiţia cu gândirea analitică.

Conexiunile din față în spate
la bărbați, mai puternice de-
cât la femei

“În medie, la bărbaţi conexiunile din
faţă în spate (ale părţilor creierului) sunt
mai puternice decât la femei”, în timp ce
“femeile au conexiuni mai puternice de
la stânga la dreapta”, a explicat coordo-
natoarea acestui studiu, Ragini Verma,
profesor asociat la Şcoala de Medicină
din cadrul Universităţii din Pennsylva-
nia. Ea a avertizat însă împotriva gene-
ralizărilor pornind de la aceste rezulta-
te.

Există însă foarte puţine studii care
au demonstrat că femeile şi bărbaţii au
interconexiunile din creier realizate di-
ferit.

În cadrul acestui ultim studiu oame-
nii de ştiinţă au scanat creierele a 949 de
tineri cu vârsta între 8 şi 22 de ani (428

de bărbaţi şi 521 de femei) folosind o for-
mă de RMN denumită DTI (Diffusion
Tensor Imaging) – o tehnică neuroima-
gistică de măsurare a difuziei anizotrope
a moleculelor de apă în cadrul ţesutului
cerebral. Cercetătorii i-au analizat pe par-
ticipanţi atât ca pe un singur grup, cât şi
pe categorii de vârstă.

Per total, tinerii bărbaţi au dezvoltat
conexiuni mai puternice în cadrul emis-
ferelor cerebrale, în timp ce tinerele femei
prezentau conexiuni mai puternice între
diferitele emisfere, conform studiului pu-
blicat în ultimul număr al revistei Pro-
ceedings of the National Academy of
Sciences. 

De cealaltă parte însă, în ceea ce pri-
veşte cerebelul (cu rol în coordonarea
activităţii musculare, în coordonarea
mişcărilor de fineţe şi în păstrarea echi-
librului static şi dinamic) situaţia s-a in-
versat, bărbaţii prezentând conexiuni
mai puternice între emisfere.

Strategii de manipulare
a maselor

Femeile ;i b[rba\ii gândesc fundamental diferit
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Mituri ;i adev[ruri
despre r[ceal[ 

Pentru Chomsky (Avram
Noam Chomsky este un lingvist
și activist politic american, pro-
fesor emerit la MIT) ’’libertatea
de exprimare este mai importantă
decât orice versiune a faptelor sus-
ținută de ordinea stabilită, oricare
ar fi raportul pe care aceasta îl în-
treține cu adevărul faptelor in si-
ne.” 

Chomsky evocă diferitele tehnici de
manipulare ;i, în primul rând, strategia
diversiunii, scrie ziuanews.ro.

Strategia diversiunii
constă în deturnarea
atenției publicului 

Strategia diversiunii constă în detur-
narea atenției publicului de la problemele
importante ;i de la schimbările hotărâte
de elitele politice ;i economice, printr-
un potop continuu de distracții ;i de in-
formații neînsemnate. Chomsky anali-
zează diferitele tehnici de spălare a cre-
ierului, pe care o îndur[ poporul nostru.

Care sunt strategiile de manipulare 

1. A distrage în permanență atenția
publicului, departe de adevăratele pro-
bleme sociale, captivată de subiecte fără
importanță adevărată. A ține mereu pu-
blicul ocupat, ocupat, ocupat, fără nici
"un timp pentru gândire" scrie Chom-
sky.

2. A cauza probleme ;i apoi, a oferi
soluții. Această metodă se mai nume;te
;i "problemă – reacție – soluție". De
exemplu< dezvoltarea intenționată a vio-
lenței urbane sau organizarea de atentate
sângeroase, pretinse antisemite, pentru
ca publicul să ceară legi represive, în de-
trimentrul libertății.

3. Strategia “în degradeu”. Pentru ca
publicul să accepte o măsură inaccepta-
bilă, este de ajuns să fie aplicată în mod
progresiv, în “degradeu”, pe o durat[ de
zece ani. În acest fel, au fost impuse con-
diții sociale ;i economice absolut noi din
1980 până în 1990. :omaj masiv, imigra-
ție – invazie, precaritate, flexibilitate, de-

localizări, salarii care nu mai asigură un
venit decent, iată schimbările care ar fi
provocat o revoluție dacă ar fi fost apli-
cate în mod brutal.

4. Strategia acțiunii cu date diferite.
O alt[ manieră de a obliga publicul să
accepte o hotărâre nepopulară este de a
o prezenta ca “dureroasă, dar necesară’’,
obținând acordul publicului în prezent,
pentru aplicarea în viitor. Este mult mai
u;oară acceptarea unui sacrificiu viitor
decât al unuia apropiat. În primul rând,
pentru că efortul nu trebuie făcut ime-
diat, apoi, pentru că publicul are mereu
tendința de a nădăjdui că “totul va merge
mai bine mâine” ;i că sacrificiul cerut va
putea fi evitat. Exemplu recent< trecerea
la Euro ;i pierderea suveranității mone-
tare ;i economice, acceptate de țările eu-
ropene între 1992 – 1995 ;i aplicate în
2002.

5. A se adresa publicului ca unor co-
pii mici. Cea mai mare parte a publicită-
ților destinate marelui public folosesc
discursuri, argumente, personaje ;i un
ton absolut copilăre;ti, aproape debile,
ca ;i cum spectatorul ar fi un copil mic
sau un handicapat mental. De ce oare de

12 ani? ”Dacă ne adresăm unei persoane
ca ;i cum ar avea 12 ani, atunci aceasta,
prin sugestibilitate ;i cu o oarecare pro-
babilitate, va avea un răspuns sau o reac-
ție tot atât de lipsită de simț critic ca al
unui copil de 12 ani” analizează Chom-
sky.

6. A face apel mai mult la partea emo-
țională decât la gândire. Este o tehnică
clasică pentru a opri analiza rațională ;i,
deci, simțul critic al oamenilor. În plus,
folosirea emoționalului deschide accesul
la subcon;tient, pentru implantarea unor
anumite idei, dorințe, spaime, pulsiuni
sau comportamente.

7. Menținerea poporului în ne;tiință
;i prostie. A face în a;a fel ca poporul să
nu înțeleagă tehnologiile ;i metodele fo-
losite pentru controlarea ;i robirea lui.
Calitatea educației dată claselor inferioa-
re trebuie să fie cât mai slabă, încât pră-
pastia de ne;tiință, care separă clasele de
jos de cele de sus să fie ;i să rămână de
neînțeles de cele dintâi.

8. A ̀ ncuraja publicul să se complacă
în mediocritate. A încuraja publicul s[
creada că e “bine” a fi prost, vulgar ;i in-
cult. A-l îndopa cu seriale ;i emisiuni de

tele-realitate, telenovele, ni;te dobitocenii
monstruoase.

9. A înlocui revolta cu învinovățirea.
A face omul să creadă c[ numai el singur
este vinovat de propria-i nenorocire, din
cauza unei inteligențe insuficiente, sau a
capacităților ;i eforturilor necorespun-
zătoare. Astfel, în loc să se ridice împo-
triva sistemului, individul se subestimea-
ză ;i se învinovățe;te, ceea ce creează o
stare depresivă, având ca efect abținerea
de la acțiune. :i, fără acțiune, nu există
revoluție!

10. A cunoa;te oamenii mai bine de-
cât se cunosc ei în;i;i. În ultimii 50 de
ani, progresele fulgerătoare ale ;tiinței
au săpat o pr[pastie crescândă între cu-
no;tintele publicului ;i acelea deținute
;i folosite de elitele conducătoare. Mul-
țumită biologiei, neurobiologiei ;i psi-
hologiei aplicate, ”sistemul” a ajuns la cu-
noa;terea avansată a făpturii omene;ti,
fizic ;i psihic. Sistemul cunoa;te indivi-
dul mediu mai bine decât el însu;i.
Aceasta înseamn[ că, în majoritea cazu-
rilor, sistemul deține un control mai mare
;i o putere mai importantă asupra oa-
menilor decât ei `n;i;i.

A distrage în permanență atenția publicului, departe de adevăratele probleme sociale, captivată de subiecte fără importanță
adevărată
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Dup[ 20 de ani de la Marea Unire din 1      
În 15 decembrie 1938, Regelui Carol al II-lea i-a fost expusă situa\ia din \ară ;i nemul\um           

“Sire
Timp aproape de o mie de ani, Rom]nii

din Transilvania ;i Banat au îndurat toate
suferin\ele ;i pierderile na\ionale, prici-
nuite de jugul unei st[p]niri du;m[noa-
se(... )

Trei elemente au fost componentele de
c[petenie ale ideologiei politice rom]ne;ti
de peste Carpa\i< ideea na\ional[, dreptatea
social[ ;i regimul democratic. Aceste trei
principii, ad]nc împletite ;i organic legate,
formau în spiritul Ardealului ;i Banatului
o treime at]t de str]ns[, înc]t se confundau
în acela; mare ideal de eliberare, de unire
;i de în[l\are a na\iunei. ( ... )

Dac[ a fost natural ca regimul feuda-
lilor str[ini s[ fie reac\ionar ;i anti-social,
potrivnic votului universal ;i reformelor
agrare, pentru Rom]nii din Ardeal ;i Banat
triumful cauzei na\ionale a fost identic cu
înf[ptuirea imediat[ a acestor dou[ refor-
me fundamentale. În spiritul Rom]nilor
numai prin aceste reforme se putea pecetlui
pr[bu;irea regimului str[in, se d[dea sa-
tisfac\ie nevoilor ;i sentimentelor mul\imii
;i se chez[;uia definitiv permanen\a
Rom]niei în noile provincii. 

Un stat rom]nesc, f[r[ democra\ie ;i
f[r[ dreptate social[ pentru \[rani ;i mun-
citori, ar însemna pentru ardeleni un na\io-
nalism golit de o bun[ parte din con\inutul
lui real ;i ar fi continuarea vechilor ne-
drept[\i sub form[ nou[, na\ional[. Tocmai
de aceea conduc[torii cari au convocat ;i
au condus adunarea de la 1 Decembrie
1918 la Alba-Iulia, proclam]nd principiul
însu;i al unirei cu \ara-mam[, au înscris
în acela; timp necesitatea celor dou[ re-
forme fundamentale în îns[;i revolu\ia ce
s-a votat, în\eleg]nd ca ele s[ fac[ parte in-
tegrant[ ;i organic[ din textul ei istoric, pe
care îl anex[m. 

Hot[r]rile de la Alba-Iulia nu au con-
stituit o simpl[ enun\are de deziderate, ci
un program politic precis la a c[rui reali-
zare s-a p[;it cu hot[r]re ;i cu loial[ ones-
titate chiar a doua zi dup[ adunarea de la
Alba-Iulia. 

Consiliul Dirigent, ales în ziua de 2 De-
cembrie 1918 de "Marele Sfat Na\ional",
emana\ia adun[rii de la Alba-Iulia, a depus
jur[m]ntul de fidelitate pentru Regele Fer-
dinand, ca un prim semn de încorporare
în noua \ar[. El a trecut îndat[ în compe-
ten\a guvernului central din Bucure;ti ser-
viciul afacerilor externe pentru nouile pro-
vincii ;i directivele politicei monetare.
Pre;edintele Consiliului Dirigent, d-ul Iu-
liu Maniu, a ordonat mobilizarea general[
;i prin d-ul General (Ioan -n.m.) Boeriu
(de Polichna -n.m.) ;i colaboratorii lui, a
organizat pe teritoriul Transilvaniei ;i Ba-
natului corpurile de armat[ VI ;i VII, care
pe urm[ s-au încorporat în armata
rom]neasc[. Dup[ aceste prime acte de
unire ;i integrare în organismul statului
rom]n, el a organizat serviciul judiciar, ser-
viciul administrativ ;i poli\ienesc ;i
înv[\[m]ntul de toate gradele. 

Tot în Consiliul Dirigent a realizat re-
forma electoral[ pe baza votului universal
;i a legiferat reforma agrar[ pentru nouile
provincii> ca urmare s[tenii au început s[
intre în posesiunea p[m]ntului expropiat,
chiar în campania agricol[ urm[toare. În-
tr-un cuv]nt el a pus în aplicare practic[
principiile cuprinse, în revolu\iile adun[rii
de la Alba-Iulia< desfacerea de vechiul stat
maghiar, independen\a, libertatea ;i uni-
tatea na\ional[, a realizat dreptatea social[
pentru s[teni ;i a asigurat cet[\enilor
exerci\iul legal al drepturilor civile ;i poli-
tice. În sf]r;it, pentru asigurarea dreptu-
rilor minorit[\ilor na\ionale, Consiliul Di-
rigent a pus în aplicare, în mod provizoriu,
chiar legea na\ionalit[\ilor, legiferat[ în ve-
chia Ungarie înc[ în anul 1868, lege ne-
aplicat[ de toate guvernele ungure;ti ;i
r[mas[ în întregime liter[ moart[ p]n[ la
unire. 

Binefacerile noului regim, îndrumat
de principiile unei democra\ii na\ionale,
con;tiente ;i dinamice, plin[ de av]nt crea-
tor, s-au ivit în scurt timp. Dup[ patru ani
de stare de r[zboi, care ascu\ise suferin\ele
;i nemul\umirile popula\iunii aproape
p]n[ la paroxism, pr[bu;irea vechii auto-
rit[\i desl[n\uise în primele s[ptam]ni lup-
te ;i v[rs[ri de s]nge între cele trei neamuri

;i dezordini fatale în asemenea situa\ii de
tranzi\ie. Ele amenin\au s[ duc[ la anarhi-
zarea ;i bol;evizarea provinciei, dar imen-
sul capital politic de încredere ;i simpatie
de care se bucura noul regim rom]nesc i-
a dat autoritatea s[ stabileasc[, cu m]n[
energic[, ordine des[v]r;it[ în timpul cel
mai scurt, în tot cuprinsul provinciei. (... )

Astfel în primii ani de la unire s-a
s[l[;uit în Ardeal ;i Banat o ordine
des[v]r;it[, mul\umire sufleteasc[ ;i o
bun[ stare material[, invidiat[ ;i de statele
vecine. Ele erau un bun augur de viitoare
prosperitate economic[ ;i de consolidare
na\ional[. 

În aceast[ form[, Consiliul Dirigent a
satisf[cut complet îndatoririle pentru care
a fost ales> nu a putut îns[ s[ încorporeze
în Statul rom]n întreg teritoriul cuprins în
tratatul din 1916 încheiat cu Alia\ii, din
cauza hot[r]rii nefavorabile, în aceast[ pri-
vin\[, a Conferin\ei de Pace, ;i nu a putut
contribui la realizarea nouii constitu\ii, a;a
cum prev[zuse în rezolu\iunea dela Alba-
Iulia, el fiind dizolvat de guvernul central
în împrejur[ri cari se v[d din anexa al[tu-
rat[. Constitu\ia de la 1923 a fost impus[
Transilvaniei ;i Banatului, ca ;i \[rii întregi,
în mod abuziv, f[r[ consim\[m]ntul ei. 

Epoca de construc\iune na\ional[, ca-
racterizat[ printr-o oper[ pozitiv[ care în
timp de un an ;i jum[tate a creat din nimic
o întreag[ organiza\ie de stat rom]neasc[,
a luat sf]r;it brusc prin dizolvarea Consi-
liului Dirigent. Odat[ cu activitatea lui s-
a întrerupt ;i un proces de consolidare
na\ional[, at]t de însemnat pentru
des[v]r;irea unirei ;i pentru asigurarea ei
în vederea crizelor externe pe cari un spirit
clarv[z[tor ar fi putut s[ le prevad[ înc[
de atunci. În ciuda avertismentelor ;i pro-
testelor necontenit repetate, ale conduc[to-
rilor ardeleni ;i b[n[\eni ;i cu un dispre\
des[v]r;it pentru obliga\iile morale, luate
la proclamarea unirei, s-au s[v]r;it gre;eli
politice, care privite în lumina situa\iei ac-
tuale, apar tot mai evidente. ( ... )

~n loc de o nou[ epoc[ de refacere ma-
terial[ ;i de în[l\are moral[ s-a continuat
opera de umilire a provinciilor ;i de pau-
perizare, înl[turarea elementului rom]nesc
ardelean ;i b[n[\ean din func\iunile pu-
blice imorale ;i printr-un favoritism cu ni-
mic justificat. ( ... )

Sire
În afara acestei nemul\umiri cu carac-

ter general pe cari le exprim[m fa\[ de re-
gimul politic, aplicat \[rii întregi, noi tran-
silv[nenii ;i b[n[\enii, suntem nevoi\i s[
înf[\i;[m Majest[\ii Voastre cu
nemul\umirile noastre speciale, pricinuite
de politica de guvern[m]nt aplicat[ pro-
vinciilor noastre ;i locuitorilor ei. 

Sistemul centralist nu a în\eles aceea
ce înc[ pentru Rom]ni a fost un principiu
elementar de în\elepciune politic[> metoda
de asimilare treptat[, f[r[ proced[ri vio-
lente, a noilor provincii, prin respectarea
tradi\iilor, a concep\iilor ;i datinilor res-
pective, prin descentralizarea serviciilor
publice ;i prin atragerea elementelor locale
reprezentative ;i de valoare la o colaborare
activ[ în via\a public[ ;i administrativ[. 

Aceste metode de în\elepciune politic[
au fost c[lcate în picioare fa\[ de o provin-
cie care nu fusese, totu;i, cucerit[, ci se
unise printr-un act de liber entuziast con-
sim\[m]nt. Procesul de asimilare ar fi tre-
buit s[ se fac[ treptat ;i cu pruden\[, nu
numai spre a cru\a sensibilit[\ile, obiceiu-
rile ;i institu\iile înr[d[cinate, dar ;i spre
a nu smulge florile odat[ cu buruiana, spre
a nu distruge ;i partea de tradi\ii bune ;i
s[n[toase, odat[ cu înl[turarea organiza\iei
de stat ;i a influen\elor str[ine. 

Ca pretutindeni în istorie, la toate ne-
amurile asuprite, starea de subjugare l[sase
în Ardeal ;i Banat, pe l]ng[ ruinele unor
dureroase pierderi na\ionale, foloasele unei
educa\ii de con;tiin\[ na\ional[, de d]rz[
afirmare a dreptului ;i de pre\uire a valo-
rilor etice, superioare for\ei brutale a
st[p]nitorilor vremelnici. Rom]nii arde-
leni ;i b[n[\eni au adus în noua \ar[, pe
l]ng[ s[r[cia material[, fatal[ consecin\[
a st[p]nirii str[ine, o bog[\ie sufleteasc[,
afirmat[ cu sfioas[ m]ndrie. Poporul din
Vechiul Regat, cu un sentiment care îi face

cinste, a apreciat ;i a elogiat mai mult ca
orice tocmai partea aceasta a aportului
adus de noile provincii. S-a spus adesea c[
aceast[ a;teptare a fost în;elat[ ;i c[ iluziile
de;teptate în clipa unirii au f[cut loc de-
cep\iei. Dar cum puteau s[ se realizeze spe-
ran\ele puse în Ardeal ;i în Banat sub acest
raport, c]nd abia dup[ un an ;i jum[tate
de la unire, provinciile acestea au fost su-
puse unui tratament care nu le îng[duia
dec]t cel mult o dureroas[ lupt[ de defen-
siv[ pentru ap[rarea democra\iei na\ionale
;i a patrimoniului lor sufletesc, c[lcate în
picioare de jefuitorii urnelor, de profitorii
situa\iilor nevisate ;i de fo;tii tr[d[tori ai
cauzei na\ionale? :i în timp ce se f[cea
totul pentru a se exclude elementul arde-
lean de la c]rma treburilor publice, c]nd
bog[\iile Ardealului ;i Banatului erau aca-
parate sistematic, opinia public[ depl]ngea
cu mirare, c[, dup[ scurgerea at]tor ani de
la unire, în ora;ele de peste mun\i nu a
reu;it s[ se formeze m[car un început de
burghezie rom]neasc[. :i este caracteristic
faptul, c[ de;i Ardealul ;i Banatul au con-
tribuit înc[ înainte de r[zboi în bun[
m[sur[ la formarea burgheziei din Vechiul
Regat, acelea;i aptitudini ale ardelenilor,
cari s-au valorificat în \ara-mam[ cu suc-
ces, nu au putut s[ se creeze înc[ o clas[
comercial[ ;i industrial[ rom]neasc[ la ele
acas[. Recunosc]nd partea cuvenit[ soli-
darit[\ii ;i rezisten\ii, opuse de minorit[\ile
cari dominau importante pozi\ii anterior
dob]ndite pe t[r]mul economic ;i social,
r[m]ne totu;i o mare parte de r[spundere
în sarcina metodelor centralismului ;i a
for\elor lui, cari au a;ezat interesele mes-
chine politicianiste deasupra marilor in-
terese na\ionale, pe cari o politic[ de stat
condus[ de concep\ii superioare ar fi tre-
buit s[ aib[ în vedere în nouile provincii. 

În general, Rom]nii ardeleni ;i
b[n[\eni, în loc de a spori for\a lor econo-
mic[, se g[sesc într-o situa\ie inferioar[
fa\[ de trecut. B[ncile ardelene, odinioar[
m]ndria acestei provincii, în plin progres
înainte de r[zboi, ast[zi sunt dobor]te la
p[m]nt. Preo\imea, intelectualitatea, par-
tea mai înst[rit[ a \[r[nimii au suferit pier-
deri de miliarde. Dar ceea ce este mai du-
reros este lipsa de credit ieftin pentru
\[r[nime, care nemaiput]nd emigra în
America, nu mai este în stare s[-;i procure
pe aceast[ cale capitalurile de investi\iune
necesare progresului ei, des[v]r;irii ;i mo-
derniz[rii economiei rurale. Dintre toate
consecin\ele grave ale regimurilor ce am
îndurat, starea de stagnare economic[ a
m]ndriei \[r[nimii ardelene, care au urmat
pe conduc[torii ei politici în toate luptele
din trecut cu însufle\ire ;i a alergat cu în-
credere curat[ la Alba-Iulia ca s[ voteze
unirea, este fenomenul care ne umple mai
mult de durere ad]nc[ pe noi cari am mers
în fruntea ei în timpul acelor lupte. 

Singura clas[ social[ care a sporit, în
Ardeal ;i Banat ca num[r este func\ion[ri-
mea, în special clasa micilor salariza\i pu-
blici, tr[ind din lefuri foarte modeste. 

Sire
Starea de spirit din aceste provincii este

fr[m]ntat[ azi de alte preocup[ri mult mai
grave, cauzate de consecin\ele numeroa-
selor gre;eli s[v]r;ite de politica noastr[
intern[ ;i extern[, cu deosebire în cursul
anilor din urm[. ( ... )

De;i lovite în interesele lor vitale ;i
umilite în m]ndria lor na\ional[ ;i în
con;tiin\a lor democratic[, Ardealul, Ba-
natul, Cri;ana ;i Maramure;ul nu numai
c[ resping indignare ;i desgust continuele
suspect[ri de pretins separatism ce li se
arunc[ cu o jignitoare u;urin\[, dar sunt
ad]nc chinuite de un sentiment de team[,
grij[ ;i nesiguran\[ în ce prive;te viitorul
lor. ( ... )

:i ei mai constat[ situa\ia paradoxal[
c[, în timp ce reprezentan\ii minorit[\ilor
din Transilvania se pot întruni liber ;i sunt
aproape zilnic privi\i ;i asculta\i de guver-
nan\ii \[rii, revendic[rile lor fiind satisf[cu-
te repede ;i cu bun[voin\[, reprezentan\ii
poporului rom]nesc, cari tr[iesc în aceia;i
provincie sunt \inu\i deoparte ;i nu au po-
sibilitatea de a ar[ta g]ndurile ;i sim\irile
ce fr[m]nt[ mai mult ca oric]nd elementul
de temelie al \[rii. ( ... )

Poporul nostru ardelean ;i b[n[\ean
este ad]nc respectuos fa\[ de autoritatea
de Stat, respectuos cu deosebire, fa\[ de
autoritatea regal[, dar el a;teapt[ acela;
respect pentru concep\iile ;i revendic[rile
sale. El cere mai ales ca autoritatea s[ fie
respectuoas[ de legi, de angajamentele lua-
te ;i de drepturile naturale ale na\iunei.
Precum nu a abdicat la aceste drepturi na-
turale odinioar[ în fa\a feudalilor ;i mag-
na\ilor, el nu consimte s[ abdice nici în no-
ua \ar[ pe care a conceput-o ca a sa ;i pe
care a contribuit s[ o întemeieze cu jertfa
sa. Pe s]ngele eroilor din Vechiul Regat,
v[rsat în marele r[zboi cu prea mult[ îm-
bel;ugare ;i pe luptele ;i revolu\iile Ardea-
lului din cari au \];nit hot[r]rea de la Al-
ba-Iulia, sunt a;ezate temeliile eterne ale
acestei \[ri. 

Nu în\elegem s[ vorbim acum în inte-
resul unei provincii, oric]t de obijduit[, ;i
nu cerem nici privilegii, nici tratamente
speciale în serviciul unui interes regional.
Cererile noastre sunt formulate în interesul
\[rii întregi, care e ;i a noastr[, precum ;i
noi nu vrem s[ fim dec]t ai ei pe totdeauna.
Democra\ia, constitu\ionalismul parla-
mentar, libert[\ile publice, exerci\iul legal
al drepturilor civile ;i politice pentru pros-
perarea \[rii întregi. 

Declar[m cu hot[r]re c[ nu cerem res-
pectarea rezolu\iunilor de la Alba-Iulia
pentru a sl[bi unirea, ci pentru a consolida,
nu pentru destr[marea ci pentru fortifica-
rea na\ional[ ;i sufleteasc[ a neamului în-
treg. 

Punctele hot[r]rii de la Alba-Iulia nu
sunt condi\iuni puse unirii, dar sunt mo-
dalit[\i de înf[ptuire, primite ;i aprobate
în mod solemn de Regele Ferdinand ;i de
guvernul I. I. C. Br[tianu, prezentate con-
ferin\ei de pace de la Paris ;i stabilite în
mod precis pentru realizarea ;i consolida-
rea ei - modalit[\i la cari nu putem renun\a
cu nici un pre\. ( ... )

Dac[ minorit[\ile se pl]ng c[ nu au
fost respectate drepturile lor, noi constat[m
c[ dictaturile au înc[lcat în primul r]nd
drepturile noastre, ale poporului rom]n,
asigurate la Alba-Iulia. ( ... )

Subsemna\ii fii ai Transilvaniei ;i Ba-
natului, reprezentan\ii ai tuturor jude\elor
din aceast[ provincie, ne prezent[m înain-
tea Majest[\ii Voastre cu rug[mintea s[ bi-
nevoiasc[< 

-A dispune respectarea principiilor
fundamentale ale Adun[rii de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918, 

-A reîntrona ordinea constitu\ional[,
întemeiat[ pe principiile democra\iei
na\ionale, pe reprezentan\[ parlamentar[
real[ a na\iunii, pe un regim de legalitate,
respectuos fa\[ de drepturile civile ;i poli-
tice ale tuturor cet[\enilor, desfiin\]nd sta-
rea de asediu ;i cenzura, 

-A dispune urgenta înarmare ;i forti-
ficare a \[rii pentru ap[rarea hotarelor sta-
bilite în tratatele de pace, 

-A împ[rt[;i Transilvania ;i Banatul
cu dreapt[ participare la via\a de Stat ;i
administrativ[ ;i a ocroti interesele lor
na\ionale, economice ;i culturale în m[sura
cuvenit[, 

Ai Majest[\ii Voastre prea supu;i ;i prea
pleca\i< 

Ss. Iuliu Maniu, fost pre;edinte al Con-
siliului Dirigent, fost pre;edinte al Consi-
liului de Mini;tri, Dr. Mihai Popovici, fost
ministru, senator de drept, Dr. Emil
Ha\eganu, fost ministru, Sever Bocu, fost
ministru> Prof. Dr. Valer Moldovan, fost
subsecretar de stat> Dr. Justin Mar;ie, fost
prefect> Dr. Ioan Pop, fost subsecretar de
stat> Dr. Gheorghe Pop, fost subsecretar de
stat> Octavian Codru T[sl[uanu, fost mi-
nistru> Dr. Aurel Dobrescu, fost subsecretar
de stat, senator de drept> Ionel Pop, fost vi-
ce-pre;edinte al Camerei Deputa\ilor> Dr.
Victor Moldovan, fost subsecretar de stat>
Dr. Victor Deleu, fost deputat de S[laj> Dr.
Ioan Vescan, fost deputat Mure;> Dr. Liviu
Mic;a, fost deputat Some;> Dr. Simion
T[ma;, fost senator Cluj> Valentin Poru\iu,
fost senator Cluj> Dr. Simion Neme;, fost
senator Cluj> Prof. Dr. Augustin Popa, fost
deputat T]rnava Mic[> Dr. Virgil Solomon,
fost deputat Odorheiu> Dr. Ilie Laz[r, de-
putat Maramure;> Dr. Ieromin Stoichi\ia,
fost deputat Sibiu> Dr. Cornel Bianu, fost
deputat Timi;> Dr. Aurel Leucu\ia, fost de-
putat Timi;> Dr. Teodor Roxin, fost deputat
Bihor> Dr. Max Radovan, fost prefect Cara;>
Dr. Justin Pop, fost senator Hunedoara> Dr.
Aurel |e\u, fost deputat Ciuc> Costache
Lupu, fost deputat Trei Scaune> Dr. Andrei
Dobo;i, fost deputat Satu-Mare ;.a. 

REFLEC|IUNI :I NOTE EXPLICATI-
VE

 
      

      
      
     

     
   

 

      
    

      
     
    

       
       
     
         
      

      
       
     

       
       

       
      

        
     

     
       

     
         

      
     

      
    
     

        
       

      
      
       

        
       

      
    

     
       

      
       

       
       
      

       

      
       
     

    

    
      

     
      

      
     

     
     

     
      

      
     

      
        

       
      

       
      

       
       

      
     

      
     

      
      

     
     

      
     

      
       

   
   

      
        
     
     

        
       

        
    

     
       

         
    

    
    

  
     

      
     

       
    
     

     
       

       
    

       
      

     
      

     
         
     

    
        

      
     

     
      

     

     
       

    
      

     
     

        
    

   
  

   
   

    
        
      
      

     
       

      
     

     
      

       
    

     
      

      
       

        
      

       
       

      
    

     
    

     
      
      

      
      

       
    

       
    

      
    

    
      

     
        

      
      

      
       

      
 

      
       
       

       
     

      
     

      
    

        
   

    
     

       
    

    

      
     

      
      

     
    

    
        
     

       
    

     
     

    
      
    

      
     
       

      
        

     
      

       
      

       
   

      
       

 
     

         
     

     
     
    

        
       

       
    

     
     

     
   

      
    

      
   

     
    

       
      

       
     

  
      

        
       

       
       

       
 

     
      

      
 

      
       

      
       

      
       
       

    
     

    
     
       

      
        

    
      

      
      

      
     

      
       

        
       

      
     

      
   

      
     

     

     
     

      
      
     

      
     

      
   
      

       
       
      

      
 

     
      

          
    

      
      

       
      

       
      
        

      
     
      

     
    

       
     

     
       
       

      
      

      
       

        
      

      
     
     

     
     

     

    
 

     
    

       
      

      
    

     
      

       
        

      
     

    
        
      

     
    
     

        
      

   
       

     
        

     
   

      
     

     
     

     
     

       
       

       
     

     
       

   
    

   
   

    
  

Iuliu Maniu ;i M  



    15 decembrie 2013/Informa\ia de Duminic[ 7

         918, ardelenii s-au sim\it nedrept[\i\i 
               mirile rom]nilor din  Transilvania, Banat, Cri;ana ;i Maramure; printr-un Memorandum

       
      

    
     
 

     
    

     
     

     
     

       
       
       

      
      

    
      

      
     

    
      

     
    

    
    

     
      

      
       

       
     

      
      

    
      

      
     

        
       

   
      

      
       

        
        

 
       

     
      

     
      

        
     
     
    

    
     

      
      

     
       

     
     

     
      

    
    

      
     

      
      

    
     
       

    
      

    
     

     
      

     
    

       
     

       
     

      
 

   
    

      
        

      
   

     
     

        

      
      

     
      
       

      
     

       
       

      
    

      
       

    
 

     
    

        
      

      
     
        

     
     
      

       
       

      
      

    
     

         
     
      

      
      

    
     

       
       

      
    

       
    

     
      

       
        
      

       
   
     

      
    

     
        

      
     

   
   

     
     

     
       

    
     

     
     

   
     

      
      

    
        
       

      
      

        
     

      
       
        

    
      

      
     

       
    

     
       

     
   

        
    

     
     

       

        
     
       

       
       

       
        
       

       
      
       

    
      

     
      

       
      
      

     
    

       
        

       
    

       
      
     

    
      
         

     
    

     
    

     
      

     
      

    
       

      
        

    
        

     
     

     
      

   
       
        

      
    

       
     

     
    

     
     
     

      
        

      
      

        
       

      
      

      
      

      
      

    
     

      
     

      
      

    
     

     
      

      
      

      
   

     
     
       

      
     

     
     

       
      

      
      

    
     

      
     

    
        

     
      

       
      

        
          

       
      

       
      

        
     

  
      

      
     

     
     

        
         

  
    

      
   

      
    

       
     
      

 
     

      
     

       
      

        
     

        
      

      
     

      
    

     
     

    
     
      

 

   
      

    
   

   
   

       
      

     
     

     
      
     

    
       

     
     
 

      
 

      
     

      
     
     

     
      

      
      
     

     
        

    
     

       
      

     
     

      
      
     

      
    

      
      

      
      

      
     
      

     

   

Sire, 
Pentru o mai bun[ apropiere a celor

cuprinse în memorand, ne îng[duim a pre-
zenta Majest[\ii Voastre ;i o expunere mai
larg[ de considera\iuni de ordin politic,
economic, psihologic, statistic, pe cari se
sprijin[ afirma\iile lui. 

CONSIDERA|II GENERALE

Dup[ toate aceste desf[;ur[ri, în ce sta-
re a ajuns Na\iunea? 
Am ajuns la punctul care formeaz[ obiectul
principal al acestui Memorand, pe care-l
a;ternem la treptele Tronului. 

Care este bilan\ul a 20 ani a regimului
din Ardeal ;i Banat? Se poate spune l[murit
un complect dezastru. Ardealul ;i Banatul
au fost \inute 20 de ani, cu o scurt[ excep\ie,
în permanent[ opozi\ie. În ace;ti ani de
opozi\ie lung[ s-au irosit toate for\ele lor
cele mai bune. Înc[ dictatura liberal[ a mai
\inut seam[ de oarecare aparen\e. Dictatura
actual[ a al[turat ;i aparen\ele. A trimis în
fruntea celor 23 jude\e din Ardeal ;i Banat
ca Prefec\i 23 de Colonei activi din Vechiul
Regat. A pus în fruntea jude\elor militari.
I-a sustras misiunii lor de osta;i ;i le-a dat
îns[rcin[ri politice. Ardealul ;i Banatul au
primit înf[\i;area de \inuturi sub ocupa\ie.
În afar[ de jude\e, militarii au ocupat ;i
ora;ele, toate ora;ele din Transilvania ;i
Banat. Din 68 de ora;e, în 64 au fost trimi;i
tot ofi\eri din Vechiul Regat. În urma
reac\iei publice, num[rul acesta s-a redus
mai t]rziu, dar sistemul a r[mas. 

Ce însemna aceast[ ocupa\ie militar[,
aceast[ sustragere a at]tor colonei, activi,
de la menirea lor? Sau c[ avem o pletor[
inutil[ de ofi\eri, c[rora nu ;tim ce între-
buin\are s[ le d[m, sau dezorganizarea Ar-
matei, sl[birea ei, tocmai pe aceste vremuri
critice. La noi Armata a fost \inut[ departe
de politic[. Aceasta a f[cut for\a ei. O Ar-
mat[ care cap[t[ gustul politicei nu mai e
armat[. Cu ce drept s-a f[cut ocuparea
Prim[riilor din Ardeal? Averile comunale
sunt averi, bunuri private. Aceast[ ocupa\ie
nu se poate face dec]t cu dreptul R[zbo-
iului. :i nici cu aceasta. Oamenii str[ini
trimi;i astfel nu mai sunt primari, ci cus-
tozi, numi\i în averi inamice. În timpul din
urm[ au fost înlocui\i mai mul\i ofi\eri cu
civili. :i mai r[u. Recrutarea acestora se
face în Bucure;ti la o burs[ a cafenelelor.

Nu se poate îndeajuns caracteriza o deca-
den\[ de drept, la care am lunecat. S-ar
p[rea c[ o preg[tire, con;tient[, metodic[
a drumului spre bol;evism? 

DESCENTRALIZAREA

Probabil pentru a contracara pu\in
efectele acestei ocupa\iuni în Ardeal ;i Ba-
nat, sau, pentru a preveni oarecare
reac\iuni cari se desinau în str[in[tate, Dic-
tatura Majest[\ii Voastre a f[cut în prip[
descentralizarea! ... Dar parc[ aceasta era
reforma noastr[ cea mai hulit[, def[imat[,
menit[ s[ dea satisfac\ie strig[telor Pro-
vinciilor> era legea noastr[ cea desfiin\at[
la 1931, printr-un guvern care salva \ara
contra noastr[ ;i venise la c]rm[ pentru
acea singur[ ra\iune> era legea la
reînfiin\area c[reia nici nu eram l[sa\i s[
ne mai g]ndim, c]nd la 1932 am mai re-
venit odat[, iar noi la c]rm[, prin norocul
nu ;tim c[rui joc constitu\ional, legea la
care guvernul de patru ani ce ne-a urmat,
nici nu se g]ndea, fiindu-i du;man prin-
cipal, legea, în fine, care se aduce acum
f[r[ noi, dar evident, nu f[r[ meritul nostru
principal. Sire, nu putem avea nimic contra
triumfului ideilor noastre, fie ;i-n forma
aceasta. Dar o chestiune de moralitate, de
principiu se pune în prealabil. 

Din experien\a noastr[ puteau ;ti c[ a
descentraliza înseamn[ a nu relega, de la
Ministere la \inut, numai atribu\iuni biro-
cratice, ci ;i mijloacele. Asfel descentrali-
zarea nu-;i merit[ numele, e numai des-
concentrare, poate nici at]t. N-am relegat
nici noi mijloacele, dar nu fiindc[ n-am
vrut, s-au n-am ;tiut, ci fiindc[ n-am putut,
am fost împiedica\i. 

În asemenea împrejur[ri descentrali-
zarea Dictaturei e mai mult o compromi-
tere a ei. Pe urma ei recolt[m în Provincii
noui ;i complecte decep\ii. Ace;ti "rezi-
den\i regali" nu sunt dec]t transmi\[tori
de acte, de la periferii la centru, cutii de
po;t[, a;ezate în 10 \inuturi. Pe urma lor
nu r[sare nici o via\[ nou[, nici o rena;tere,
toropeala merge înainte, doar nemul\umi-
rea înregistreaz[ o nou[ cre;tere. 

Vom ilustra cu un exemplu, ceea ce s-
a f[cut cu ceea ce era a;teptat s[ se fac[.
Lu[m exemplul \inutului Timi;. ~nfiin\at
prin Legea Administrativ[ din 14.08.1939.
|inutul administrativ Timi; cuprindea cir-

cumscrip\iile (jude\ele) Timi;-Torontal,
Arad, Cara;, Severin, ;i Hunedoara -n.m.],
\inut relativ bogat. Din acest \inut, Statul
încaseaz[ pe an aproximativ 5-6 miliarde.
:ti\i c]t îi r[m]n din aceste miliarde pentru
nevoile lui administrative, culturale, eco-
nomice, sanitare, etc.? 200 milioane! At]t
face bugetul \inutului Timi;! Legiuitorul a
reunit bugetele celor 5 jude\e cari îl com-
pun ;i a creat \inutul. Mijloacele au r[mas
acelea;i, dar cheltuielile infructuoase au
sporit, cu un organ în plus< Reziden\a. Cele
200 milioane se cheltuiesc aproape în în-
tregime pe salarii ;i materiale. Drumurile
jude\ene, cari au fost în sarcina jude\elor,
au trecut în sarcina Reziden\ei. Reziden\a
le va l[sa în aceea; stare în care au dec[zut
de mult. Dealtfel ;oselele na\ionale cari
sunt în sarcina Ministerului Drumurilor,
n-au nici ele o soart[ mai bun[. În \inutul
Timi;, Ministerul n-a f[cut nici un drum
modern, autostrade p]n[ acum. De mul\i
ani sunt f[cute toate ;oselele interna\ionale
maghiare c]t ;i iugoslave, în autostr[zi pen-
tru automobilism, noi n-avem nici una.
(...)

Între timp am nimicit presa rom]ne-
asc[ din Ardeal ;i Banat ;i i-am dat
neb[nuit[ înflorire cele minoritate. Sire,
adev[rat[ er[ de abunden\[ are sub noi
aceast[ pres[ str[in[. Înainte de r[zboi
(1918), presa rom]neasc[ cea mai puter-
nic[ era în Transilvania ;i Banat, nu în Re-
gat. Sub asuprire, marile cotidiane
rom]ne;ti "Tribuna" (Sibiu), "Dreptatea"
(Timi;oara), "Gazeta Transilvaniei"
(Bra;ov), "Tribuna" (Arad), "Rom]nul"
(Arad), "Lupta" (Budapesta), constituiau
armamentul nostru puternic în marea
lupt[ de afirmare. Dup[ 20 de ani? Nu mai
exist[ pres[ rom]neasc[ în Ardeal ;i Banat.
Locul ei l-au ocupat ziarele din Bucure;ti
;i presa minoritar[. Da, presa minoritar[,
fiindc[ chiar Rom]nii g[seau în ea o mai
fidel[ oglind[ a vie\ii locale. Aceasta i-a
atras cetitori rom]ni. Astfel, aceast[ pres[
minoritar[ a devenit universal[ în Ardeal
;i Banat. Sprijinit[ de o puternic[ industrie,
poate ;i de Budapesta, ea s-a dezvoltat în-
tr-o neb[nuit[ m[sur[, maghiariz]nd ;i
generaliz]nd ;i în Statul Rom]n, anul]nd
un proces de rom]nizare f[cut prin ;coli.
Bilan\ul? Mai t]njesc azi dou[, trei coti-
diane rom]ne;ti, care îns[ ce pot face fa\[
de o difuzare de 64 de cotidiane de emi-
siune a culturii maghiare ;i germane. În
plus î;i mai tr]mbi\[ ;i o persecu\iune. Ce
se poate face în contra acestei r[t[ciri co-
lective care este politica rom]neasc[?( ... )

Politica vamal[ ;i industrial[, cartelu-
rile de produc\ie ;i comer\ formeaz[
lan\urile unei noi iob[gii. 

B[ncile rom]ne;ti din Ardeal, cari în
trecut au fost izvoarele principale de credit
pentru \[r[nime, sunt, cu excep\ia a 4-5,
complect ruinate. Ele nu sunt numai vic-
timele conversiunii, ci ;i ale politicii de
scont a B[ncii Na\ionale, care a lovit siste-
matic b[ncile rom]ne;ti din provincia
noastr[. Din cifra total[ de 11 miliarde a
scontului B[ncii Na\ioanle, Ardealul nu
prime;te dec]t 867 milioane, din care 220
milioane pentru b[ncile rom]ne;ti. 

Situa\ia disperat[ a b[ncilor rom]ne;ti
din Transilvania se poate u;or constata din
urm[toarele cifre< 149 b[nci rom]ne;ti ;i
69 reuniuni de credit au avut în anul 1914,
deci înainte de unire, un capital propriu
de 2 miliarde 622 milioane (recalculat în
moneda de azi), cifra depunerilor se ridica
la 5 miliarde 125 milioane, iar rescontul ce
primeau era de 2 miliarde 392 milioane
lei. 

În anul 1936, capitalul lor social este
abia de 930 milioane, depunerile de 1 mi-
liard 144 milioane lei, la rescontul abia de
220 milioane, mai pu\in de a zecea parte
din reescontul dinainte de unire. (...)

De altfel, b[ncile ardelene se g[sesc azi
în pragul lichid[rii din cauza deosebirii
dintre termenul ce s-a stabilit pentru achi-
tarea împrumuturilor datorate de clien\i
(15 ani) ;i a termenului de restituire a de-
punerilor (5 ani). 

Din împrumuturile de gaj, Banca
Na\ional[ n-a pl[tit în toat[ Transilvania,
din suma de 151 milioane lei, dec]t ceva
peste 7 milioane lei. 

Tot asemenea este semnificativ pentru

via\a financiar[ din Ardeal faptul c[ Cre-
ditul Industrial din Bucure;ti, din suma
de 41 milioane, n-a acordat pentru micii
industria;i din Ardeal dec]t 5 milioane. 

În ce prive;te coopera\ia, situa\ia tran-
silv[nenilor este direct lamentabil[. C]t[
vreme totalul fondurilor b[ncilor populare
în întreaga \ar[ se ridic[ la 5 miliarde, cel
al tuturor institu\iilor de aceast[ natur[
din Ardeal nu face nici 1 miliard. Regimul
liberal (1933-37) a desfiin\at descentrali-
zarea coopera\iei, creat[ prin legea R[du-
canu din 1929. Uniunea de cooperative
"Ardealul", precum ;i Uniunea dela
Timi;oara au fost desfiin\ate, pentru ca or-
ganizarea, propaganda ;i controlul mi;c[rii
cooperatiste în aceste provincii s[ se fac[
de delega\i domicilia\i la Bucure;ti, care
nu pot dezvolta o activitate serioas[ ;i con-
tinu[. Uniunile dela Cluj ;i Timi;oara î;i
formaser[ în cei 3 ani de func\iune un nu-
meros personal de control, de organizare
;i propagand[ în Ardeal ;i Banat, personal
preg[tit, care urma s[ fie arm[tura în jurul
c[reia s[ se organizeze o mi;care coopera-
tist[ vie ;i eficient[ în aceste provincii. 

Ast[zi întreg personalul institu\iilor
centrale din Bucure;ti care lucreaz[ în Ar-
deal ;i Banat este recrutat din Vechiul Re-
gat. 

Ca urmare a acestei politici, \[r[nimea
din Ardeal ;i Banat care cu 50-60 de ani în
urm[ fusese scoas[ din ghiarele c[m[t[riei,
prin înfiin\area re\elei de b[nci, întemeiat[
de conduc[torii ardeleni de pe vremuri,
azi, datorit[ politicii centralismului feroce
a trecut în situa\ia de peste o jum[tate de
veac ;i este stoars[ de l[comia unor ele-
mente, care sunt plaga satelor. ( ... )

Situa\ia economic[ financiar[ mai mult
dec]t nefavorabil[ a transilv[nenilor se evi-
den\iaz[ ;i prin faptul c[ transilv[nenii
sunt aproape exclu;i dela participarea ;i
conducerea marilor intreprinderi indus-
triale ;i bancare ale \[rii, de;i principalele
intreprinderi se întemeiaz[ pe bog[\iile
naturale ale Ardealului ca spre pild[< Pe-
tro;ani, Re;i\a, Mica, Titan-C[lan-N[drag,
Gazul metan, Astra Vagoane, I.A.E., Intre-
prinderile forestiere ;i altele. Intreprinderi
de mine ;i p[duri, averi de multe milioane
sunt aproape toate în m]ini str[ine. Chiar
;i cele care sunt în m]ini rom]ne;ti, în
conducerea lor, elementul ardelean este cu
totul neglijat. 

Ca ilustrare, cit[m c[ la institu\ia na\io-
nal[ de minerit nu este nici un director ge-
neral, nici un consilier tehnic, nici un sub-
director ardelean, iar dintre 35 de ;efi de
servicii ;i ;efi de exploat[ri, sunt numai 4
ardeleni, iar din 54 ingineri, numai 18 ar-
deleni. 

În ceea ce prive;te conducerea central[
din Bucure;ti a marilor b[nci ;i intreprin-
deri, ardelenii sunt în num[r ridicol de
mic. 

~n fa\a justei revendic[ri ca în func\iu-
nile publice s[ fie aplica\i rom]nii din toate
provinciile, în propor\ie dreapt[ ;i în raport
cu preg[tirea pe care o au, st[ dureroasa
realitate c[ Ardelenii ;i B[n[\enii sunt ne-
socoti\i în mod sistematic, nu numai în ce
prive;te întreg teritoriul \[rii, ci chiar ;i pe
teritoriul provinciilor. O scurt[ privire
aruncat[ pe datele statistice dovede;te acest
fapt în mod dureros. 

La serviciile centrale din Capital[ nu
g[sim nici un singur post de secretar ge-
neral ocupat de vreun ardelean. La servi-
ciile de Stat nu se g[se;te nici un director
general ardelean. Num[rul directorilor la
toate ministerele este de 5 ardeleni. 

La înalta Curte de Casa\ie ;i Justi\ie
din 94 magistra\i, sunt 9 ardeleni ;i
b[n[\eni, iar la Consiliul Legislativ din 58
sunt 4. La Ministerul Afacerilor Str[ine,
în Corpul Diplomatic ;i Consular din to-
talul de 197 de persoane, sunt 18 ardeleni
;i b[n[\eni, adic[ nici a zecea parte. La Mi-
nisterul de Finan\e din totalul de 137 de
func\ionari, dela ;efi de sec\ie din admi-
nistra\ia centrală a Ministerului sunt nu-
mai 6 ardeleni ;i b[n[\eni. La Ministerul
Economiei Na\ionale, în Administra\ia
Central[ din totalul de 92 func\ionari, sunt
numai 4 ardeleni ;i b[n[\eni. 

Aceast[ propor\ie este at]t de dure-

roas[ la ministerele cu func\ionarii mai
numero;i ;i este mai nefavorabil[ pentru
ardeleni ;i b[n[\eni la celelalte ministere. 

Tot at]t de insuportabile sunt st[rile în
aceast[ privin\[ ;i celelalte servicii centrale,
Banca Na\ional[, C[i Ferate, Po;ta ;i Tele-
graf, Jandarmerie, Siguran\[ ;i Armat[. Ca
explicare d[m c]teva date privitoare la ar-
mat[ ;i P.T.T. 

În armat[ din 23 generali de divizie
sunt 2 ardeleni ;i b[n[\eni, din 160 generali
de brigad[ sunt 5 ardeleni ;i b[n[\eni, iar
din 2366 ofi\eri superiori p]n[ la gradul
de maior inclusiv, numai 170 ardeleni ;i
b[n[\eni. 

În ce prive;te gradele inferioare de
ofi\eri, propor\ia este tot a;a de nefavora-
bil[. Ea va deveni din an în an, înc[ ;i mai
nefavorabil[, deoarece la ;coalele militare
din Vechiul Regat nu se primesc aproape
deloc, iar la Liceul Militar "Mihai Viteazu"
din T. Mure;, elevii ardeleni ;i b[n[\eni se
primesc în num[r foarte redus. Spre pild[
la examenul de intrare din anul acesta, s-
au primit bursieri din Vechiul Regat 34,
iar din Ardeal ;i Banat 23. Cifra din urm[
cuprinde ;i pe fiii ofi\erilor din Vechiul
Regat, afla\i înt]mpl[tor cu garnizoana în
Ardeal, astfel c[ în realitate num[rul arde-
lenilor e mult mai mic. 

~n Corpul Telegrafo-Po;tal dela Unire
p]n[ în anul 1936 inclusiv s-au f[cut 171
avans[ri de organe superioare de condu-
cere ;i administra\ie, dela director general
p]n[ la inspector. Din acest num[r de 171
sunt numai 21 ardeleni ;i b[n[\eni. În ce
prive;te preg[tirea lor, din cei 150 func\io-
nari superiori din Vechiul Regat numai 12
au diferite licen\e ;i numai 5 bacalaureat,
ceilal\i 133 au numai 4 clase secundare sau
mai pu\in. Din cei 21 de ardeleni, 8 sunt
Doctori în Drept, iar 13 bacalaurea\i. Între
timp, mare parte din ace;ti func\ionari ar-
deleni au ie;it la pensie. 

În prezent situa\ia este urm[toarea< din
54 grade superioare propriu zise, Ardealul
;i Banatul sunt reprezentate printr-un sin-
gur director ;i 4 inspectori. 

C]teva date din magistratur[, foarte
impresionante< 

Dintre to\i magistra\ii rom]ni de pe
teritoriul Ardealului ;i Banatului, originari
din Vechiul Regat sunt 439, iar ardeleni ;i
b[n[\eni 278. Adăug[m, c[ în Vechiul Re-
gat nu se g[sesc Magistra\i ardeleni ;i
b[n[\eni aproape deloc. Ca pretutindeni
a;a ;i în magistratur[, elementul ardelean
este înl[turat dela conducere, ceea ce este
cu at]t mai nejustificat, cu c]t din bro;ura
al[turat[ se poate vedea, c[ chiar ;i cu oca-
zia realiz[rii Unirei, Ardealul ;i Banatul au
avut suficien\i intelectuali pentru a putea
conduce via\a administrativ[ ;i judiciar[,
iar evident acum dup[ 20 de ani dela Unire,
s-a creat o pletor[ de intelectuali ardeleni
;i b[n[\eni, cari, îns[, sunt sistematic
înl[tura\i,  form]ndu-se o clas[ de
nemul\umi\i ;i de proletari intelectuali, ca-
re în scurt[ vreme vor fi izvorul unor mari
greut[\i în via\a noastr[ social[ de Stat.
(...)

Noi suntem lupt[tori, reprezentan\i
politici ai unui popor, iar nu sperjuri, nici
conspiratori. Lupta noastr[ este o lupt[
deschis[, în care nu primim a fi nici inti-
mida\i nici a\]\a\i. N-avem nici orgoliile
convingerilor doctrinelor noastre, n-avem
dec]t un orgoliu, cel al str[lucirii Coroanei
;i al Na\iunii. Despotismul, autocra\ia, ti-
rania creeaz[ inevitabil, fatal, luptele pen-
tru libertate. Legile severe promulgate de
Majestatea Voastr[ îi nume;te pe ace;tia
altfel< delicven\i. Dar Societatea n-a v[zut
în ei niciodat[ delicven\i, ci eroi. La toate
popoarele ;i în toate vremurile. Nu e oare
p[cat, strig[tor la cer, ca pe aceste vremuri,
s[ se polarizeze astfel eroism rom]nesc,
rom]n contra rom]n, c]nd împreun[ ;i
înc[ nu suntem destui, s[ facem fa\[ peri-
colelor? ( ... )

Drept urmare a acestor considera\iuni,
dorin\a transilv[nenilor se concretizeaz[
în rug[mintea respectuoas[< 

Binevoi\i, Sire, a reda poporului
rom]n libertatea !”

   Mihai Popovici
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Cum ne aflăm în luna cu cele
mai multe sărbători, alcoolul este
nelipsit de pe mesele românilor.
Deşi suntem conştienţi de efectele
adverse pe care le poate avea con-
sumul de alcool asupra sănătăţii
dar mai ales asupra siluetei, orice
motiv de a petrece înseamnă mul-
te băuturi alcoolice.

Din punct de vedere caloric, sunt
adevărate bombe. Mai ales când sunt
consumate sub formă de cocktailuri, în
combinaţie cu sucurile dulci. O altă pro-
blemă este pofta ridicată de mâncare du-
pă o seară de excese. Calculul este simplu,
caloriile din alcool, plus cele din porţia
mare de mâncare egal o creştere semni-
ficativă a greutăţii într-un timp scurt. 

De ce sunt cocktailurile inamicul nu-
mărul unu? Pericolul este mare mai ales
la femei, care sunt adeptele unei băuturi
dulci şi colorate. 

Ficatul nu poate metaboliza alcoolul
în prezenţa zaharurilor, iar multe coc-
ktailuri conţin şi cofeină. Combinaţia de
alcool - cofeină - zaharuri este conside-
rată de către medici a fi dezastruoasă
pentru organism, iar specialiştii în
nutriţie spun că acest tip de băuturi ar
trebui consumate cel mai rar.

Cât timp durează până se me-
tabolizează diferite băuturi?

Într-o ordine crescătoare vă prezen-

tăm cât timp durează până alcoolul din
diferite băuturi este metabolizat de or-
ganism. Băuturile rafinate precum whis-
key sau votca necesită 10 ore, vinul între
15-20 ore, lichiorul sau cocktailurile
aproape 30 de ore, iar medalia de aur i se
acordă berii, care deşi are cel mai scăzut
conţinut de alcool necesită 48 de ore.  

Pentru curiozitate am făcut o listă cu
numărul de calorii a unor băuturi cu al-
cool<
-gin, 100 ml, aproximativ 200 calorii
- votca, 100 ml, aproximativ 220 calorii
- lichior, 100 ml, pana la 350 calorii
- martini, 100 ml, aproximativ 250 calo-

rii
- rom, 100 ml, aproximativ 250 calorii
- ;ampanie, 100 ml, p]n[ la 300 calorii
- tequila, 100 ml, aproximativ 150 calo-
rii
- vin, 100 ml, pana la 150 calorii
- whiskey, 100 ml, aproximativ 250 calo-
rii

Astfel data viitoare când te gândeşti
că ai vrea să bei ceva, fii atentă, deoarece
este mai uşor să previi decât să combaţi.
Distracţia nu are nimic de a face cu nu-
mărul de pahare, sticlele golite într-o sea-
ră.

Denisa Terţan

Alcoolul, o adev[rat[
bomb[ caloric[

Într-o societate în care majo-
ritatea oamenilor caută să ajungă
la silueta ideală prin slăbire, unii
se confruntă cu problema de a se
îngrăşa. Chiar dacă pare ciudat,
din cauza anumitor factori, nu
avem timp să consumăm minimul
de calorii indicate pentru greuta-
tea şi înălţimea noastră. Iată că
noi vă prezentăm câteva modali-
tăţi prin care puteţi să vă în-
grăşaţi.

Eficienţa unei astfel de cure este dată
de consumul alimentelor bogate în nu-
trienţi, băuturi cu multe calorii şi exerciţii
de forţă. 

Ce mâncăm?

Cel mai important este să mănânci
mult şi des, dar nu este cazul să optezi
pentru produse tip fast food, dulciuri şi
sucuri acidulate. Nu aşa poţi ajunge s[-
ţi îndeplineşti scopul, ci doar te vei simţi
obosită. 

Este indicat să consumi alimente cu
volum mic şi cu multe calorii, din această
categorie fac parte nucile, alunele, peştele
gras, smântâna. Încearcă unele trucuri,
cum ar fi pune în supă o lingură de ulei
sau alege un sos cu smântână pentru un
grătar. Pentru a acumula masă musculară
este nevoie să consumi alimente bogate
în proteine, nu te feri de carne, ouă sau
leguminoase.

Nu îţi indicăm să alegi sucurile din

comerţ, de preferat sunt cele naturale fă-
cute de tine. De asemenea nu bea cafea
dimineaţa înainte de micul dejun, deoa-
rece îţi taie pofta de mâncare. Mai poţi
alege să bei iaurturi grase, lapte sau o
combinaţie de suc din fructe şi legume,
pentru un plus de energie.

Ce exerciţii sunt indicate?

Pentru cei care se confruntă cu do-
rinţa de a pune kilograme sunt indicate
exerciţiile de forţă. Deci cel mai bine este
să mergi la sală, dar poţi încerca şi acasă
să faci diverse exerciţii cum ar fi abdo-
mene, fandări, genuflexiuni sau flotări.
Nu alege să mergi la aerobic sau să alergi,
acestea sunt modalităţi de slăbire, orice

exerciţiu cardio este interzis în această
cură.

Alte idei care te pot ajuta

O idee foarte bună este să stai cu pă-
rinţii sau cel puţin să mănânci acasă în
familie. Se ştie că o mâncare gătită de
mama este plină de nutrienţi şi grăsimi.
În plus părinţii ne obligă mereu să mân-
căm mai mult. O altă idee salvatoare poa-
te fi consumul de alcool, dar cu mode-
raţie. Cea mai indicată este berea, deoa-
rece conţine nutrienţi  şi vitamine sau
alte băuturi alcoolice foarte dulci, care
conţin multe calorii cum ar fi lichiorul
sau romul.

D. T.

Idei ;i exerci\ii pentru cura de `ngr[;are

Dacă te-ai gândit să slăbeşti, dar
nu ştii ce fel de dietă să respecţi,
noi îţi propunem dieta Montignac.
Pe lângă faptul că te ajută în lupta
cu kilogramele în plus, este şi un
stil de viaţă sănătos. 

Creatorul acestei metode de slăbire es-
te nutriţionistul francez Michel Montig-
nac. Motivul pentru care este indicat să o
adopţi este faptul că îţi permite să mănânci
ce vrei, cât timp nu combini proteinele cu
carbohidraţii sau lipidele cu zaharurile.
Secretul acestei diete este că se împarte în
două faze, cea de slăbire şi cea de menţinere
a greutăţii obţinute. Astfel în prima fază
scopul este de pierdere în greutate, iar în
a doua fază ţinta este instalarea unui stil
de viaţă sănătos prin care vei reuşi să te
menţii fizic. Este importantă respectarea
unor mese care să fie proteino-lipidice sau
doar glucidice, dar şi elimanarea unor ali-
mente nesănătoase, cum ar fi pâinea, pas-
tele sau dulciurile. 

Prima fază a dietei

Primul lucru pe care trebuie să îl faci
este să-ţi creezi un scop, câte kilograme
vrei să dai jos. În a doilea rând trebuie să
elimini alimentele nesănătoase. Aici ne re-
ferim la zahăr, pe care nu trebuie neapărat
să-l consumi, deoarece organismul pro-
duce glucoză. Pâinea albă nu are ce căuta
pe masă, dacă totuşi nu te poţi abţine op-
tează pentru cea neagră, dar ai grijă să nu
o consumi cu alimente proteice.  Făinoa-
sele, care conţin amidon, aici amintim car-
tofii, pastele, orezul sau porumbul. Bău-
turile cum ar fi cele acidulate, alcoolul sau
cafeaua au în compoziţie glucide şi sunt
interzise. Un alt produs la care trebuie să

renunţi în această fază este laptele, poţi
alege lapte degresat. Fructele se consumă
simple, înainte de masă cu o oră, pentru a
putea fi digerate.

Faza a doua a dietei

În această fază se urmăreşte stabilita-
tea, vorbim despre menţinerea echilibrului
ponderal. Ca în orice dietă, doar pentru
că ai reuşit să dai jos kilogramele, nu este
cazul să te întorci la vechile obiceiuri ali-
mentare. De ce?  Pentru că rişti ca efortul
să fie degeaba, iar surplusul să se depună
la loc. Acesta este momentul în care trebuie
să-ţi schimbi stilul de viaţă.

Exemplu pentru
un mic dejun glucidic

Se caracterizează prin lipsa lipidelor,
garantând un plus de energie pentru toată
ziua. Primul aliment trebuie să fie un fruct,
consumat cu cel puţin 30 de minute înainte
de masa efectivă.  Poţi opta pentru un ceai
slab, lapte degresat, brânză de vaci cu 0%
grăsimi, pâine neagră sau integrală şi ce-
reale integrale sau nerafinate.

Avantajul acestei diete este că poate fi
urmată şi de cei cu un stil de viaţă activ,
iar prin principiile sale ne autoeducăm în
ceea ce priveşte modul de a trăi.

Dezavantajele sunt că trebuie să ai grijă
la echilibrul dintre nutrienţii incluşi zilnic
în alimentaţie, altfel poate creşte riscul car-
diovascular, în cazul unui consum mare
de grăsimi saturate sau poate produce stări
de fatigabilitate în situaţia unui consum
redus de glucide complexe. Nu uita să bei
cât mai multă apă, organismul necesită hi-
dratare.

Dieta Montignac
te `nva\[ s[ m[n]nci

s[n[tos

Motivul pentru care este indicat să adopţi dieta Montignac este faptul că îţi
permite să mănânci ce vrei, cât timp nu combini proteinele cu carbohidraţii sau li-
pidele cu zaharurile. Secretul acestei diete este că se împarte în două faze, cea de
slăbire şi cea de menţinere a greutăţii obţinute.
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Via\a din micul Principat de pe Riviera francez[ este intens[, dar cea a

Prin\esei Caroline a r[mas privat[, o calitate insuflat[ ;i copiilor ei, inclusiv
fratelui mai mare a lui Charlotte, Andrea (al doilea `n ordinea succesiunii la
tron) ;i fratelui mai mic, Pierre. Familia este re\inut[, prefer]nd apari\iile rare
`n pres[.

Tr[s[turile ei amintesc de bunica
din partea mamei, Prin\esa Grace
de Monaco (n[scut[ Grace Kelly).
Este calm[, distins[, cu un stil ves-
timentar simplu. Iar imaginile cu ea
ie;ind dintr-un club de noapte lip-
sesc din paginile revistelor de scan-
dal. Mama ei, Prin\esa Caroline, ;i-
a \inut fiica departe de presiunile
vie\ii oficiale.

C]nd s-a n[scut Charlotte, Caroline
a refuzat chiar ;i acordarea unui titlu toc-
mai pentru a avea posibilitatea s[-i ofere
o via\[ normal[. Cu toate c[ este ̀ n prezent
a cincea `n ordinea succesiunii la tronul
ocupat de unchiul ei, Prin\ul Albert, Char-
lotte nu este prin\es[.

Via\a din micul Principat de pe Ri-
viera francez[ este intens[, dar cea a
Prin\esei Caroline a r[mas privat[, o ca-
litate insuflat[ ;i copiilor ei, inclusiv fra-
telui mai mare a lui Charlotte, Andrea (al
doilea `n ordinea succesiunii la tron) ;i
fratelui mai mic, Pierre. Familia este re\in-
ut[, prefer]nd apari\iile rare ̀ n pres[. Dar

atunci c]nd vorbe;te despre cai, Charlotte
se lumineaz[< “Aceste animale au avut un
rol important `n via\a mea `nc[ din
copil[rie. Mi-au dat energia s[ merg mai
departe, abilitatea de a lupta, o `ncredere
;i o for\[ inestimabil[. M-au ̀ nv[\at mult
;i despre modestie.”
Dup[ copil[ria ;i adolescen\a petrecute
departe de aten\ia presei, Casiraghi (27
de ani) a intrat acum ̀ n sfera public[. Anul
trecut a devenit imaginea campaniei
Gucci Forever Now, dup[ ce a fost ama-
basadoare a liniei lor ecvestre din 2010.
Ea declar[ c[ tocmai timpul petrecut `n
competi\ii i-a fost de folos ̀ n apari\iile pu-
blice, prezent[ri de mod[ ;i ;edin\e foto.
“Participarea la concursurile de s[rituri
este ca o ;coal[ a vie\ii. :i este unul din
pu\inele sporturi olimpice ̀ n care b[rba\ii
;i femeile sunt egali. S[ fii un bun c[l[re\
nu presupune s[ ai doar for\[ fizic[, ci
mai ales for\[ mental[ ;i sensibilitate.”

Casele de mod[ au dorit
s[ colaboreze cu ea
`nc[ din adolescen\[

De la invita\ii la prezent[ri, la oferte
de campanii publicitare, haine gratuite,
apari\ii pl[tite, totul pentru a o face s[ ac-
cepte un contract, ̀ ns[ le-a refuzat pe toa-
te. P]n[ la oferta celor de la Gucci, care
au ispitit-o ̀ ntr-un mod ̀ n care alte bran-
duri nu au reu;it. 

A fost mai `nt]i atras[ de istoria lor
legat[ de echita\ie (fondatorul companiei,
Guccio Gucci, a creat ;ei) ;i apoi de oa-
menii din spatele brandului. “Am avut
parte de o ̀ nt]lnire cu brandul ;i cu echipa
de crea\ie. Muncind cu Frida Giannini
(n.r. directorul de crea\ie al companiei),
am fost impresionat[ de aten\ia ei pentru
detaliu, dorin\a de a g[si cele mai bune
materiale dar \in]nd tot timpul cont de
feminitate ;i un strop de distrac\ie.”

Charlotte ̀ ;i ̀ mparte timpul ̀ ntre Mo-
naco, Paris ;i zona rural[ din Fran\a, un-
de-;i c[l[re;te caii. 

“Pentru a m[ sim\i bine am nevoie de
ambele medii – energia ora;ului ;i lini;tea
rural[.” De multe ori se treze;te citind mai
multe c[r\i deodat[ (printre prefera\i
aflându-se poeziile lui Emily Dickinson,
romanele lui Maupassant ;i Flaubert) ;i

nu se num[r[ printre persoanele c[rora
le place s[ ias[ `n localuri. “~mi place s[-
mi petrec c]t mai mult timp acas[.”

E important pentru ea
s[ se simt[ bine `n hainele
pe care le `mbrac[ 

Recent ;i-a ̀ nfiin\at propria companie
de produc\ie, Swoon, care s-a specializat
`n, fire;te, filme cu tematic[ ecvestr[. Dar
oare c]t timp `i mai r[m]ne pentru a se
`mbr[ca? 

“Nu m[ g]ndesc niciodat[ la acest lu-
cru. A; min\i totu;i dac[ a; spune c[ m[
`mbrac la ̀ nt]mplare, dar cred c[ totul de-
pinde de modul `n care m[ simt `n acea
zi. Pentru mine e important s[ m[ simt
bine ̀ n hainele pe care le ̀ mbrac. ~mi plac
piesele care mi se potrivesc. Dar nu iau
prea `n serios moda.”

Desigur c[ moda ecvestr[ `i
influen\eaz[ stilul personal. “Hainele pen-
tru echita\ie sunt f[r[ v]rst[ ;i-mi place
foarte mult s[ introduc acest confort ;i
elegan\a lor ̀ n via\a de zi cu zi. “ Pe l]ng[

Giannini de la Gucci, Charlotte enum[r[
;i al\i designeri prefera\i incluz]ndu-i pe
Giambattista Valli ;i Karl Lagerfeld, acesta
din urm[ fiind un prieten apropiat al ma-
mei ei de c]teva decenii. “Pot s[ spun c[
am `ncredere `n ei.”

Fa\a ei nu este str[in[ de coper\ile re-
vistelor, “ajut]nd” la v]nzarea a milioane
de tabloide franceze care se ocup[ de
vie\ile membrilor familiilor regale ale Eu-
ropei. Dar Charlotte nu inten\ioneaz[ s[
se dezv[luie. “Pentru mine e ceva natural
s[ nu dau detalii despre via\a mea privat[
sau s[ r[spund la ̀ ntreb[ri legate de acest
aspect.”

Iar c]nd vine vorba de b]rfele ener-
vante legate de sarcina ei ;i posibila c[s[to-
rie cu iubitul ;i tat[l copilului ce urmeaz[
s[ se nasc[ cur]nd, actorul francez de co-
medie Gad Elmaleh, Charlotte r[m]ne de
ne`nduplecat. 

“Nu am nicio formul[ secret[ pentru
a-mi p[stra via\a privat[ doar pentru mi-
ne. Dar sunt norocoas[ s[ am ̀ n jurul meu
oameni care m[ ajut[ ;i m[ protejeaz[.”

Charlotte Casiraghi – gra\ie,
discre\ie ;i elegan\[
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RE}ETE

Mic dejun cu ;unc[
;i broccoli

Somon condimentat,
la cuptor

Bucățile de broccoli se pun în apă
clocotită, ușor sărată și se fierb circa 3-4
minute, astfel încât să rămână crocante
și să nu-și schimbe culoarea, apoi se stre-
coară. Gogoșarul se taie cubulețe mă-
runte, la fel și frunzele de pătrunjel. Ouă-

le se bat bine, până la omogenizare, apoi
se amestecă toate ingredientele și se con-
dimentează. Formele de mafin se așează
pe tavă, untul se topește pe aburi, apoi
formele se ung, sau preferabil se suflă cu
untul topit. Amestecul anterior preparat,
cu ajutorul unei linguri se așează în for-
mele astfel pregătite, apoi se dau la cup-
torul preîncălzit, circa 20 minute. Când
așezați aluatul în forme, țineți cont de
faptul că în timp ce se coace, acesta se va
mai umfla puțin.

Alimentele 
;i cantit[\ile necesare< 200 g de

broccoli (se poate înlocui cu conopi-
dă), 150 g de șuncă, un gogoșar sau

un ardei gras roșu, cărnos, 100 g
cașcaval răzuit, o legătură de frunze
de pătrunjel, 4 ouă, puțin unt, sare,

piper, eventual nucșoară

Mod de preparare<

Peștele curățat și spălat se condimen-
tează într-un vas mai mare, mai întâi se
freacă bine cu sare, cu grijă să nu stricăm
aspectul feliilor. Se spală lămâia, coaja se
răzuiște pe o răzuitoare cu găuri mărunte,
apoi se stoarce zeama. Cu coaja de lămâie
rasă, la fel ca și cu sarea, se freacă bine

feliile de somon. La fel se va proceda și
cu usturoiul pisat, precum și cu măghi-
ranul. Se presară pe ambele părți cu puțin
piper, apoi se toarnă peste bucățile de
pește și zeama de lămâie. Se lasă așa circa
2-3 ore, după care se scoate din zeamă,
se lasă să se scurgă, însă numai foarte
puțin, apoi se așează într-o tavă mai
adâncă, ce a fost căptușită în prealabil cu
hârtie de copt și unsă cu unt. Untul rămas
se topește pe aburi și se toarnă pe feliile
de somon, apoi se va presăra din nou cu
piper colorat. Se dă la cuptorul preîncălzit
și se coace circa 20 minute la temperatură
de 180 grade C, apoi la foc mare, până
când suprafața se rumenește. Fiind o car-
ne foarte fragedă, se va așeza pe farfurie
cu ajutorul unei palete.

Ave\i nevoie< 
Circa 800 g de somon file sau felii

transversale, o lămâie, 2 căței de us-
turoi, 100 g de unt, puțin măghiran
uscat, sare, piper colorat (amestec),
sau amestec de piper alb și negru, cu
puțină boia (roșie) de ardei iute, gar-
nitură de cartofi, zarzavaturi, spanac

sau ardei copți.

Mere coapte
cu sos de susan

Mod de preparare<

Merele spălate se curăță de sâmburi
(dacă se poate se scoate coceanul), se taie
felii cu o gorsime de circa 1 cm. Se coace
fie la grătar, fie la cuptor pe o tavă căptușită
cu hârtie de copt. Feliile de mere se presară
cu scorțișoare, iar dacă se folosesc bucățele
de scorțișoare, ulterior, acestea se pot da

jos de pe ele. Între timp, într-un vas zahărul
se amestecă cu semințele de susan și se
pune pe foc. Până când zahărul se cara-
melizează semințele de susan se prăjesc
puțin. Când zahărul este complet topit, de
culoare aurie, se adaugă zeama de porto-
cale și circa 50 g de apă. Se lasă la fiert
până când caramelul întărit se topește in-
tegral, apoi se ia de pe foc și se adaugă za-
hărul vanilat. Merele se așează pe farfurie,
iar siropul se toarnă peste ele, astfel încât
semințele de susan să se distribuie cât mai
egal. Se servește după ce se răcește puțin.

Ave\i nevoie de urm[toarele 
ingrediente< 3-4 mere cu textură

mai moale, o linguriță mică de scor-
țișoară pudră, sau preferabil scorți-
șoare bucăți mărunte, 4 linguri de

zahăr, zeama unei portocale, un pli-
culeț de zahăr vanilat, 2-3 linguri

de semințe de susan

Sup[ de chimen

Mod de preparare<

Se încinge uleiul și se prăjește puțin
chimenul. Se adaugă făina și se prăjește
foarte puțin. Se adaugă boiaua, apoi
treptat și apa, amestecând continuu
pentru omogenizare, cu grijă să nu ră-

mână cocoloașe. Se adaugă sarea și se
lasă la fiert circa 5 minute, după care
se strecoară de semințe. Pâinea se pră-
jește, dacă vă place cu usturoi atunci
se mărunțește după se prăjește și se un-
ge cu usturoi, dacă nu, pâinea tăiată
cubulețe se poate prăji în tigaie, cu câ-
teva picături de ulei. Supa se servește
fierbinte cu, sau fără smântână, după
gust, iar crutoanele se presar[ deasu-
pra, pentru a nu se înmuia prea tare.

Ave\i nevoie< 2 linguri de
chimen, 4 - 5 linguri de ulei, 2 lin-

guri cu vârf de făină, 1 litru de
apă, sare, o linguriță de boia de ar-
dei dulce, 4-5 linguri de smântână
(pentru post se poate și vegetală),

pâine pentru crutoane, sau crutoa-
ne gata preparate din comerț,
eventual crutoane cu usturoi.

Rozmarinul este o plantă puternic aro-
mată, utilizată în mod obișnuit în gastro-
nomie, sub formă de condiment pentru
preparatele din carne și legume. Însă roz-
marinul nu este doar un simplu condi-
ment, ci are și o serie de efecte terepeutice
deosebite.

Are indicații de utilizare atât interne
cât și externe, sub formă de ceaiuri, infuzii,
sau tincturi, având o serie întreagă de efecte
pozitive asupra organismului. Ceaiul de
rozmarin poate preveni boli interne com-
plicate și consumat cu regularitate previne
îmbătrânirea, cu șanse reale de a prelungi
viața.

Efecte antiîmbătrânire

Ceaiul de rozmarin, consumat cu re-
gularitate, încetinește procesul de îmbă-
trânire, deoarece conține o serie de vita-
mine, minerale și antioxidanți, deci pro-
tejeaz[ organismul de radicalii liberi.

Ceaiul de rozmarin este deosebit de
eficient pentru prevenirea afecțiunilor re-
nale, doarece are o acțiune diuretică și cu-
răță rinichii de sedimentele minerale care
duc la formarea nisipului și pietrelor la ri-
nichi.

Nivelul ridicat de colesterol, hiperten-
siunea și proasta circulație sanguină, în
timp, pot duce la afecțiuni cardiace. Ceaiul
de rozmarin îmbunătățește circulația sân-
gelui, contribuie la reducerea colesterolului
și la reglarea tensiunii arteriale.

O acumulare de toxine, grăsimi și alte
substanțe nocive în organism poate duce
la apariția afectiunilor hepatice, deoarece
ficatul este suprasolicitat. Ceaiul de roz-
marin are capacitatea de a preveni afec-
țiunile hepatice deoarece are un efect de-
toxifiant, calmează tulburările gastrice, îm-
bunătățește digestia și revitalizează orga-
nismul.

Ceaiul de rozmarin reduce riscul de
formare a cancerului, deoarece conține
substanțe antioxidante.

Rozmarinul a fost utilizat secole la
rând, pentru că stimulează creşterea pă-
rului şi întârzie grizonatul, iar uleiul de
rozmarin sporeşte şi circulaţia sângelui la
nivelul scalpului. Culoarea părului se poate
menține frumoasă clătindu-l zilnic cu un
decoct făcut din câteva frunze de rozmarin.
Uleiul de rozmarin combinat cu ulei de
măsline cald oferă foliculilor vitaminele și
antioxidanții necesari. Încălziți 50 ml de
ulei de măsline într-o tigaie mică, după
care se toarnă într-un bol. Puneți 7-8 pi-
cături de ulei de rozmarin și amestecați
până la omogenizare. Aplicați tratamentul
și acoperiți capul cu un prosop timp de 20
de minute. Pentru îndepărtarea uleiului
folosiți doar o cantitate mică de șampon.

Senzaţia de oboseală atât fizică, cât şi
psihică, fără un motiv evident, poate fi
combătută cu ajutorul rozmarinului. Fie
că îl folosim drept condiment în mâncare,
sub formă de praf sau rămurică întreagă,
are efecte excelente pentru recăpătarea ca-
pacităţilor mentale (de memorare, de re-
zolvare a problemelor la serviciu) şi a celor
fizice. Tot pentru redobândirea tonusului,
specialiştii recomandă un litru de infuzie
de rozmarin pe zi. Aceasta se prepară dintr-
o linguriţă de frunze la o cană cu apă fier-
binte.

Rozmarinul previne
bolile interne ;i 

degradarea p[rului

Ceaiul de rozmarin, consumat cu regularitate, încetinește procesul de îmbătrânire,
deoarece conține o serie de vitamine, minerale și antioxidanți, deci protejeaz[ organismul
de radicalii liberi.

Ceaiul de rozmarin este deosebit de eficient pentru prevenirea afecțiunilor renale, doarece
are o acțiune diuretică și curăță rinichii de sedimentele minerale care duc la formarea
nisipului și pietrelor la rinichi.
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S~N~TATEPM2,5 sunt cele mai fine microparticule, cu un diametru sub 2,5 microni (adică
mărimea unei bacterii). Acestea sunt cele care generează cele mai multe preocupări
pentru sănătate, fiindcă dimensiunea pe care o au le permite să pătrundă mai u;or ;i
mai profund în plămâni.

Un stil de via\ă sănătos, bazat
pe cinci reguli simple, între care
sportul ;i renun\area la fumat,
reduc considerabil riscul de de-
men\ă ;i declin cognitiv, au des-
coperit cercetătorii britanici de
la :coala de Medicină a Univer-
sită\ii din Cardiff, informează
descopera.ro. Sportul regulat,
renun\area la fumat, o dietă să-
nătoasă, consumul redus de al-
cool ;i \inerea sub control a
greută\ii reduc cu cel pu\in 60%
riscul celor mai frecvente boli
asociate cu un stil de via\ă nesă-
nătos, printre care Alzheimer,
bolile cardiovasculare ;i diabe-
tul.

Oamenii de ;tiin\ă britanici au
analizat, începând din anul 1979, un
număr de 2.345 de persoane, acor-
dând aten\ie legăturii dintre apari\ia
anumitor boli ;i sport, consumul de
fructe ;i legume, controlul greută\ii,
renun\area la alcool ;i la \igări, în ca-
drul celui mai lung studiu efectuat pe
această temă.

Sportul, cel mai important 
dintre factorii care contribuie
la reducerea riscului
de `mboln[vire

Dintre cele cinci reguli pentru o

via\ă sănătoasă, sportul s-a dovedit
factorul cel mai important pentru re-
ducerea riscului de îmbolnăvire.

Dacă jumătate dintre bărba\ii par-
ticipan\i la studiu ar fi adoptat o sin-
gură regulă pentru un stil de via\ă să-
nătos cu 30 de ani în urmă, cazurile
de demen\ă s-ar fi redus cu 13% în
zilele noastre, pe lângă o reducere cu
12% a cazurilor de diabet, cu 6% a
bolilor de inimă ;i cu 5% a ratei mor-
talită\ii.
":tim deja de ceva vreme că lu-

crurile care sunt bune pentru inimă
sunt bune ;i pentru minte, iar acest
studiu furnizează argumente supli-
mentare care arată că un stil de via\ă
sănătos ar putea reduce semnificativ
riscul dezvoltării demen\ei", a expli-
cat Doug Brown, directorul departa-
mentului de cercetare ;i dezvoltare al
Alzheimer’s Society.
"Rezultatele acestui studiu sus\in

ideea conform căreia adoptarea unui
stil de via\ă sănătos reduce riscul bo-
lilor cardiovasculare ;i al demen\ei",
a adăugat Christopher Allen, din par-
tea British Heart Foundation, care a
finan\at studiul.

Concluziile studiului despre un
stil de via\ă sănătos au fost sus\inute
recent ;i de medicii britanici, care
afirmă că strategia cea mai bună pen-
tru a lupta împotriva demen\ei este
adoptarea unei diete mediteraneene,
în locul tratamentului cu media\ie
alopat[.

C. B.

O expunere prelungită la par-
ticule fine în suspensie (PM) are
un efect nefast asupra sănătă\ii
chiar ;i atunci când concentra\iile
rămân în limita normei stabilite
de Uniunea Europeană, potrivit
unui studiu finan\at de UE, ;i citat
de Mediafax.

"Rezultatele noastre sugerează că
efecte nefaste importante asupra sănă-
tă\ii se produc chiar ;i cu concentra\ii
de particule PM2,5 cu mult sub limita
fixată de UE pentru calitatea aerului,
adică o concentra\ie medie anuală de
25 de micrograme pe metru cub de aer",
explică autorul principal al acestui stu-
diu, olandezul Rob Beelen. PM2,5 sunt
cele mai fine microparticule, cu un dia-
metru sub 2,5 microni (adică mărimea
unei bacterii). Acestea sunt cele care ge-
nerează cele mai multe preocupări pen-
tru sănătate, fiindcă dimensiunea pe ca-
re o au le permite să pătrundă mai u;or
;i mai profund în plămâni.

Studiul se bazează pe datele a 22 de
anchete de tip prospectiv, efectuate în
13 \ări europene, care au permis obser-
varea a 367.251 de persoane pe o pe-
rioadă medie de aproape 14 ani.

"Studiul evaluează că, pentru fiecare
cre;tere de cinci micrograme pe metru
cub a concentra\iei de PM2,5 pe an, ris-

cul de muri dintr-o cauză naturală spo-
re;te cu 7%. Această diferen\ă de poluare
cu cinci micrograme pe metru cub se
observă între o axă urbană foarte frec-
ventată de ma;ini ;i un loc situat la dis-
tan\ă de trafic", precizează Beelen, de la
Universitatea din Utrecht, Olanda.

Rezultatele acestui studiu, care s-a
concentrat pe diferite clase de particule
în suspensie, arată că "expunerea pe ter-
men lung" la cele mai fine particule re-
prezintă o "amenin\are pentru sănătate
chiar ;i atunci când concentra\iile sunt
cu mult sub limitele impuse de Uniunea
Europeană". Directiva europeană pri-
vind calitatea aerului, din 2008, a impus
statelor membre un plafon mediu anual
de 25 de micrograme pe metru cub, în
timp ce Organiza\ia Mondială a
Sănătă\ii a stabilit o limită de 10 micro-
grame pe metru cub.

Cercetătorii au constatat un nivel
anormal de mare al mortalită\ii în rân-
dul bărba\ilor în raport cu cel al femeilor
legat de poluarea cu PM2,5.

"De;i nu pare a fi mult, trebuie să
fi\i con;tien\i că toată lumea este expusă
la un anumit nivel de poluare a aerului
;i că aceasta nu este o expunere voită",
subliniază Beelen.

În afară de cancer, o expunere la par-
ticule poate antrena astm, alergii, boli
respiratorii sau cardiovasculare.

C. B.În afară de cancer, o expunere la particule poate antrena astm, alergii, boli respiratorii sau cardiovasculare

Oamenii de ;tiin\ă britanici au analizat, începând din anul 1979, un număr de
2.345 de persoane, acordând aten\ie legăturii dintre apari\ia anumitor boli ;i
sport, consumul de fructe ;i legume, controlul greută\ii, renun\area la alcool

Expunerea la praf ;i particule fine poate
cauza boli respiratorii sau cardiovasculare

Câ\iva pa;i simpli care previn apari\ia declinului
cognitiv ;i a afec\iunilor cardiovasculare Cartofii copţi ar putea fi o metodă efi-

cientă de luptă împotriva constipaţiei, aso-
ciată cu sindromul colonului iritabil, con-
form unor cercetări efectuate în Norve-
gia.

Sindromul de colon iritabil este o
afecţiune greu de prevenit, deoarece nu se
știu exact cauzele care provoacă această
boală. Medicii spun însă că este bine ca
acei afectaţi să acorde o importanţă mai
mare alimentaţiei. "Dacă scaunele sunt ra-
pide, recomand pacienţilor să nu mănânce
gras, să evite cașcavalul, să nu bea lactate",
spune medicul internist Doru Cristian Ga-
vrilă. Medicii susţin că din ce în ce mai
mulţi tineri suferă de sindrom de colon
iritabil. "Una din trei persoane suferă de
această boală", precizează medicul gastro-
enterolog Alina Popescu.

Într-un experiment efectuat la Uni-
versitatea din Trondheim, Norvegia, cer-
cetătorii au urmărit evoluţia a 400 de pa-
cienţi ce sufereau de sindromul colonului
iritabil. Oamenii de știinţă au descoperit
că un consum regulat de cartofi copţi a re-
dus aproape cu jumătate severitatea sim-
ptomelor de constipaţie.

Deși nu s-a stabilit cu claritate cauza
acestui fenomen, oamenii de știinţă con-
sideră că un rol important ar putea fi jucat
de fibrele și amidonul din cartofi.

În cazul în care afecţiunea se manifestă
prin constipaţii, sunt indicate alimentele
bogate în fibre vegetale. Cum boala apare
în special la persoanele ambiţioase, foarte
agitate, cu o personalitate puternică, oa-
meni care nu acceptă înfrângerile și care
vor să realizeze multe în scurt timp, ar fi
bine să fie redus consumul de cafea și bău-
turi tip Cola. Pentru refacerea florei intes-
tinale, specialiștii subliniază că este im-
portantă alimentaţia. Conform unui studiu
separat, efectuat la Universitatea de Stat
din Ohio, coaja cartofilor este una dintre
cele mai bune surse de fibre.

Cartofii cop\i, un remediu
pentru sindromul 
colonului iritabil
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Edi\ia cu num[rul ;ase a T]rgu-
lui Mo;ului de la Informa\ia Zilei,
eveniment organizat de Informa\ia
Zilei, Informa\ia TV, Hotel Restau-
rant Poesis, Szatmari Magyar Hir-
lap, ̀ n colaborare cu Prim[ria mu-
nicipiului Satu Mare, a fost un mare
spectacol de colinde, c]ntece de
iarn[, poezii ;i mult[ voie bun[.

6, 7 ;i 8 decembrie au fost la
Redac\iile Informa\ia Zilei ;i
Informa\ia TV trei zile minunate `n
compania unor oameni extraordinari.
T]rgul Mo;ului de la Informa\ia Zilei
se ̀ ncheie duminic[, 15 decembrie, cu
spectacolul concurs Miss Cr[ciuni\a
Informa\ia Zilei 2013. 

Un `nceput frumos

Am f[cut ̀ n r]ndurile de mai jos o
recapitulare a celor `nt]mplate la
T]rgul Mo;ului de la Informa\ia Zilei
anul acesta ;i v[ promitem un mare,
mare spectacol ;i pentru anul care vine.
Avem `n acest sens sprijinul Inspecto-
ratului Jude\ean de Jandarmi din Satu
Mare care an de an `l ajut[ pe Mo;, pe
spiridu;ii ;i renul s[u s[ vin[ de la
`n[l\ime ̀ n fa\a Redac\iilor Informa\ia
Zilei ;i Informa\ia TV ;i s[ le `mpart[
dulciuri copila;ilor prezen\i. La des-
chiderea oficial[ ne-am bucurat
`mpreun[ de colindele interpretate de
Corul Jandarmeriei s[tm[rene, de An-
samblurile Cununi\a ;i Cununi\a
N[zdr[van[, de corul Liceului Teologic
Ortodox "Nicolae Steinhardt". 

Dans, muzic[ u;oar[,

popular[, colinde ;i poezii

Edi\ia din acest an a fost g[zduit[
de unul din studiourile Informa\ia TV,
iar colindele au r[sunat ̀ n locul ̀ n care
se filmeaz[ emisiunea pentru copii
"Spiridu; Ghidu;". La T]rgul Mo;ului
de la Informa\ia Zilei i-am invitat
s]mb[ta trecut[ pe micii o;eni din An-
samblul S]nzienele de la Clubul Elevi-
lor Negre;ti Oa;, grup condus de in-
terpreta Maria Tripon, ne-au vestit
Na;terea Domnului Isus elevii din ci-
clul primar ;i gimnazial de la :coala
Gellert Sandor Micula, acompania\i de
profesoara Georgeta Govor. Au impre-
sionat spectatorii Stelu\ele Inedit de la
Palatul Copiilor Satu Mare ;i Grupul
Ram al :colii Gimnaziale "Ion
Creang[" Satu Mare, forma\ii preg[tite
de profesorul Sorin Berindei. 

Cu multe poezii, colinde ;i c]ntece
de iarn[ au intrat s]mb[t[ ̀ n scen[ ele-
vii clasei a III-a A de la :coala Gimna-
zial[ nr. 10, preg[ti\i de `nv[\[toarea
Adriana Roati;, consilierul ;colar Ro-
xana Tuns ;i profesorul de muzic[ Ioan
Ra\iu, trupele Stil ;i Stil Junior de la
Palatul Copiilor Satu Mare, preg[tite
de profesoara Adina Ra\iu ;i Taraful
Tradi\ional Iedera al Clubului Elevilor
Carei, taraf condus de profesorul Du-
mitru Iederan. 

Copiii ;i obiceiurile de iarn[

Spectacolul a continuat duminic[,
8 decembrie 2013, c]nd `n scen[ la
T]rgul Mo;ului de la Informa\ia Zilei
au intrat copii ;i tineri din mai multe
col\uri ale jude\ului nostru< elevii clasei
a III-a A de la :coala Gimnazial[ "Gel-

lert Sandor" Micula, elevii fiind ̀ ndru-
ma\i de profesoara Loredana Morar,
Ansamblul Codri;orul de la Palatul
Copiilor, condus de profesorul Nicu
Micl[u;, Ansamblul Mara al :colii
Gimnaziale din Dr[gu;eni, preg[tit de
profesoarele Mariana Godje, Adriana
Calai ;i Felicia Codrea.  Duminic[ l-
am avut al[turi pe c]nt[re\ul de muzic[
popular[ Ghi\[ Blidar, au prezentat un
program de c]ntece ;i poezii elevii cla-
sei preg[titoare de la :coala Gimna-
zial[ "Mircea Eliade" din Satu Mare,
clasa doamnei `nv[\[toare Florica
Micl[u;, iar seara s-a `ncheiat `ntr-o
manier[ frumoas[ pe colindele c]ntate
de Ansamblul Ceat[ra din Carei, con-
dus de profesorul Adrian Pa;ca, ;i de
interpreta de muzic[ popular[ Ana
Holdi; Pop. 

Ioana Vladimirescu

Colinde, poezii ;i mult[ voie bun[ la
T]rgul Mo;ului de la Informa\ia Zilei


