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La 40 de zile dup[ Cr[ciun, la 2 februarie, are
loc s[rb[toarea ~nt]mpinarea Domnului, cunos-
cut[ `n popor ;i sub denumirea de Stretenie sau
Ziua Ursului. Se spune, c[ dac[ `n aceast[ zi este
soare, ursul iese din b]rlog ;i, v[z]ndu-;i umbra,
se sperie ;i se retrage, prevestind, astfel, prelun-
girea iernii cu ̀ nc[ 6 s[pt[m]ni. Dimpotriv[, dac[
`n ziua de Stretenie cerul este `nnorat, ursul nu-
;i poate vedea umbra ;i r[m]ne afar[, prevestind
sl[birea frigului ;i apropierea prim[verii.

De Stretenie, ursul ne spune 
c]t de lung[ va fi iarna

Demis Roussos a fost ;i `n
Rom]nia un idol al genera\iei
anilor ‘80 

Dispute aprige `ntre ;vabi ;i Episcopie 
pentru introducerea limbii germane `n ;coli
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Vedere din Carei din anul 1906 - Colecția Pu;ca;. În imagine se văd ;i primii stâlpi de curent PAGINA 3

În 1904 au fost iluminate electric 
primele str[zi din Carei

       Primul preşedinte al Bulgariei postcomuniste,
Jelio Jelev, care a fost unul dintre principalii opozanţi
ai regimului comunist, a decedat vineri la vârsta de
79 de ani, a anunţat familia sa. 
       Filosof şi profesor, Jelev a condus Bulgaria din
1990 până în 1996, câştigând primul scrutin
prezidenţial liber din perioada postcomunistă.
       Exclus din Partidul Comunist în 1965, Jelev a
fost trimis "în exil" la ţară pentru că a criticat, în teza
sa de doctorat, anumite teorii ale lui Lenin.
       Profitând de o ameliorare temporară a regimului,
el a reuşit să publice în 1981 o carte intitulată
"Fascismul", în care asimila implicit comunismul cu
fascismul. Opera a fost retrasă rapid din librării, dar
a continuat să se vândă clandestin.
       După înlăturarea de la putere a dictatorului
comunist Todor Jivkov la 10 noiembrie 1989, Jelev a
fondat adunarea anticomunistă Uniunea Forţelor
Democratice (UFD). El a fost numit de Parlament
preşedinte al republicii în august 1990, înainte de a
câştiga primele alegeri prezidenţiale libere în 1991.

A murit Jelio Jelev, primul 
pre;edinte al Bulgariei dup[ ‘90

      Marea Britanie a comemorat în
mod solemn, vineri, 50 de ani de la
moartea lui Winston Churchill,
"Bătrânul Leu" care l-a sfidat pe Adolf
Hitler şi al cărui curaj, îndrăzneală
şi putere de luptă sunt încă citate ca
exemplu în Regatul Unit şi în afara
lui.
      Churchill s-a stins din viaţă pe
24 ianuarie 1965, la Londra, la vârsta
de 90 de ani, iar "în acea zi Imperiul
britanic a murit odată cu el", scria
recent cotidianul e Daily
Telegraph, un semn al amprentei
uriaşe pe care fostul premier şi şef
de război l-a lăsat asupra
compatrioţilor săi.
      Funeraliile sale naţionale au avut
loc pe 30 ianuarie 1965, în prezenţa
reginei Elizabeth a II-a. Transmis în
direct la televizor, ceremonialul
funerar a fost urmărit de 350 de
milioane de persoane din întreaga
lume. Punctul cel mai important a
fost o procesiune funerară pe Tamisa.

Britanicii comemoreaz[
50 de ani de la moartea
lui Winston Churchill

Iarna aceasta 
se poart[ tricotajele
realizate manual 
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De istoria şvabilor din judeţul
Satu Mare s-a ocupat Ernst Hau-
ler în lucrarea monografică Isto-
ria nemţilor din regiunea Sătma-
rului. De asemenea, Muzeul Ju-
deţean Satu Mare şi Institutul de
Istorie şi Geografie Regională a
Şvabilor Dunăreni din Tübingen
au iniţiat un program comun de
cercetare a istoriei şvabilor săt-
măreni. 

O altă lucrare – Consideraţii privind
primul val de recrutare SS din 1942 în
judeţul Satu Mare - a fost scrisă de Sa-
randi Tamas și publicată în volumul "Stu-
dii ;i comunicări, seria istorie - etnografie
- artă" din anul 2008.

În cele ce urmează vom reda extrase
din acest text referitor la învăţământul
în limba germană.

Primii colonişti şvabi

Primii colonişti şvabi au sosit în ju-
deţul Satu Mare în prima parte a secolu-
lui al XVIII-lea. Iniţiatorul procesului a
fost Károlyi Sándor, familiile şvăbeşti ori-
ginare din diferitele părţi ale Germaniei
sosind la chemarea sa. Primii colonişti
au ajuns în 1712, dar stabilizarea popu-
laţiei s-a desfăşurat în mai multe etape şi
nu s-a încheiat decât în prima jumătate
a secolului al XIX-lea. La sosire, familiile
au primit teren şi loc pentru casă, diferite
privilegii legate mai ales de impozite, în-
cercări prin care se dorea atragerea aces-
tora. În cursul procesului de colonizare
au sosit în jur de 8000 de familii, aşezate
în 31 de localităţi. 

Satele locuite şi de şvabi pot fi îm-
părţite, din punct de vedere al aşezării
geografice, în 4 grupuri. Grupul din jurul
Careiului (11 sate) este cel mai numeros,
urmat de grupul din jurul Ardudului,
format din 6 sate. Între cele două se afla
grupul Moftinu Mare (4 sate). Cel mai
mic este grupul de sate din jurul Tăşna-
dului, format din 3 localităţi. Celelalte
aşezări sunt aşezate sporadic pe teritoriul
judeţului. 

La sosirea lor, majoritatea şvabilor
au fost aşezaţi în localităţi populate şi de
familii maghiare, fapt care a dus la nu-
meroase conflicte. În acelaşi timp, acest
amestec a contribuit şi la asimilarea lor
rapidă, începută deja la mijlocul secolului
XIX.

Majoritatea şvabilor au locuit la sat
şi singurul for de organizare a vieţii so-
ciale a fost biserica. Astfel, influenţa Epis-
copiei romano- catolice de Satu Mare a
fost decisivă. Încă de timpuriu a luat
naştere ideea că şvabii au fost victimele
unei asimilări forţate, dirijate şi des-
ăvârşite de episcopia catolică, idee pre-
luată şi de unii istorici. În orice caz, se
poate afirma că, prin şcolile ecleziastice,
episcopia a jucat un rol cheie în procesul
de asimilare. Acest fenomen se încadrea-
ză în politica secolului al XIX-lea faţă de
minorităţi, politică ce vedea în asimilarea
voluntară unica manieră de manifestare
a fidelităţii.

Cert este că până în 1918 toate şcolile
germane au dispărut din Satu Mare, fiind
desfiinţate treptat la sfârşitul secolului al
XIX-lea.

Organizarea şvabilor 
sătmăreni a început în 1925

Mişcarea naţională a şvabilor nu co-
incidea cu interesele României, însă sta-

tul român s-a folosit de ea, slăbind astfel
poziţiile maghiarilor. Primele semne au
apărut în 1920, când şvabii sătmăreni s-
au alăturat Comunităţii populare germa-
no-şvăbeşti. Începând din acest moment,
deputaţii şvabilor bănăţeni vizitau cu re-
gularitate regiunea sătmăreană, cu scopul
de a evalua starea şvabilor şi de a ţine
cursuri de limba germană. În 1925, după
un curs de limba germană destinat pro-
fesorilor, desfăşurat la Carei, s-a decis
formarea unei organizaţii-membru al
Comunităţii populare, numită Gauamt
Sathmar. Acest pas a avut o importanţă
deosebită, deoarece şvabii sătmăreni au
alcătuit pentru prima dată o organizaţie
bazată pe criteriu etnic. Din acel mo-
ment, această organizaţie îndruma acti-
vitatea comunităţii, iar în centrul sferei
sale de interes se afla problema şcolară.
Organizaţia avea sediul la Carei,
preşedinţi fiind Winterhoffen Fritz şi
Wieser István.

Începând din acest moment s-a lan-
sat o luptă înverşunată între episcopia
sătmăreană şi Gauamt pentru restaurarea
şcolilor germane. Folosindu-se de mişca-
rea germană, autorităţile locale au de-
cretat introducerea limbii germane în în-
văţământ. Fiindcă majoritatea şcolilor
erau ecleziastice, episcopia a fost cea în
măsură să decidă în această chestiune.
Episcopia a decis organizarea unui sondaj
de opinie printre părinţi referitor la
schimbarea limbii de predare, şi doar una
dintre localităţi a cerut reintroducerea
limbii germane.

Autorităţile au repetat această stra-
tegie de mai multe ori, însă cu rezultate
similare. Gauamt a organizat şedinţe în
sate şi a adunat semnături în scopul in-
troducerii limbii germane. Episcopia nu
privea cu ochi buni mişcarea în des-
făşurare, recurgând la broşuri şi circulare
prin care îşi îndemna credincioşii să nu
participe la aceste acţiuni. În 1927 şi
1928, guvernul a decis prin două decrete
introducerea limbii germane în satele
şvăbeşti, chiar şi în localităţile unde şvabii
nu mai vorbeau limba germană. Însă

episcopia, folosindu-se de paragraful le-
gii care acorda putere de decizie orga-
nului care susţinea şcoala, a refuzat aceste
măsuri. Autorităţile au recurs la mijloace
administrative şi au închis mai multe
şcoli, respectiv au înfiinţat şcoli de stat
în localităţile respective. În urma acestor
măsuri, episcopia a decis introducerea
limbii germane în localităţile unde se mai
vorbea germana. 

:vabii au trimis petiții 
la Vatican

Gauamt a continuat lupta şi a încer-
cat să-şi atingă scopul, acela de a intro-
duce limba germană în toate satele şvă-
beşti. În 1928-29 a trimis două petiţii la
Vatican în care se sublinia că şvabii ţin
la limba lor germană, dar şi la religia lor
catolică. În 1930, canonicul Láng József
a cerut sugestii preoţilor, în vederea îm-
piedicării acţiunilor Gauamt-ului. 

Încă din epocă se considera că Epis-
copia este cel mai mare obstacol în calea
introducerii limbii germane. Gauamt-ul
trebuia deci să aibă grijă ca lupta pentru
drepturi lingvistice să nu devină una an-
ticlericală. În 1930 au fost unificate epis-
copiile din Oradea şi Satu Mare, în frun-
tea căruia a fost numit Fiedler István, de
origine şvabă. El respingea petiţiile Ga-
uamt-ului, considerând aceste încercări
intervenţii în viaţa bisericii. De aceea, în
1935, Gauamt-ul a recurs la nunţiatura
papală din Bucureşti, protestând împo-
triva reprezentării luptei pentru drepturi
etnice ca una antibisericească. 

Acţiunile pentru introducerea limbii
germane în învăţământ au continuat şi
în anii ’30, fiind din ce în ce mai mai pu-
ternic sprijinite de Germania. În 1934-
35, ministrul culturii, Constantin Ange-
lescu, a emis un nou decret în urma că-
ruia copiii şvabi pot fi înscrişi doar în
şcoli româneşti sau germane. Episcopia
continua sabotarea executării decretului,
astfel încât, în 1937, ministrul culturii a
apelat personal la episcop pentru respec-

tarea actului. Temându-se de închiderea
şcolilor maghiare, episcopul a cedat în
final şi a recunoscut folosirea limbii ma-
terne în biserici şi şcoli.

În ciuda succesului aparent, situaţia
nu a fost atât de pozitivă. Episcopia în-
cerca în continuare să saboteze decretul,
prin refuzul de a angaja profesori de lim-
bă germană şi prin numirea unor cadre
didactice care nu cunoşteau limba ger-
mană. O altă mare problemă a fost lipsa
cadrelor didactice specializate, cunoscă-
toare de limba germană. Deşi prima ge-
neraţie de învăţători din şcoala pedago-
gică de limbă germană şi-a terminat stu-
diile doar în 1928, decretele ministeriale
restricţionau titularizarea cadrelor di-
dactice în şcolile germane la învăţătorii
cu diplomă germană. Din cauza lipsei de
personal, episcopia a fost de acord, la
sfârşitul anilor 30, să se aducă 10 în-
văţători din Banat. Totuşi, în 1936, pos-
turile de profesor au rămas vacante în 3
sate. 

Cealaltă mare problemă a fost cea a
cunoştinţelor de limbă germană printre
copii. În unele localităţi, şvabii foloseau
limba maghiară chiar şi în familie. Di-
rectorul şcolii din Urziceni se plânge că,
pentru mulţi dintre copii, primul contact
cu limba germană are loc abia în şcoală.
Pe de altă parte, oamenii manifestă unele
reţineri legate de şcolile de stat, deoarece
în sat existase până atunci doar şcoală
ecleziastică.

Succesele şvabilor sătmăreni rămân
cu mult în urma celor obţinute de saşi şi
de şvabii bănăţeni în perioada interbeli-
că. Guvernul român a dat curs multor
revendicări germane, în scopul de a slăbi
poziţiile maghiarilor. Schimbări radicale
s-au produs mai ales după ce România a
ajuns în sfera de influenţă a Germaniei.
Până la începutul celui de-al doilea război
mondial, ideea comunităţii de tip „Völ-
kisch" s-a realizat în totalitate, minorita-
tea germană dispunând de autonomie
economică şi culturală, susţinând şcoli
în care se predau în deplină libertate idei-
le naţional- socialiste. 
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Consiliul Provizoriu de Uniune
Naţională, organism provizoriu al pu-
terii de stat cunoscut ca CPUN, a luat
naştere în anul 1990 şi a fost condus de
Ion Iliescu. Noul organism a funcţionat
doar câteva luni şi a luat naştere în ur-
ma unor discuţii pe care reprezentanţii
partidelor înfiinţate după Revoluţie le-
au purtat cu reprezentanţii Consiliului
Frontului Salvării Naţionale  (CFSN). 

La începutul lunii februarie 1990,
reprezentanţii partidelor politice nou
înfiinţate şi cei ai Consiliului Frontului
Salvării Naţionale au început o serie
de discuţii. În urma acestora, s-a decis
ca adoptarea legilor şi a decretelor să
nu se mai facă de către Consiliul Fron-
tului Salvării Naţionale, ci de un nou
organism< Consiliul Provizoriu de Uni-
une Naţională. De asemenea, s-a sta-
bilit ca structura CPUN-ului să
funcţioneze după o schemă simplă<
50% din locuri să fie ocupate de foşti
membri ai CFSN, în timp ce alţi 50%
să fie oameni din noile partide politice
înfiinţate. Consiliul Provizoriu a luat
naştere oficial pe 9 februarie 1990 şi s-
a desfiinţat câteva luni mai târziu, pe
18 iunie. 

În scurta viaţă pe care a avut-o
Consiliul, acesta l-a avut ca preşedinte
pe Ion Iliescu, iar vicepreşedinţii au
fost Ion Caramitru, Cazimir Ionescu,
Károly Király, Radu Câmpeanu şi Ion
Mânzatu. În cele aproximativ cinci luni
de activitate, în cadrul Consiliului au
fost organizate mai multe şedinţe care
au fost şi televizate.

„Principala realizare a CPUN este
votarea legii electorale conform căreia
s-au desfăşurat alegerile din 20 mai
1990. La dezbaterile privind legea elec-
torală a fost respinsă cererea manifes-
tanţilor din Piaţa Universităţii de a se
interzice participarea la alegeri a foşti-
lor activişti ai Partidului Comunist Ro-
mân, conform punctului 8 din Procla-
maţia de la Timişoara“, precizează
aceeaşi sursă.

Legea partidelor politice în vigoare
la acea vreme îngăduia înființarea unui
partid politic cu numai 251 de membri.
Astfel, în CPUN au primit locuri par-
tide politice nereprezentative pentru
societatea românească (așa-numite
"partide de buzunar"), partidele politice
de opoziție cu adevărat reprezentative
fiind reduse la o reprezentare simboli-
că. Prin hotăr]rea lui Ion Iliescu, care
a fost discutată de participanții la prima
ședință a CPUN, au primit locuri în
CPUN și partide politice înființate du-
pă 1 februarie 1990.

Se `mplinesc
25 de ani de la

`nfiin\area CPUN

ISTORIE În 1925, după un curs de limba germană destinat profesorilor, desfăşurat la
Carei, s-a decis formarea unei organizaţii-membru al Comunităţii populare, nu-
mită Gauamt Sathmar. Acest pas a avut o importanţă deosebită, deoarece şvabii
sătmăreni au alcătuit pentru prima dată o organizaţie bazată pe criteriu etnic.

Încă din epocă se considera că Episcopia este cel mai mare obstacol în calea introducerii limbii germane

Între anii 1925-1937, ;vabii s[tm[reni s-au
luptat cu Episcopia Romano-catolic[ pentru

introducerea limbii germane în ;coli

Director editor< Ilie S[lceanu
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EVENIMENT
În vederea producerii energiei electrice conducerea oraşului a iniţiat şi a

realizat construirea Uzinei Electrice Carei, (care se mai numea şi Centrala
Electrică), situată pe strada Căplenilor, împreună cu realizarea reţelei electrice
de distribuţie publică a energiei electrice. 

Zilele trecute, sub semnătura
lui Cziker Andrei, a fost lansată
cartea “Industria electroenerge-
tică la 110 ani de existenţă în Ca-
rei”. 

Pe lângă alte capitole interesante, lu-
crarea se referă inclusiv la "Istoria elec-
trificării Careiului de la începuturi până
la terminarea celui de al Doilea Război
Mondial". Vă reţinem atenţia cu aspecte
inedite consemnate în această lucrare.

Linia de telegraf Debrecen - 
Carei - Satu Mare s-a realizat 
în anul 1871

În Carei, primele utilizări ale energiei
electrice au fost la căile ferate prin intro-
ducerea telegrafului cu fir, în 1871, pe li-
nia Debrecen - Carei - Satu Mare şi în
1887 pe linia Carei - Sărmăşag. La scurt
timp a apărut şi utilizarea telefonului. La
sfârşitul secolului al XIX - lea, Careiul a
avut o reţea dezvoltată de telecomuni-
caţie, telefonie şi telegrafie. Prin aceste
realizări şi Careiul se încadrează mai
strâns în viaţa economică, administrativă
şi culturală a ţării. Aceasta înseamnă în-
ceperea perioadei de modernizare a so-
cietăţii oraşului Carei. La sfârşitul seco-
lului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea se accentuează preocuparea edi-
lilor oraşului în vederea producerii şi fo-
losirii energiei electrice pentru nevoile
comunale.

La sfârşitul secolului al XIX-lea a fost
realizată prima instalaţie de producere a
energiei electrice în clădirea Turnului de
apă amplasat în partea de sud-vest a gră-
dinii care înconjoară Castelul Karolyi din
Carei. De aici castelul era alimentat cu
apă şi energie electrică. După primul
Război Mondial alimentarea cu energie
electrică a Castelului Karolyi şi a clădi-
rilor anexe fusese asigurată din reţeaua
publică a oraşului.

Odată cu dezvoltarea şi moderniza-
rea societăţii oraşului a devenit necesară
şi lărgirea activităţii de gospodărie co-
munală cu o nouă ramură care avea drept
scop producerea şi distribuirea energiei
electrice. În acest scop a fost înfiinţată
Industria electroenergetică, care a fost
prima industrie a Careiului.

În vederea producerii energiei elec-
trice conducerea oraşului a iniţiat şi a
realizat construirea Uzinei Electrice Ca-
rei, (care se mai numea şi Centrala Elec-
trică), situată pe strada Căplenilor, îm-
preună cu realizarea reţelei electrice de
distribuţie publică a energiei electrice.
Aceste instalaţii au fost puse în funcţiune
la 22 noiembrie 1904. Un rol deosebit în
finalizarea într-un timp scurt a lucrărilor
necesare l-a avut primarul oraşului la
acea vreme Istvan Debreceni. Ziarul local
consemna faptul că "fumul care ieşea
continuu prin coşul înalt al uzinei elec-
trice indica funcţionarea acesteia". Ener-
gia electrică produsă în uzina electrică a
fost distribuită şi folosită pentru alimen-
tarea iluminatului public, industriei lo-
cale şi a celorlalte instalaţii comunale.

Caracteristici ale primei 
instalaţii de producere 
a energiei electrice

Principalele caracteristici tehnice ale
primei instalaţii de producere şi distri-
buţie a energiei electrice la Carei au fost<
Instalaţia de producere a energiei elec-
trice era realizată de un grup electrogen

compus dintr-o maşină cu aburi de 300
CP, care acţiona prin curea de piele un
generator de tensiune continuu de 200
kW, 400 A şi 2x500 V. Energia electrică
produsă de dinamul respectiv ajungea la
tabloul electric central care era echipat
cu aparate pentru măsurarea parametri-
lor energiei produse, întrerupătoare, si-
guranţe, aparate de reglaj etc. .. Sarcina
personalului de deservire, în afară de în-
treţinerea maşinilor şi a aparatelor, era
menţinerea tensiunii la valori normale.
Aceasta se schimbă în funcţie de variaţia
consumului de energie, fiind necesară
corectarea valorilor acesteia cu ajutorul
rezistenţelor de reglaj...

Reţeaua de distribuţie de tensiune
continuă era realizată pe stâlpi din lemn
echipaţi cu izolatori din porţelan pe care
s-au montat trei conductoare din cupru
pentru distribuţie, care funcţionau la ten-
siunea de 2x220V. Pentru iluminat a fost
folosită tensiunea de 220V, iar pentru
motoarele electrice, cea de 440 V. La vre-
mea respectivă aceasta era soluţia cea
mai modernă de distribuţie a energiei
electrice în tensiunea continuă şi a
funcţionat până la înlocuirea tensiunii
continue, ca purtător de energie electrică,
cu cel alternativ. Tot pe aceiaşi stâlpi din
lemn erau montate şi corpurile de ilu-
minat public, în plus încă unul sau dou[
conductoare pentru alimentarea cu ener-
gie electrică a iluminatului public.

Conducerea oraşului Carei realizase
exploatarea instalaţiei de producere şi
distribuţie a energiei electrice în regie
proprie. (...)

În anul 1906 producţia zilnică de
energie electrică era de 5.620 de hecto-
watt ore. Careiul la acea vreme era ilu-
minat asemenea unui oraş mare. Astfel,
iluminatul public avea 550 de lămpi elec-
trice incandescente şi 8 lămpi cu arc elec-
tric de mare putere, prin urmare consu-
mul de energie electrică pentru ilumi-
natul public era semnificativ. Anual pen-
tru iluminatul public se cheltuiau 14.000
de coroane din bugetul primăriei care
era de 310.450 de coroane.

La producerea energiei electrice se
utiliza energia calorică a combustibililor
arşi în focar. Randamentul de conversie
a energiei termice în energie electrică era

de 18,2%....
Uzina electrică din Carei a fost ex-

tinsă treptat, astfel în anul 1931 a mai
fost instalat un grup electrogen de 400
de CP şi un generator de curent continuu
de 270kW... Tot în această perioadă a mai
fost adăugată şi o baterie de acumulatoare
din plumb, de 2x220V, care asigura sto-
carea energiei electrice din care s-a putut
alimenta reţeaua electrică de distribuţie
în caz de nevoie... Randamentul uzinei
electrice s-a îmbunătăţit prin instalarea
şi punerea în funcţiune a grupului elec-
trogen cu motor Diesel care are un ran-
dament mai mare de transformare a
energiei calorice în energie mecanică
apoi electrică...

În anul 1938 reţeaua electrică 
din Carei măsura 32 km

Abia din anul 1937 grupurile acţio-
nate de maşina cu aburi au fost înlocuite
cu grupuri Diesel de 400, 300 şi 125 CP,
cuplate cu generatoare de energie elec-
trică cu puteri de 270, 200 şi 75 de kW,
fără a schimba tensiunea electrică pro-
dusă şi sistemul de distribuţie... În anul
1938 reţeaua de distribuţie a energiei
electrice era de 32 de km, la care erau ra-
cordaţi 1.500 de consumatori. Producţia
de energie electrică era atunci de 607.495
de kWh. La sfârşitul anului 1939 se de-
montează bateria de acumulatoare de
2x220 V din cauza uzurii. ..

După 1 septembrie 1940, partea de
nord a Ardealului a fost anexată Ungariei,
exploatarea uzinei electrice şi a furnizării
energiei electrice rămânând încă pentru
scurt timp în sarcina conducerii oraşului.
Inginer şef al oraşului Carei era Carol
Karacsonyi, iar la conducerea Uzinei
electrice a fost numit electrotehnicianul
Ludovic Keresztessy...

În anul 1941 Uzina Electrică din Ca-
rei avea 4 grupuri Diesel electrice mon-
tate în anii precedenţi. Trei dintre ele
aveau un grad înaintat de uzură, iar din
această cauză nu prezentau siguranţă în
funcţionare, fiind mai mult timp în re-
paraţii. Producţia de energie electrică a
anului 1941 era de 454.865 kWh şi avea
1.626 abonaţi. Pentru producerea ener-

giei electrice a fost cheltuită suma de
125.037 pengo... Cel mai mare consuma-
tor al anului respectiv era Moara Har-
tmann cu 15.541 kWh...

Consumatorii care nu aveau aparate
pentru măsurarea energiei electrice fo-
losite plăteau un tarif mediu calculat pen-
tru echipamentele declarate...

În a doua jumătate a anului 1942 In-
dustria Electroenergetică din Carei a fost
preluată de Întreprinderea de Electrici-
tate Carpatică SA, cu sediul în Ungvar -
Ujgorod şi care era în folosinţa Trezore-
riei Regatului Maghiar, astfel a luat fiinţă
Centrul din Carei...

Întreprinderea care a preluat indus-
tria de energie electrică în foarte scurt
timp a început introducerea utilizării ten-
siunii alternative în Carei. Furnizarea se
făcea din Ujgorod... s-a construit în pe-
rioada respectivă linia electrică de 35 kV
pentru transportul energiei electrice...

Deşi era în perioada războiului, linia
aeriană de 35 kV între Ungvar şi Carei a
fost construită şi pusă în funcţiune într-
un timp scurt... Prin această linie era
transportată energie electrică de tensiune
alternativă, trifazată, de la centrala Hi-
droelectrică din Ungvar, la Uzina Elec-
trică din Carei, pe o distanţă de 138 de
km... Aceasta era prima linie electrică
destinată transportului de energie elec-
trică pe actualul teritoriu al judeţului
Satu Mare. Conductorii erau susţinuţi de
stâlpi din lemn, iar în zonele mlăştinoase
s-au  folosit adaosuri din beton... Trece-
rea la utilizarea tensiunii alternative s-a
făcut treptat. Până la sfârşitul războiului
energia electrică a fost furnizată sub am-
bele tipuri de tensiuni, continuu şi alter-
nativ...

Înainte de terminarea războiului, în
octombrie 1944, trupele germane în re-
tragere au subminat Uzina Electrică din
Carei, distrugând-o din temelie. Ce nu
au făcut duşmanii de război au făcut
aliaţii. Acest lucru însă, nu a influenţat
cu nimic deznodământul întrucât răz-
boiul fusese pierdut deja de Germania.

Sfârşitul războiului a însemnat dis-
trugerea industriei energetice în oraşul
Carei, care mult timp a rămas în "întu-
neric" şi fără energie electrică.

A consemnat I. Coriolan

Imagine din Carei la începutul secolului XX - Szechenyi utcza

În 1904 a fost pus[ în func\iune
prima uzin[ electric[ din Carei La 12 noiembrie 1884, Timişoara

devenea primul oraş din Europa cu ilu-
minat stradal pe bază de energie elec-
trică. Puţini ştiu, însă, că această pre-
mieră s-a datorat primarului din acea
vreme, Török János, sub a cărui admi-
nistraţie oraşul a trăit prima sa perioa-
dă de progres economic şi cultural.

Născut în localitatea Vinga, în anul
1843, Török János urmează cursurile
gimnaziului piarist timişorean şi, mai
târziu, studiază dreptul la Budapesta şi
Bratislava. La întoarcerea sa în Banat,
el se angajează ca ajutor de notar la
Vinga şi devine avocat stagiar. A fost
practicant în biroul primarului Károly
Küttel şi notar-şef în vremea primaru-
lui Ferenc Steiner. Din 1867,  Török Já-
nos este ales ca primar al oraşului
Timişoara, funcţie pe care o va ocupa
timp de aproape 10 ani.

În anul 1882, edilul-şef renunţă la
prelungirea contractului cu firma aus-
triacă de iluminat cu gaz aerian şi ac-
ceptă oferta societăţii Anglo-Austrian
Electrical Company Ltd. pentru ilumi-
narea electrică a străzilor din Timişoa-
ra. Astfel, în 1884, pentru prima dată
în Europa, pe o lungime de 59 de kilo-
metri, s-au pus în funcţiune 731 de
lămpi de iluminat electric stradal, aces-
tea având filament de cărbune.

Un an mai târziu, Török János,
acum supranumit şi "părintele" ilumi-
natului electric stradal, este promovat
în funcţia de comandant al poliţiei din
Budapesta şi îşi încheie mandatul de
primar al Timişoarei, în locul său fiind
ales Carol Telbisz.

Török János, p[rintele 
iluminatului electric
stradal la Timi;oara

Sute de milioane de oameni din In-
dia au rămas fără curent ̀ n vara anului
2012, într-una din cele mai grave pene
de curent din lume, blocând minerii
în mine, afectând călătorii feroviari şi
lăsând spitalele în întuneric. 

Întinzându-se din Assam, aproape
de China, până în Rajasthan, pana de
curent a afectat zonele în care locuiesc
jumătate din cele 1,2 miliarde de in-
dieni şi a făcut de râs guvernul, care
nu a reuşit să îşi consolideze capacitatea
energetică pentru a satisface cererea în
creştere, în special în timpul verii, când
dispozitivele de răcire suprasolicită sis-
temul.

Prim-ministrul Manmohan Singh
a promis să rezolve rapid problema
proiectelor energetice şi de infrastruc-
tură, precum şi să introducă reforme
ale pieţei libere, care vizează revitali-
zarea economiei Indiei, ce stagnează.
Dar el a fost criticat pentru că trage de
timp şi nu s-a ţinut de cuvânt.

Până la căderea nopţii, curentul
electric a revenit din nou în capitala
umedă New Delhi şi în mare parte din
nordul ţării, dar numai în proporţie de
circa 30 la sută în statul rural Uttar Pra-
desh, care găzduieşte mai mulţi oameni
decât Brazilia.

Pana de curent dintr-un spaţiu atât
de vast, din cea de-a doua naţiune ca
număr de locuitori din lume, pare a fi
una dintre cele mai mari din istorie şi
a rănit mândria indienilor. Cea de-a
treia economie ca mărime din Asia su-
feră de un deficit de energie de apro-
ximativ 10 la sută la orele de vârf, aceas-
ta afectând creşterea economică.

~n 2012 o pan[ de
curent a afectat sute
de milioane de indieni
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TRADI}II La 40 de zile dup[ Cr[ciun, la 2 februarie, are loc s[rb[toarea
~nt]mpinarea Domnului, cunoscut[ `n popor ;i sub denumirea
de Stretenie sau Ziua Ursului.

Profesorul Ioan Corneanu,
colaborator al Informației Zilei,
împreună cu avocatul Vasile
Moi;, a publicat în 2014 la editura
“Daya” un volum intitulat “Per-
manență ;i continuitate româ-
nească în Ardeal”.

În numărul XIX din 2014 al revis-
tei literare "Astra blăjeană", profesorul
Mircea Popa face o prezentare elo-
gioasă a acestui volum, prezentare din
care redăm în continuare câteva citate
relevante.

"Sunt luate în discuție, printr-un
apel continuu la izvoare ;i surse isto-
rice mai puțin utilizate, toate proble-
mele controversate privind etnogene-
za poporului român ;i a limbii româ-
ne, dar ;i stereotipurile ;i falsurile pu-
se în circulație de istoriografia ma-
ghiară spre a-;i acoperi vidul de in-
formație ;i a-;i legitima o falsă pre-
tenție asupra unui spațiu teritorial ca-
re nu le-a aparținut niciodată".

":i despre secui se spun (în vo-
lum-n.r.) lucruri interesante, care îi
singularizează de unguri, cu toate că
procesul de deznaționalizare a fost in-
tens. În aceea;i măsură este demontat
mitul propagandistic al Coroanei Un-
gariei găzduit de Parlamentul maghiar
pentru a susține teoria unității terito-
riilor aflate în trecut sub stăpânirea
regatului medieval maghiar sau a Im-
periului Habsurgic. 

Spre ironia istoriei, cel mai mare
rege al Ungariei a fost românul Matias
Corvinul, rolul decisiv al părintelui
său, Iancu de Hunedoara în lupta an-
tiotomană fiind subliniat la fel ca rolul
cultural al rudei sale, de umanistul
Nicolaus Olahus, cel care a fost apre-

ciat la superlativ de Ersamus din Rot-
terdam, făcând să renască în acela;i
timp ideea unei noi Dacii în mintea
filoromânilor".

"Meritul acestei severe reexami-
nări istorice este acela de a repune în
discuție, cu argumente pe bază de iz-
voare noi, toate pretențiile absurde ale
maghiarimii la ora actuală. Teza prin-
cipală a autorilor este aceea că astăzi
cei ce se numesc unguri sunt departe
de a de a vorbi de un popor unitar, ci
mai degrabă de un conglomerat de
popoare diferite, deoarece în urma
unor cercetări genetice s-a constatat
că 50% sunt slavi maghiarizați, circa
30% români maghiarizați, 15% ger-
mani ;i uralici ;i 5% țigani, chiar la
venirea lor aici idetificându-se numai
108 familii".

"Iată concluzia cea mai importantă
a cărții semnate de Ioan Corneanu ;i
Vasile Moi;, care merită să combată
pretențiile autonimiste ;i revizioniste
ale unor grupuri etnice abuzive ;i răs-
punsul ;tiințific cel mai clar care li se
poate da. Slăbiciunea nu vine, după
opinia lor, din trecutul istoric ;i cul-
tural al poporului român din Transil-
vania pe care l-a ilustrat cu prisosință,
ci din slăbiciunea umană dovedită as-
tăzi de acțiunea unor "mitocani poli-
tici", ajun;i în fruntea bucatelor, "hoții
îmbogățiți de pe urma agresiunii con-
centrate asupra bunului public", cei
ce cunosc "toate fărădelegile, toate în-
vârtelile, toate fățărniciile din ogradă,
în stare "să o vândă pe mamă-sa pen-
tru un pumn de arginți". Împotriva
lor ne îndeamnă să luptăm ;i să luăm
atitudine fermă cartea celor doi pa-
trioți sătmăreni".

G. M.

Iat[ c[ `n aceast[ duminic[
trecem `n luna Februarie sau `n
luna lui F[urar. Denumirea vine
de la Faur, fiind considerat tim-
pul `n care se ascu\eau uneltele
pentru ̀ nceputul sezonului agrar.
F[urar este considerat fratele mai
mic al lunilor anului pentru c[
are 28 sau 29 de zile. Luna are 29
de zile ̀ n anii bisec\i, iar ̀ n ceilal\i
are 28 de zile.  

Sf]ntul Trifon (1 februarie) sau Trif
Nebunul cum mai spun b[tr]nii  este
sf]ntul care ap[r[ viile ;i livezile de
omizi, l[custe, viermi, g]ndaci ;i alte
insecte. Pentru a proteja holdele de in-
secte, era s[rb[torit prin diferite in-
terdic\ii la munc[. Oamenii se duc di-
minea\a la biseric[ ca s[ ia aghiazm[
f[cut[ anume, cu care stropesc viile,
livezile, gr[dinile. Femeile dau de po-
man[ c]te o strachin[ de m[lai
sper]nd c[ acestea vor m]nca m[laiul
;i se vor salva culturile.

Numele de Trif Nebunul, dup[ is-
torisirile populare, i se trage din faptul
c[ a speriat-o pe Maica Domnului
atunci c]nd aceasta se ducea la biseric[
dup[ 40 de zile de la Na;terea lui Iisus
Hristos.

~nt]mpinarea Domnului

La 40 zile dup[ Cr[ciun, la 2 fe-
bruarie, are loc s[rb[toarea ~nt]mpi-
narea Domnului, cunoscut[ `n popor
;i sub denumirea de Stretenie sau Ziua
Ursului. ~n tradi\ia rom]neasc[, Stre-
tenia era v[zut[ drept o sf]nt[, care
ajut[ oamenii nevoia;i. Aceast[ zi mai
este cunoscut[ drept s[rb[toarea vi-

telor ;i a babelor.
Dup[ cum pruncul Iisus a fost dus

de maica lui, Fecioara Maria spre
`nchinare la Templu, este bine ca fe-
meile s[ duc[ copila;ii la Biseric[. ~n
numele familiei, ea `l d[ruie;te ca
ofrand[ lui Dumnezeu ;i-l `nchin[ la
altar. Credincio;ii cinstesc Icoana Mai-
cii Domnului pentru spor ;i s[n[tate
`n aceast[ zi. Acest obicei mai poart[
numele de "~mbl]nzirea inimilor
`mpietrite" sau  "Profe\ia lui Simeon"

Se consider[ c[ `n aceast[ zi ano-
timpul rece se confrunt[ cu cel cald,
s[rb[toarea fiind un reper pentru pre-
vederea timpului calendaristic.

Oamenii puneau schimbarea vre-
mii pe seama comportamentului pa-
radoxal al ursului, numit {l Mare sau
Martin. Pentru a c];tiga bun[voin\a
animalului s[batic, ei a;ezau pe pote-
cile pe unde obi;nuia s[ treac[ acesta,
buc[\i de carne sau vase cu miere de
albine.

Se consider[ c[ puterea acestui ani-
mal era transferat[ asupra oamenilor,
`n special asupra copiilor, dac[ ace;tia
se ungeau, `n ziua de 2 februarie, cu
untur[ de urs.

Bolnavii de "sperietoare" erau tra-
ta\i `n aceast[ zi prin afumare cu p[r
smuls dintr-o blan[ de urs.

Se spune, c[ dac[ ̀ n aceast[ zi este
soare, ursul iese din b]rlog ;i,
v[z]ndu-;i umbra, se sperie ;i se re-
trage, prevestind, astfel, prelungirea
iernii cu `nc[ 6 s[pt[m]ni. Dimpo-
triv[, dac[ `n ziua de Stretenie cerul
este `nnorat, ursul nu-si poate vedea
umbra ;i r[m]ne afar[, prevestind
sl[birea frigului ;i apropierea prim[ve-
rii. Tot ̀ n aceast[ zi are loc "T]rcolitul
viilor" un ritual de ocol, `ndeplinit de

viticultori. Dup[ cum spune tradi\ia,
`n Transilvania, b[rba\ii merg s[ taie
;i s[ lege via. Din crengu\ele de vi\[ ̀ ;i
`mpodobesc p[l[riile ;i fac o petrecere
la care dezgroap[ o sticl[ de vin din
anii trecu\i.

Sfin\ii Haralambie ;i Vlasie

Sf]ntul Haralambie, s[rb[torit la
10 februarie era cel care \inea ciuma
legat[ cu un lan\ iar c]nd oamenii `;i
pierdeau credin\a sau se `nmul\eau
prea mult, ̀ i d[dea drumul pe p[m]nt.
Dac[ ̀ n ziua aceea era vreme ur]t[ sau
ploua, se credea c[ va ploua `nc[ alte
40 de zile

La 11 februarie este pr[znuit
Sf]ntul Vlasie, episcopul Sevastiei. ~n
aceast[ zi ̀ ncep s[ se ̀ ntoarc[ p[s[rile
migratoare. Sf]ntul Vlasie este protec-
torul femeilor gravide. Astfel,
s[rb[toarea este respectat[ de femeile
gravide pentru a na;te copii s[n[to;i.

Dragobetele - S[rb[toarea 
~ndr[gosti\ilor din 
24 februarie

Dragobete este fiul Dochiei, iden-
tificat cu Cupidon `n mitologia ro-
man[ ;i Eros `n mitologia greac[. ~n
unele zone Dragobetele poart[ numele
de N[valnicul, fl[c[u care ia min\ile
fetelor ;i tinerelor femei. El a fost
transformat de Maica Domnului `n
floarea cu acela;i nume. Acum p[s[rile
`ncep s[ `;i fac[ cuiburi. Se spune c[
b[ie\ii ;i fetele trebuie s[ se ̀ nt]lneasc[
de Dragobete ca s[ r[m]n[
`ndr[gosti\i tot anul.

A consemnat 
Stefania Cri;an

Permanen\[ ;i continuitate
româneasc[ în Ardeal, 

o reexaminare a istoriei

Dacă ursul î;i vede umbra, iarna se prelunge;te cu 6 săptămâni

De Stretenie, ursul
ne spune c]t de
lung[ va fi iarna

Volumul “Permanență ;i continuitate românească în Ardeal” a apărut în 2014
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S~N~TATEAntioxidan\ii sunt componente naturale care ne ajut[ s[ ne men\inem starea de
s[n[tate ;i reduc stresul oxidativ. Cafeaua verde con\ine o cantitate mare de antioxidan\i
care asigur[ o stare de bine organismului. 

Cafeaua verde este cafea ̀ n sta-
re pur[, nepr[jit[ sau procesat[.
Boabele de cafea verde sunt sp[la-
te de mai multe ori ;i apoi uscate. 

Datorit[ procesului de prelucrare ̀ n
care nu sunt implicate pesticide, ferti-
lizatori chimici sau alte substan\e arti-
ficiale, boabele de cafea verde nu con\in
toxine sau impurit[\i.

Un antioxidant de top

~n fiecare zi trebuie s[ lupt[m ̀ mpo-
triva radicalilor liberi precum stresul,
poluarea sau al\i factori care distrug ce-
lulele organismului.

Antioxidan\ii sunt componente na-
turale care ne ajut[ s[ ne men\inem sta-
rea de s[n[tate ;i reduc stresul oxidativ.
Cafeaua verde con\ine o cantitate mare
de antioxidan\i care asigur[ o stare de
bine organismului. Principalii antioxi-
dan\i din cafeaua verde sunt polifenolii.
Studii clinice au demonstrat c[ antioxi-
dan\ii de tip polifenoli sunt absorbi\i
rapid de corpul uman, protejeaz[ celu-
lele ;i ajut[ la `ncetinirea procesului de
`mb[tr]nire. Antioxidan\ii din cafeaua
verde sunt mai puternici chiar ;i dec]t
cei din ceaiul verde, iar spre deosebire
de cafeaua pr[jit[, consumul de cafea
verde nu are efecte negative. 

Astfel, cei ce consum[ cafea din
boabe verzi nu vor suferi de tahicardie,
cre;terea tensiunii arteriale sau insom-
nie, ̀ ns[ nu trebuie s[ bem cantit[\i exa-
gerate, deoarece bobul verde con\ine,
totu;i cofeina, ;i ̀ nc[ ̀ n stare pur[. Ca-
feaua verde con\ine cantit[\i mari de
acid clorogenic, cu rol `n neutralizarea
radicalilor liberi care atac[ structura

sistemului celular. Con\ine de aseme-
nea, acid cafeic care ac\ioneaz[ ca un
tonic general. De fapt, consumul de ca-
fea verde reprezint[ echivalentul unei
cure de detoxifiere.

Studii clinice

Deoarece miliarde de oameni sufer[
de diabet zaharat, o afec\iune asociat[
cu risc major de dezvoltare a bolilor
cardiace, tulbur[ri de vedere sau insu-
ficien\[ renal[, cercet[torii au studiat
posibilele efecte benefice pe care ex-

tractul de boabe de cafea verde le-ar
putea avea asupra nivelului glicemiei
din s]nge.

Cel mai recent studiu, dat
publicit[\ii ̀ n 2013 a fost efectuat ̀ n In-
dia, asupra unor participan\i s[n[to;i.

Dup[ administrarea unor supli-
mente alimentare cu extract natural din
boabe verzi de cafea, nivelul glicemiei
a cunoscut un regres evident. Mai mult
dec]t at]t, cu c]t doza extractului a fost
m[rit[, cu at]t au sc[zut mai mult va-
lorile glicemiei. Surprinz[tor a fost ;i
faptul c[ suplimentele administrate ;i-

au f[cut efectul dup[ doar c]teva mi-
nute de la furnizarea unei doze.

Subiec\ii studiului au fost at]t
b[rba\i c]t ;i femei, 30 la num[r, cu o
stare bun[ de s[n[tate.

Participan\ilor li s-au administrat
suplimente care con\ineau `ntre 100 ;i
400 mg de extract din boabe crude de
cafea, sub form[ de capsule. Ini\iatorii
cercet[rii au supus apoi subiec\ii unor
teste de toleran\[ la glucoz[ pentru a
observa efectele tratamentului.

Toate dozele extractului au sc[zut
variabil nivelul glicemiei participan\ilor,
`ns[ concentratul de 400 de mg a fost
asociat cu o diminuare de 24% a valo-
rilor glicemiei, dup[ doar 30 de minute
de la administrarea suplimentului.
Dup[ 120 de minute reducerea valorii
glicemiei din s]nge a ajuns la 31%. Con-
cluzia studiului a fost c[ dac[
substan\ele active din extractul de cafea
verde au ac\ionat `n cazul persoanelor
s[n[toase, ele vor avea efecte cu at]t
mai puternice ̀ n cazul diabeticilor care
lupt[ zi de zi cu hiperglicemia.

Cercet[torii cred c[ substan\a res-
ponsabil[ cu reglarea glucozei din s]nge
este acidul clorogenic, un antioxidant
care se reg[se;te `n doze mai mici `n
mere, cire;e, prune ;i alte fructe ;i le-
gume. Doar boabele verzi furnizeaz[
aceast[ substan\[ `ntr-o doz[ impor-
tant[, deoarece procesarea termic[ a lor
conduce la descompunerea acidului
clorogenic.

Extractul din boabe de cafea verde
poate fi un adjuvant ̀ n procesul sc[derii
`n greutate ;i de aceea a fost inclus `n
multe suplimente naturale de sl[bit.
Speciali;tii sus\in c[ acest extract con-
tribuie la optimizarea capacit[\ii orga-
nismului de a metaboliza carbohidra\ii,

intensific]nd totodat[ arderile, deci
ajut]nd corpul s[ ard[ gr[simi.

~ntr-un studiu dedicat randamen-
tului boabelor crude de cafea `n lupta
cu excesul ponderal, participan\ii au
primit, 22 de s[pt[m]ni la r]nd, supli-
mente cu acest extract natural, f[r[ s[-
;i schimbe dieta sau obiceiurile de a
face mi;care. La final s-a constatat c[
subiec\ii au pierdut `n medie 10% din
greutatea corporal[. Experien\a a de-
monstrat de asemenea c[, asocierea ca-
felei verzi cu cromul are un efect siner-
gic, astfel `nc]t se poate ajunge la o ;i
mai accentuat[ sc[dere `n greutate ;i o
mai bun[ toleran\[ la glucoz[.

Precau\ii ;i recomand[ri

Chiar dac[ aceste studii realizate
p]n[ acum sus\in faptul c[ extractul de
cafea verde poate fi de ajutor pentru
sc[derea `n greutate, rezultatele nu pot
fi luate drept sigure. ~ntruc]t efectele
adverse nu sunt cunoscute ;i nici efec-
tele la administrarea pe termen lung,
extractul de cafea verde este bine s[ fie
utilizat cu o anumit[ precau\ie.

S[ nu uit[m c[ promovarea de c[tre
Dr. Mehmed Oz a extractului de cafea
verde ca o "miraculoas[ cur[ de sl[bire"
a avut la baz[ un singur studiu ;tiin\ific
finan\at chiar de produc[torul produ-
sului!

Multe din solu\iile rapide de sl[bire
s-au ̀ ntors ca un bumerang iar metoda
sigur[ prin care se poate ajunge la o
greutate normal[ este schimbarea sti-
lului de via\[, cu dob]ndirea unor obi-
ceiuri alimentare s[n[toase ;i cu acti-
vitate fizic[ moderat[.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel. 0721.202.752

Cei ce consum[ cafea din boabe verzi nu vor suferi de tahicardie, cre;terea ten-
siunii arteriale sau insomnie

Multiplele efecte ale cafelei verzi, de 
la cura de detoxifiere la cura de sl[bire 

O serie de b[uturi precum ca-
feaua, ceaiul, vinul ro;u, cola, fu-
mul, sucurile acide, dar ;i anumi-
te medicamente ;i alimente intens
pigmentate coloreaz[ smal\ul
din\ilor. Poate p[rea inestetic ;i
de-a dreptul deranjant mai ales
atunci c]nd persist[ timp `nde-
lungat. 

Pentru a sc[pa de aceste pete pute\i
`ncerca s[ le reda\i culoarea ini\ial[ sub
mai multe forme. Trebuie re\inut ̀ ns[ c[
orice produs a\i folosi nu va duce la o al-
bire imaculat[ a din\ilor. Dup[ cum ex-
plic[ medicii stomatologi, culoarea unui
dinte depinde de compozi\ia ;i structura
sa, de grosimea fiec[rui  \esut din care
este constituit (dentin[, smal\). Mai pot
fi ;i cauzele interne precum mo;tenirea
genetic[ sau un aport excesiv de fluorur[
`n timpul form[rii din\ilor, care le con-
fer[ un aspect p[tat, antibioticele, inclu-
siv schimb[rile neprev[zute de metabo-
lism. 

Din\ii trebuie sp[la\i dup[ 
fiecare mas[

Speciali;tii  ̀ n estetic[ dentar[ reco-
mand[ sp[larea din\ilor dup[ fiecare
mas[. Atunci c]nd dantura este cur[\at[

`n mod con;tiincios este mai pu\in pro-
babil ca petele s[ r[m]n[. 

Efectele bicarbonatului de sodiu asu-
pra cur[\[rii din\ilor este cunoscut de
foarte mult timp. Trebuie doar s[ ames-
teca\i bicarbonatul cu ap[ de gur[ pe
baz[ de ap[ oxigenat[ (disponibil[ ̀ n far-
macii), numai at]t c]t s[ ob\ine\i un
amestec de consisten\a unei paste de
din\i, apoi freca\i p]n[ la `ndep[rtarea
petelor. Dup[ periaj, cl[ti\i folosind ap[

de gur[ pe baz[ de ap[ oxigenat[, diluat[
conform instruc\iunilor de pe etichet[.

La fel de bine pute\i folosi o solu\ie
revelatoare, recomandat[ de medicul
dumneavoastr[ stomatolog. Zonele co-
lorate indic[ locurile unde placa a r[mas
pe din\i dup[ periaj. Speciali;tii spun c[
aceste pete sunt locurile unde din\ii vi se
vor p[ta dac[ nu v[ ̀ mbun[t[\i\i tehnica
de periaj.

Dac[ nu v[ place periu\a clasic[, ale-
ge\i una electric[, `ns[ ceea ce trebuie
re\inut este c[ ̀ ndep[rtarea pl[cii bacte-
riene  depinde categoric de calitatea pe-
riajului ;i nu at]t de tipul de periu\[ fo-
losit.

De asemenea, este foarte important
ca dup[ fiecare mas[ s[ `ndep[rta\i res-
turile de m]ncare prin cl[tire. Pute\i fo-
losi ;i o ap[ de gur[ pentru cl[tire. Pre-
ferabil ar fi s[ opta\i pentru o ap[ de gur[
antibacterian[ deoarece reduce placa de
care se ata;eaz[ petele.

:i pastele de din\i cu efect de albire
sunt o variant[ `ns[ nu v[ a;tepta\i la
schimb[ri spectaculoase. Ve\i ob\ine cel
mult o albire u;oar[ a din\ilor.

Dac[ sunte\i ner[bd[tor, stomatolo-
gul v[ poate albi din\ii `ntr-o singur[
;edin\[, folosind o solu\ie concentrat[
de peroxid de carbamid ;i o lumin[ spe-
cial[ care "for\eaz[ materialul s[ intre ̀ n
dentin[".

A consemnat :tefania Cri;an

Idei str[lucitoare pentru din\ii `ng[lbeni\i Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8.00 - 16.00

ATO MEDICAL VEST

Niciun produs nu face din\ii imacula\i
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RE}ETE

Coktail de cafea

Pui tailandez cu orez
brun

Mod de preparare<

Se pune cafeaua, scortișoara și nuca
într-un filtru de cafea, în coșul filtrului
de cafea. Se adaugă cele 5 căni de apă

și se dă drumul la filtrul de cafea. Va
ieși o cafea cu aromă de nucușoară și
scorțișoară. Se amestecă laptele cu za-
hărul și siropul de ciocolată într-o ti-
gaie, se pune pe foc la minim, ameste-
când constant, până ce zahărul se di-
zolvă complet. Se adaugă esența de va-
nilie și toate acestea se adaugă într-o
ceașcă peste cafeaua cu aromă de scor-
tișoară și nucușoară anterior preparată.
Opțional se poate adăuga și frișcă, după
gust.

Ingrediente< 
O jumătate de ceașcă de cafea
măcinată, o jumătate de linguriță
de scorțișoară pudră, o jumătate
de linguriță de nucșoară, 5 căni
de apă, o cană de lapte degresată,
un sfert de cană de zahăr brun,
1/3 cană de sirop de ciocolată, o
linguriță de esen\[ de vanilie,

frișcă.

Mod de preparare<

Orezul se fierbe în apă ușor sărată,
se strecoară și se lasă să se scurgă puțin.
Se prăjește carnea de pui în puțin ulei
(ulei de susan) cu doi căței de usturoi,
iar când s-au rumenit se adaugă în ti-
gaie cele două ouă și se amestecă bine,
până când se prăjesc. Se adaugă orezul
fiert separat și se continuă să se pră-
jească la foc mai mic. Se condimentea-

ză apoi cu sare, piper, puțin zahăr, sos
de soia deschis la culoare. Mare atenție!
Sosul de soia condimentează puternic,
dă mâcării un gust pronunțat sărat,
deci puneți doar puțin la început, iar
apoi, dacă e nevoie, se poate condi-
menta și ulterior. Când ingredientele
s-au rumenit se adaugă ardeii, roșia,
ceapa verde tocată mărunt și morcovul.
Se mai lasă să se coacă 15 minute la
foc mic. Se servește fierbinte, cu mult
busuioc.

Ingrediente< 
300 g carne de pasăre, 2 căței de
usturoi, 2 ouă, câte o jumătate
de ardei roșu și galben, o roșie
mai mărișoară, un morcov, sos
de soia după gust, o legătură de
ceapă verde, o cană de orez brun,
sare, piper, busuioc, ulei de susan
și puțin zahăr.

Pr[jitur[ cu vi;ine

Mod de preparare<

Într-un castron se pun ouăle, mar-
garina, zahărul, un v]rf de linguriță de
sare fină, o lingură de ulei, coaja rasă
de la lămâie și zahărul vanilinat. Se
freacă cu lingura sau cu telul circa 10
minute, până când va căpăta un aspect
spumos. Se poate amesteca eventual

cu mixerul la turație mică. Se adaugă
apoi smântâna și făina amestecată cu
praful de copt. Se amestecă repede și
se pune într-o tavă unsă cu margarină
și tapetată cu făină. Se presară deasupra
fructele și se dă repede la cuptor. Focul
trebuie să fie potrivit și se coace 30 mi-
nute. Nu se deschide cuptorul timp de
15-20 minute. Aluatul este foarte pufos
și fructele răm]n deaupra. 

Ingrediente< 
250 g de făină, 125 g de marga-
rină, 250 g de zahăr, 2 ouă, 200
g de smântână, o lingură de ulei,
un plic de praf de copt, o jumă-
tate de lămâie, un pliculeț de za-
hăr vanilinat, 1 kg de vișine, pu-

țină sare.

Sup[ de salat[ 
cu paste

Mod de preparare<

Curăţaţi ceapa, usturoiul, morcovul
şi pătrunjelul. Treceţi zarzavaturile prin
răzătoarea mare sau tocaţi-le fin. Tăiaţi
cârnaţi rondele, încingeţi uleiul într-o
oală, adăugaţi apoi şi căliți zarzavaturile
şi cârnaţii timp de 2-3 minute (fără să
le prăjiţi). Stingeți apoi cu circa 3-4 litri
de apă și fierbeţi timp de 20 de minute.
Adăugaţi pastele nefierte şi zeama de

lămâie, din iaurt, făină şi gălbenuşurile
de ou se prepară un liezon (îngroșală).
Amestecaţi liezonul cu câteva linguri
de supă şi adăugaţi-l treptat în oală.
Reduceţi focul la minim şi lăsaţi supa
să dea în clocot. Supa se condimentea-
ză cu sare şi piper, rupeţi sau tăiaţi
frunzele de salată spălată şi adăugaţi-
le în oală. După ce mai dă din nou un
clocot se adaugă și verdeaţa tocată, iar
apoi opriţi focul, înainte să înceapă din
nou să fiarbă.

Ingrediente< 
250 grame cârnaţi afumaţi, 200
grame paste scurte (preferabil
tăiței de casă), o căpăţână de sa-
lată, o ceapă medie, 4 căţei de us-
turoi, un morcov, o rădăcină pă-
trunjel, 4 linguri de zeamă de lă-
mâie, 500 ml iaurt gras (eventual
smântână slabă), o lingură de făi-
nă, 2 gălbenuşuri de ou, 2 linguri
de ulei, 2 linguri verdeaţă tocată

(mărar, pătrunjel), sare, piper

Seminţele de in (Linum usitatissi-
mum) au proprietăţi benefice menţinerii
sănătăţii, de altfel sunt unele dintre cele
mai bogate plante în substanţe nutritive.
Seminţele de in măcinate şi uleiul din se-
minţe de in reprezintă o sursă bogată de
grăsimi esenţiale Omega 3 (acid alfa-li-
noleic), mai precis sunt numărul 1 într-
o serie de 129 de alimente supuse studii-
lor! În plus, seminţele de in sunt bogate
în antioxidanţi, au proprietăţi benefice
asupra sănătăţii şi sunt eficiente în trata-
mentul contra constipaţiei. Adăugaţi se-
minţe de in în cerealele de dimineaţă, in
pâinea de casă şi puneţi ulei din seminţe
de in în salate, piure de cartofi, supă de
legume.

Seminţele sunt o sursă foarte bună
de vitamina B1, mangan, magneziu, fos-
for şi cupru. Seminţele de in pot fi utili-
zate în tratamentul naturist al diverselor
afecţiuni, inclusiv prevenirea şi contra-
cararea constipaţiei, dar nu pot fi consi-
derate un medicament propriu zis ci un
aliment benefic. Dacă ţineti o dietă de
detoxifiere a organismului, atunci se-
minţele de in măcinate sunt ideale!

În seminţele de in găsim lignani,
compuşi vegetali care acţionează ca o for-
mă slabă de estrogen. Alte alimente care
conţin lignani sunt seminţele de susan,
de floarea-soarelui, nucile de caju şi alu-
nele, dar într-o măsură considerabil mai
mică. Oamenii de ştiinţă ne încurajează
c[ lignani pot proteja împotriva anumitor
forme de cancer, în special al celui de sân
şi de colon. Seminţele de in sunt o sursă
excelentă de fibre solubile şi insolubile,
eficiente pentru reglarea colesterolului,
glucozei din sânge şi digestiei.

Recomandare< semin\ele de in
trebuie m[cinate

Este recomandat să consumăm se-
minţe de in măcinate căci astfel putem
profita 100% de beneficiile lor, în timp
ce dacă rămân nemăcinate pot trece prin
corp fără nici un efect.

Inul este folosit din cele mai vechi
timpuri pentru eliminarea durerilor ab-
dominale, tusei, furunculilor, abceselor
pielii şi constipaţiei.

Femeile care au adăugat zilnic, timp
de 4 săptămâni, 50 de g de seminţe de in
măcinate în alimentaţia lor şi-au scăzut
colesterolul total cu 9% iar nivelul de co-
lesterol rău LDL cu 18%. Seminţele de in
reduc semnele de inflamaţie asociate cu
riscul crescut de boli de inimă.

Un studiu pe cobai a descoperit că
aportul suplimentar de ulei de in (bogat
în Omega 3) este eficace în prevenirea
dezvoltării tumorii de colon, în timp ce
uleiul de porumb (care conţine mai multe
grăsimi Omega 6) a dus la creşterea tu-
morilor.

Cercetători din India au analizat efec-
tul uleiului de in în comportamentul co-
piilor cu ADHD (Sindromul de Atenţie
Deficitară). S-a observat o îmbunătăţire
semnificativă a simptomelor, reflectat[
în reducerea simptomelor totale de hi-
peractivitate.

Seminţele de in aduc beneficii anti-
inflamatorii, protejează vasele de sânge
şi riscul de stres oxidativ. Omega 3 ajută
la reglarea tensiunii arteriale şi susţine
sitemul cardiovascular. Fibrele mucila-
ginoase conţinute de fibrele de in întârzie
golirea stomacului şi pot îmbunătăţi ab-
sorbţia nutrienţilor.

Conform unor studii, timpul de coa-
cere de 15 minute, respectiv 3 ore nu
afectează calităţile seminţelor. În ambele
cazuri, conţinutul de Omega 3 din se-
minţele de in rămâne stabil şi intact. Ast-
fel seminţele de in pot fi incluse în brioşe,
pâine, prăjituri ori în blatul de pizza.

Text selectat şi prelucrat 
de Ioan Aniţaş

Semin\ele de in, surs[ 
bogat[ de gr[simi 
esen\iale Omega 3

Seminţele de in pot fi utilizate în tratamentul naturist al diverselor
afecţiuni, inclusiv prevenirea şi contracararea constipaţiei, dar nu
pot fi considerate un medicament propriu zis ci un aliment benefic. 
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MOD~
C]nd vine vorba de accesorii, fesurile, fularele ;i gen\ile tricotate, toate pot fi purtate

cu `ncredere pentru c[ vor personaliza \inuta dumneavoastr[. Culorile recomandate
sunt crem, bej, negru, gri ;i alb.

Rochia neagr[, c[ma;a alb[
sau pantalonii de piele sunt doar
c]teva exemple de piese vestimen-
tare ce nu se vor demoda nicio-
dat[. Indiferent dac[ este iarn[
sau var[, dac[ mergem ̀ n club sau
la serviciu cu siguran\[ vom ie;i
`n eviden\[, singura condi\ie este
s[ ;tim s[ ne asort[m.

:i pentru c[ am pomenit de panta-
lonii de piele, facem o oprire ;i vom
aprofunda subiectul. Pantalonii de pie-
le ne scot foarte bine `n eviden\[ for-
mele. Ei pot fi purta\i at]t de femeile
corpolente c]t ;i de femeile cu forme
mai generoase, dar dac[ v[ `ncadra\i
`n ultima categorie atunci pantalonii
trebuie s[ fie evaza\i sau largi. 

Pot fi purta\i `n orice 
moment al zilei

Trebuie s[ avem grij[ `ns[ la ce fel
de combina\ii facem. Nu este indicat
s[ asort[m pantalonii de piele cu o
geac[ de piele. Asta doar dac[ nu in-
ten\ion[m s[ facem o plimbare cu mo-
tocicleta. Dac[ da, atunci combina\ia
poate fi foarte interesant[. Avantajul
acestei piese este c[ putem s[-i purt[m

`n orice moment al zilei. Nu trebuie s[
mergem neap[rat `n club pentru a-i
putea `mbr[ca. Dac[ `i asort[m cu o
c[ma;[ alb[ ;i o pereche de pantofi cu
toc putem s[-i purt[m ;i la birou. ~n
aceast[ combina\ie te vei putea pre-
zenta la orice `nt]lnire office. 

Afar[  temperaturile sunt ̀ nc[ foarte
sc[zute ;i ve\i crede c[ nu e momentul
s[ `mbr[ca\i aceast[ \inut[. Nimic mai
fals. Un palton supradimensionat va fi
alegerea potrivit[ ;i ve\i fi `n tendin\e
pentru c[ ;i anul acesta hainele supra-
dimensionate sunt la mod[. 

Dac[ vre\i s[ fi\i cu adev[rat sexy
atunci c]nd merge\i ̀ n club, purta\i un
top cu aplica\ii metalice sau cu paiete
maron sau negre. Peste acest top pute\i
purta orice, de la o geac[ de piele, p]n[
la un sacou alb sau negru.

Pantaloni de piele colora\i, 
o alegere `ndr[znea\[ 

La aceast[ pies[ vestimentar[ mo-
delul clasic este negru, dar dac[ sunte\i
pu\in mai ̀ ndr[znea\[ v[ recomand[m
;i pantalonii de piele colora\i. O cu-
loare neutr[ cum ar fi crem sau gri ̀ ntr-
o combina\ie cu o c[ma;[ alb[ va fi
perfect atunci c]nd ve\i vrea s[ atrage\i
privirile celor din jur.

Iarna aceasta 
se poart[ tricotajele

realizate manual 
Este iarn[, afar[ este frig,

iar corpul nostru simte asta de
fiecare dat[ c]nd suntem ne-
voi\i s[ ie;im din cas[. Sunt
zile `n care oric]t de bine ne-
am `mbr[ca tot sim\im c[ ne
este rece. Pentru a sc[pa de
problema frigului `n ajutorul
nostru vin tricotajele.

Iarna aceasta tricotajele sunt din
nou la mod[. Dac[ dori\i un look
c]t mai chic, atunci tricotajele su-
pradimensionate v[ vin `n ajutor.
Recomandate sunt cele realizate
manual din materiale naturale. Pot
fi asortate foarte u;or la un jean
skinny sau cu colan\i din piele. Pu-
loverele, jachetele cu buzunare
mari ;i poncho-urile cu `mpleti-

turi sunt foarte ̀ ndr[gite ;i apreciate
`n primul r]nd pentru aspectul lor,
dar ;i pentru confortul care-l
creeaz[. 

C]nd vine vorba de accesorii,
fesurile, fularele ;i gen\ile tricotate,
toate pot fi purtate cu `ncredere

pentru c[ vor perso-
naliza \inuta

dumneavoastr[. Culorile recoman-
date sunt crem, bej, negru, gri ;i alb.

Cum le `ntre\inem?

Din p[cate tricotajele nu sunt
u;or de ̀ ntre\inut. Dac[ sunt b[gate
`n ma;ina de sp[lat atunci ele vor
intra la ap[. Este bine s[ le sp[la\i
manual cu detergent manual. Puteti
s[ le pune\i `n ap[ c[ldu\[, le l[sa\i
la ̀ nmuiat, dar nu frec[m niciodat[
materialul. Pentru a se cur[\a foarte

bine schimb[m apa de cel pu\in
trei ori. Dup[ sp[lare nu `ntin-

dem haina pentru a se usca ci
o `mpachet[m `ntr-un pro-
sop p]n[ c]nd acesta absoar-
be toat[ apa. ~nainte de toate
aceste este bine ̀ ns[ s[ v[ ui-

ta\i pe etichet[.

Pantalonii de piele, mereu la mod[



8 Informa\ia de Duminic[/1 februarie 2015

DIET~

Chimenul face parte din fami-
lia morcovului utilizat ̀ n timpuri
str[vechi ca ;i condiment, dar ;i
ca plant[ medicinal[. ~n zilele
noastre `ns[ a c[p[tat o cu totul
alt[ ̀ ntrebuin\are. Dac[ v-a\i pro-
pus s[ sc[pa\i de c]teva kilograme
`n plus ;i de col[ceii inestetici
atunci v[ recomand[m cura de
sl[bire cu chimen.

Consumat sub form[ de ceai, chi-
menul arde gr[simile ̀ n special pe cele
din zona abdomenului. Consumat zil-
nic capacitatea organismului nostru de
a arde gr[simile va fi mai mare cu 25%.
Fiind foarte bogat `n vitamina C ;i B
va `nt[ri sistemul imunitar, va reduce
colesterolul r[u, iar digestia va fi
`mbun[t[\it[ pentru c[ ceaiul de chi-
men are capacitate diuretic[ datorit[
fibrelor. 

Ceaiul se prepar[ ̀ n felul urm[tor<
la fiert se pun 4 c[ni de ap[. C]nd fier-
be apa se pun 4 linguri de semin\e de
chimen ;i se mai las[ pe foc ̀ nc[ 5 mi-
nute. Dup[ acest timp se ia de pe foc
;i se las[ la infuzat ̀ nc[ 5 minute. Dup[
preferin\e ceaiul se poate consuma at]t
rece c]t ;i cald de 3 sau 4 ori pe zi.

~n doze mari poate fi toxic

Nici ̀ n aceast[ cur[ nu este indicat
excesul. ~n doze mari chimenul poate
fi toxic ;i consumul excesiv poate avea
efecte negative asupra sistemului di-
gestiv, cauz]nd spasme. Femeile
`ns[rcinate sau persoanele care sufer[
de epilepsie nu trebuie s[ consume cea-
iul de chimen dulce. 

Ceaiul de chimen 
ne scap[ de col[cei 

Pentru o femeie principala
grij[ sunt kilogramele ̀ n plus. Ni-
ciodat[ nu este mul\umit[ de mo-
dul `n care arat[ ;i vrea s[ fie tot
mai slab[ ;i astfel renun\[ la tot
ce poate ̀ ngr[;a. La capitolul aces-
ta b[rba\ii par s[ fie mai noroco;i.

Prima `ntrebare este de ce? Cum
reu;esc ei s[ aib[ mai mult[ mas[
muscular[, s[ sl[beasc[ mai repede
cu minim de efort? Se pare c[ hormo-
nii au o mare legătură. Cantitatea de
testosteron produs[ de bărba\i este
mult mai mare dec]t a femeilor ;i face
ca masa muscular[ a b[rba\ilor s[ fie
mai generoas[. De aici se trage ;i ar-
derile calorice mult mai accelerate.
Femeia `;i poate accelera metabolis-
mul consum]nd foarte mult fier. 

Stresul este un alt factor care ne
`ncetine;te procesul de sl[bire. Dac[
trecem printr-o perioad[ dificil[,
`nv[\[m pentru un examen sau avem
o problem[ de s[n[tate atunci nu tre-
buie s[ ne mire c[ nu putem sl[bi.
B[rba\ii reu;esc s[ se deconecteze de
probleme vizion]nd un film sau
urm[rind un meci de fotbal ;i astfel
cortizolul, hormonul stresului, este
redus. 

C]t timp rezist[m zah[rului?

Nu este nicio noutate c[ femeilor
le plac dulciurile. Cu c]t e mai dulce
cu at]t e mai pe placul lor. Dac[ vor
un abdomen plat atunci trebuie s[ fie
foarte atente la p[c[tosele gust[ri.

Vrei s[ fi\i la regim dar trebuie s[
g[ti\i pentru familie? Cu siguran\[ este
foarte greu s[ v[ ab\ine\i pentru c[
m]ncarea trebuie gustat[ ;i astfel con-

suma\i mai multe calorii. Pute\i evita
acest lucru mestec]nd gum[ atunci
c]nd g[ti\i.

O singur[ dat[ pe lun[ pentru fe-
mei este aproape imposibil s[ se ab\in[
de la tenta\ii, `n acea perioad[ a lunii
c]nd menstrua\ia `;i face apari\ia.
B[rba\ii sunt avantaja\i ;i din acest
punct de vedere, iar femeile pot dep[;i
cu succes aceast[ perioad[ m]nc]nd
fructe, c]t mai multe fructe de fiecare
dat[ c]nd au poft[ de ceva dulce.

B[rba\ii sl[besc mai repede dec]t femeile

C]nd vine vorba despre dietele
pe baz[ de lactate, speciali;tii `n
nutri\ie au avut mereu o re\inere.
~n ultimii ani ̀ ns[ regimul c];tig[
tot mai mult teren din cauza re-
zultatelor foarte bune. 

~n acest num[r al suplimentului
“Informa\ia de Duminic[“ vom aduce
`n aten\ia dumneavoastr[ dieta pe baz[
de iaurt. Iaurtul con\ine foarte mult
calciu ;i `n combina\ie cu fosforul ;i
magneziul din lapte accelereaz[ arde-
rile ;i favorizeaz[ sc[derea ̀ n greutate.
Dar ̀ nainte s[ ̀ ncepem acest regim tre-
buie s[ ;tim ce fel de iaurt s[ con-
sum[m pentru a avea efectul maxim.

~n acest regim este bine s[ con-
sum[m iaurturi cu maxim 4% gr[simi
sau iaurturi dietetice care au 0%
gr[simi. Dac[ ve\i respecta acest lucru
aceast[ diet[ promite pierderea a dou[
kilograme `n doar cinci zile. Tocmai
din aceast[ cauz[ este indicat s[ fie \in-
ut[ doar o dat[ pe lun[. 

Mesele indicate 
`n timpul regimului

La micul dejun din prima zi a re-
gimului ave\i voie s[ be\i un pahar de
fructe, un iaurt dietetic (300 grame) ;i
o felie de p]ine pr[jit[.

Pr]nzul con\ine 200 grame de
pe;te, tot un iaurt dietetic cu acela;i
gramaj ;i o felie de p]ine pr[jit[. Cina
va con\ine acela;i iaurt dietetic ;i o
p]ine pr[jit[.

~n ziua a doua a regimului la micul
dejun ave\i voie s[ m]nca\i un iaurt ;i
o felie de p]ine graham pr[jit[. Pr]nzul
va con\ine 200 grame de carne la gr[tar,
un iaurt dietetic ;i dou[ fructe. Cina
va fi identic[ cu micul dejun.

Dac[ a\i ajuns la ziua a treia a regi-
mului, atunci v[ spunem c[ micul de-
jun con\ine un pahar de suc de fructe,
un iaurt dietetic la acela;i gramaj ;i o
felie de p]ine pr[jit[. La pr]nz pute\i
consuma 200 de grame de pe;te g[tit

la abur, un iaurt dietetic ;i o felie de
p]ine pr[jit[.

Micul dejun din ziua a patra trebuie
s[ con\in[ un iaurt ;i o felie pe p]ine
graham pr[jit[. Pr]nzul con\ine 200 gra-
me de carne la gr[tar, un iaurt dietetic
de 300 grame ;i dou[ fructe bogate `n
vitamina C. Pute\i opta pentru portocale
sau gref. Cina este pu\in mai generoas[
;i v[ permite s[ m]nca\i 200 grame de
pe;te la gr[tar + 1 chifl[ graham.

Dac[ a\i ajuns p]n[ la ziua a cincea,
v[ felicit[m ;i v[ spunem c[ ̀ n aceast[
zi la micul dejun se poate consuma un
pahar de suc de fructe natural, un iaurt
dietetic ;i o felie de p]ine pr[jit[.
Pr]nzul trebuie s[ con\in[ 200 grame
de carne de pe;te, un iaurt dietetic ;i o
felie de p]ine pr[jit[. Cina se repet[ ;i
con\ine un iaurt dietetic ;i o felie de
p]ine pr[jit[.

Nu este indicat[ persoanelor
cu boli de stomac

Orice diet[ are avantajele ;i deza-
vantajele ei. ~ntotdeauna este bine s[
cerem p[rerea medicului de familie sau
dac[ ne permit buzunarele a unui
nutri\ionist. Ace;tia ne pot spune cu
exactitate ce regim ni se potrive;te sau
dac[ este bun cel pe care vrem s[-l
urm[m. Dac[ nu putem face acest lu-
cru atunci trebuie s[ ;ti\i c[ regimul
cu iaurt dietetic nu este recomandat
persoanelor care sufer[ de hemoroizi
;i nici celor care au boli de stomac.

Ca `n orice regim sunt interzise
dulciurile, b[uturile alcoolice, sucurile
;i mesele amintite mai sus trebuie luate
zilnic la aceea;i or[. Acest lucru v[ va
ajuta s[ ave\i rezultatele maxime dori-
te.

Nu trebuie s[ uit[m de hidratare.
Consumul de ap[ este foarte important
;i a;a cum ;tim deja 2 litri de ap[ sunt
necesari. Pe l]ng[ consumul de ap[, 15
minute de mi;care `n fiecare zi ne va
ajuta s[ d[m jos kilograme propuse
c]nd am `nceput acest regim.

Consumat sub form[ de ceai, chimenul arde gr[simile ̀ n special pe cele din zona
abdomenului. Consumat zilnic capacitatea organismului nostru de a arde gr[simile
va fi mai mare cu 25%. 

Iaurtul dietetic
accelereaz[ arderile
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Demis Roussos a concertat în repetate rânduri în România, față
de care mărturisea că are o afinitate aparte. De altfel, cea de-a
doua lui soție, Pamela Rațiu, a fost româncă prin adop\ie, fiind
nora omului politic Ion Ra\iu. 

Cântăreţul britanic Robbie
Williams va susţine un concert în
România în 2015. Până în acest
moment nu se ştie cine va organi-
za concertul, însă show-ul va avea
loc în Piaţa Constituţiei din Bu-
cureşti, aceasta fiind solicitarea
făcută de managementul artistu-
lui.

Tot în 2015, Toto Cutugno, cunos-
cutul interpret al melodiilor „L’Italiano”,
„Serenata” şi „Insieme 1992″, va con-
certa, pe 27 februarie, la Sala Palatului
din Capitală, într-un show unic, alături
de Orchestra Simfonică Bucureşti, care
va oferi evenimentului un plus de va-
loare, exuberanţă şi energie.

Joaquín Cortés, considerat „regele
flamencoului”, va prezenta „Gitano”,
„cel mai intim spectacol de până acum”,
pe 15 martie 2015, la Sala Palatului din
Bucureşti. Alături de opt dintre cei mai
buni dansatori ai Spaniei, doi dansatori
de flamenco, 17 muzicieni şi opt solişti
de flamenco, Joaquín Cortés va rea-
prinde inimile fanilor săi, într-un spec-
tacol îmbogăţit cu efecte audiovizuale,
iar José Feliciano, cunoscut în întreaga
lume pentru piesa „Feliz Navidad”
(„Crăciun Fericit!”), va susţine un con-

cert la Sala Palatului din Bucureşti, pe
16 martie.

În urmă cu doi ani, cântăreţul spa-
niol David Bisbal le-a promis celor pes-
te 4.000 de fani care l-au aplaudat la
Sala Palatului că va reveni în România
cu un nou concert. Astfel, cântăreţul

de muzică latino va susţine un concert
în România, la Sala Palatului din Bu-
cureşti, pe 18 martie 2015, iar cântă-
reaţa Mariza, supranumită „regina mu-
zicii fado”, va concerta din nou în Ro-
mânia, la Sala Palatului din Bucureşti,
pe 24 martie 2015.

De asemenea, Richard Clayderman,
unul dintre cei mai faimoşi pianişti la
nivel internaţional, revine la Bucureşti,
pe 26 martie 2015, cu spectacolul
„From Paris with Love”, prezentat în
premieră mondială, la Sala Palatului,
iar cântăreţul Marc Anthony va susţine
un concert la Sala Palatului din Capi-
tală, pe 31 martie 2015.

Totodată, duoul suedez Roxette va
concerta, pe 17 mai 2015, la Arenele
Romane din Bucureşti, aceasta fiind
cea de-a doua vizită a trupei în capitala
României, după concertul susţinut în
2011, iar OneRepublic, una dintre cele
mai iubite trupe pop-rock ale momen-
tului, va concerta pentru prima dată în
România, la Arenele Romane din Bu-
cureşti, pe 4 iunie 2015. Concertul de
la Bucureşti face parte din turneul de
promovare a celui mai recent album al
formaţiei, intitulat „Native”.

Un alt concert anunţat pentru anul
2015 este cel al trupei Europe, care va
avea loc pe 11 iunie, la Sala Palatului
din Capitală, când fanii din România
vor putea asculta piese de pe noul al-
bum, dar va include şi toate hiturile
formaţiei, precum şi melodii în primă
audiţie.

Un eveniment special al anului 2015
pe piaţa concertistică din România este

reprezentat de seria de cinci concerte
pe care violonistul André Rieu o va
susţine în Piaţa Constituţiei din Bucu-
reşti, datorită cererii extraordinare din
partea publicului din România.

Pe de altă parte, trupa germană de
gothic metal Lacrimas Profundere va
concerta la cea de-a patra ediţie a fes-
tivalului Metalhead Meeting, care va
avea loc în perioada 12 – 14 iunie 2015,
în Bucureşti. Alături de formaţia ger-
mană vor mai cânta trupele Amorphis,
Bloodbath, The Sirens, Triptykon, Pri-
mordial, Dew Scented, Antimatter, De-
monical şi Centinex.

De asemenea, trupa Toto va con-
certa în premieră în România, la Sala
Palatului din Bucureşti, pe 27 iunie
2015, publicul având ocazia să asculte
piese celebre ale formaţiei, precum
„Hold the Line” şi „Africa”. În aceeaşi
zi, tot în premieră în România va con-
certa şi Godsmack, una dintre cele mai
celebre trupe de heavy metal din Statele
Unite ale Americii, evenimentul ur-
mând să aibă loc la Arenele Romane
din Bucureşti.

De asemenea, trupa olandeză BZN
va susţine un concert, la Sala Palatului
din Bucureşti, pe 10 octombrie 2015,
acesta fiind ultimul show pe care for-
maţia îl va susţine în România.

În ziua de 24 ianuarie 2015,
cântărețul grec Demis Roussos, ce-
lebru pentru vocea sa dramatică,
inconfundabilă, ;i apari\ia scenic[
extrem de carismatic[ pentru fe-
mei, a încetat din viață.

Demis Roussos, pe numele real Ar-
temios Ventouris Roussos, s-a născut la
15 iunie 1946, în Alexandria, Egipt,
dintr-un tată grec și o mamă egipteană
de origine italiană. Pasionat de mic de
muzică, a fost fascinat de ritmurile ara-
be, pentru ca la vârsta de zece ani să
descopere jazz-ul și să învețe să cânte la
trompetă. Tot în copilărie, a făcut parte,
timp de cinci ani, din corul bizantin al
bisericii grecești din Alexandria.

Copilul Afroditei

După ce Demis a împlinit cincispre-
zece ani, familia lui s-a mutat în Grecia.
Elev în timpul zilei, seara interpreta la
trompetă în diferite cluburi din Atena.
La scurt timp, a înființat trupa ''The
Idols'', unde a debutat ca basist. Într-o
bună zi, când solistul trupei a fost in-
disponibil, Demis i-a luat locul la mi-
crofon. Rezultatul a fost unul uimitor,
publicul rămânând impresionat de in-
terpretarea de către acesta a unor piese
precum ''The House of The Rising Sun''
și ''When A Man Loves A Woman''.

Nu după mult timp, Demis Roussos
l-a întâlnit pe Lakis Vlavianos, omul ca-
re avea să devină principalul său com-
pozitor. O nouă formație a luat naștere,
numită We Five, de data aceasta cu De-
mis pe post de vocal.

În 1968, cariera muzicală a artistului

grec avea să fie din nou consolidată, du-
pă ce i-a întâlnit pe Vangelis Papatanas-
siou și Loukas Sideras, doi muzicieni
de top. A treia formație s-a înființat, Ap-
hrodite's Child (Copilul Afroditei), cu
Demis pe post de basist și vocalist. A
urmat un turneu la Paris, unde, după
câteva concerte de succes, le-a fost pro-
pus un contract. Primul album Aphro-
dite's Child s-a vândut în peste un mil-
lion de exemplare. Nouă luni mai târziu,
șlagărul ''Rain and Tears'' devenise un
single de top la nivel european. A urmat

un alt album legendar, intitulat “666”,
după care însă, din motive mai puțin
cunoscute, Aphrodite's Child s-a des-
trămat.

Cariera solo

Din acest moment începe cariera
solo a lui Demis Roussos, cu albumul
''On the Greek Side of My Mind'' (1971),
ce conține hitul ''We Shall Dance''. A
urmat un lung șir de hituri internațio-

nale, compuse alături de Lakis Vlavia-
nos, printre care ''Forever and Ever'',
''My Friend the Wind'' și ''Velvet Mor-
ning''.

Începând cu 1975, Demis s-a aflat
într-un turneu internațional timp de
opt ani. În Brazilia, a reușit să umple un
stadion cu 150.000 de spectatori, record
ce fusese realizat doar de Frank Sina-
tra.

După o perioadă de retragere din
viața artistică, la 14 iunie 1985, Demis
Roussos a trăit un eveniment ce avea

să-l determine să revină pe scenă. În
timp ce călătorea din Atena spre Roma,
avionul său a fost deturnat de teroriști.
După această experiență traumatizantă,
la care s-au adăugat trei zile petrecute
într-o închisoare din Beirut, Demis s-a
decis să contribuie, prin muzică, la rea-
lizarea idealului de pace și bună înțele-
gere între popoare.

Reîntors în studio, a înregistrat do-
uăzeci de melodii noi, compilate pe al-
bumul ''The Story of Demis Roussos'',
pe care l-a promovat pe întregul mapa-
mond. În 1986, aflat într-un turneu de
trei săptămâni în URSS, a fost invitat,
alături de importanți oameni de știință,
scriitori și cântăreți să asiste la forumul
pentru pace și dezarmare din Moscova,
februarie 1987.

Au urmat noi hituri internaționale,
printre care ''Quand je t'aime'' și ''On
ecrit sur le murs''. Printre cele mai bine
primite albume ale sale din această pe-
rioadă s-au numărat ''Voice and Vision''
(1989) și ''Immortel'' (1995). Printre cele
mai recente realizări discografice ale
sale amintim ''Serenade'' (1996), ''Mon
ile'' (1997), ''Auf meinen Wegen'' (2000),
''Demis'' (2009). A vândut peste 60 de
milioane de albume și a câștigat peste
100 de discuri de aur, platină și diamant.

Demis Roussos a concertat în repe-
tate rânduri în România, față de care
mărturisea că are o afinitate aparte. De
altfel, cea de-a doua lui soție, Pamela
Rațiu, a fost româncă prin adop\ie, fiind
nora omului politic Ion Ra\iu. Ultima
reprezentație live în București a artis-
tului a avut loc la 5 decembrie 2013,
când a interpretat melodii specifice săr-
bătorilor de iarnă. 

Vasile A.

Robbie Williams ;i alte vedete vor concerta la Bucure;ti

Vocea p[trunz[toare ;i apari\ia scenic[ extrem de carismatic[ au f[cut din Demis Roussos un favorit al femeilor

Data exact[ a concertului lui Robbie Williams nu este `nc[ fixat[

Demis Roussos a fost ;i `n Rom]nia
un idol al genera\iei anilor ‘80 

MUZIC~
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Imaginea unor gladiatori
lupt]nd p]n[ la moarte `n fa\a
unei arene pline cu mii de oameni
a devenit un cli;eu omniprezent
c]nd vine vorba de Imperiul Ro-
man. Realitatea era ̀ ns[ mai com-
plex[, iar lupt[torii erau atle\i
comparabili cu profesioni;tii rin-
gului sau cu;tii din ziua de azi.

Cea mai veche men\iune apare nu
la Roma, ci ̀ n Grecia, atunci c]nd Ho-
mer aminte;te de luptele ritualice or-
ganizate de c[tre eroul Ahile la moartea
lui Patrocle, ̀ n timpul R[zboiului Tro-
ian. Primele lupte pe via\[ ;i pe moarte
`ntre mai mul\i competitori erau orga-
nizate ̀ n Grecia, cu ocazia funeraliilor
unor persoane importante, cu mult
`nainte ca obiceiul s[ ajung[ `n Penin-
sula Italic[.

Istoricul roman Titus Livius
men\ioneaz[ o astfel de practic[ la po-
pula\ia etrusc[ din Campania care or-
ganizeaz[ primele lupte de gladiatori
cunoscute ̀ n istorie. Primele jocuri gla-
diatoriale de la Roma sunt sus\inute ̀ n
anul 246 ̀ .Hr. la ini\iativa fra\ilor Mar-
cus ;i Decimus Brutus, cei care, pentru
a-;i comemora tat[l c[zut `n Primul
R[zboi Punic, finan\eaz[ o serie de lup-
te p]n[ la moarte `ntre trei perechi de
sclavi. 

Doar un gladiator din zece
murea `n aren[

Primii gladiatori folosi\i `n cadrul
spectacolelor erau sclavi, prizonieri de
r[zboi sau condamna\i la moarte care,
odat[ cump[ra\i de c[tre „ianista” (pro-
prietarii ;colilor de gladiatori), erau an-
trena\i pentru a satisface dorin\ele
mul\imii avide de astfel de `ntreceri.
Odat[ `ns[ cu transformarea jocurilor
funerare `n evenimente la scar[ larg[,
costurile necesare unor asemenea spec-
tacole deveneau, inevitabil, apanajul
nobililor ̀ nst[ri\i care, de cele mai mul-
te ori, incercau atragerea simpatiei pu-
blice `n scopul ascensiunii politice. Cu
c]t num[rul celor care luptau `n aren[
era mai mare ;i cu c]t diversitatea jo-
curilor `nc]nta mai mult, cu at]t mai
generos ;i atent la nevoile plebei p[rea
cel care le organiza.

Num[rul r[zboinicilor care mureau
`n timpul luptelor era extrem de sc[zut.
Doar 10% dintre gladiatori `;i g[seau
sf]r;itul `n aren[, pentru c[ de obicei
pre\ul pl[tit unui proprietar pentru a
vedea o lupt[ pe via\[ ;i pe moarte era
de cel pu\in 100 de ori mai mare dec]t
cel al unei competi\ii ̀ n care ambii com-
batan\i sc[pau cu via\[. ~n realitate, gla-
diatorii erau antrena\i s[ nu `;i aplice
lovituri fatale, de;i o parte important[
a procesului de preg[tire o reprezenta
aceea ̀ n care ei erau ̀ nv[\a\i s[ accepte
moartea cu demnitate. Nimic nu ne-
mul\umea mai mult spectatorii dec]t
imaginea unui gladiator la;, iar reper-
cusiunile unei reprezenta\ii jalnice pu-
teau fi dezastruoase pentru proprietarii
;colilor de antrenament.

Vedete adorate de public

Chiar dac[ spectrul mor\ii plana
permanent asupra lor iar umilin\ele

`ndurate `n timpul preg[tirilor erau
adesea inumane, mul\i gladiatori du-
ceau o via\[ cu mult peste standardele
plebei romane. Se bucurau de asisten\[
medical[, haine curate ;i trei mese con-
sistente pe zi, menite s[ le ofere sur-
plusul de energie necesar antrenamen-
telor ;i luptelor, dar ;i s[ `i ajute la
dob]ndirea straturilor suplimentare de
gr[sime care `mpiedicau p[trunderea
armelor c[tre organele vitale. ~n plus,
imaginea gladiatorului era asociat[ `n
lumea roman[ cu cea a b[rbatului ex-
trem de potent. Deseori, femeile cu in-
fluen\[ pl[teau sume exorbitante pen-
tru a petrece o noapte `n compania
r[zboinicului preferat. 

Nu o dat[ s-a `nt]mplat ca ;i
`mp[ra\ii Romei s[ coboare `n aren[.
Caligula, Titus, Hadrian, Didius Julia-
nus sunt doar c]\iva dintre cei care au
;ocat audien\a ̀ nfrunt]nd nisipul am-
fiteatrelor (e drept c[ `n condi\ii care
nu le puneau via\a `n pericol). Cezar
sau Traian preferau s[ uimeasc[ au-
dien\a prin extravagan\a spectacolelor
oferite. Traian a organizat, odat[ cu cu-
cerirea Daciei, 123 de zile de jocuri
ne`ntrerupte. At]t de mare fusese
num[rul prizonierilor de r[zboi, ̀ nc]t
numele de gladiator devenise, `n acea
perioad[, sinonim cu cel de dac.

Categorii de gladiatori

Dac[ ini\ial gladiatorii luptau cu
armele cu care fuseser[ obi;nui\i de-a
lungul vie\ii, `n lupte surde ;i prea
pu\in spectaculoase, evenimentele din

amfiteatrele romane deveneau, cu tim-
pul, din ce in ce mai rafinate. Jocurile
reprezentau b[t[lii celebre sau repro-
duceau scene importante din mitolo-
gie, fiind similare cu un teatru vivant
sau cu spectacolele moderne de wres-
tling, regizate.

Categoriile principale de gladiatori
erau urm[toarele< 

Murmillo – dotat cu un coif ̀ mpo-
dobit cu imaginea unui pe;te, cu un
scut asem[n[tor cu cele folosite de le-
gionari, o sabie scurt[ (gladius), pre-
cum ;i cu ap[r[tori de l]n[ sau metal> 

Retiarius - folosea ̀ n lupt[ triden-
tul, un pumnal ;i o plas[ cu care ̀ ncer-
ca s[ `;i imobilizeze oponentul>

Thraces – gladiatorii cu acest nume
se deosebeau prin coiful larg ̀ mpodo-
bit cu un grifon, scutul mic ;i rotund,
precum si celebrul cu\it `ncovoiat>

Secutor - dotat cu aceea;i armur[
ca ;i Murmillo, mai pu\in coiful care
era perfect rotund, proiectat astfel pen-
tru a evita atacurile cu plas[>

Bestiarii – gladiatori special antre-
na\i pentru a ̀ nfrunta animalele s[lba-
tice, `narma\i cu suli\e lungi ;i armuri
de protec\ie>

Dimachaerus – avea dreptul s[ fo-
loseasc[ dou[ s[bii, c]te una ̀ n fiecare
m]n[.

Luptele aveau un arbitru care putea
decide oprirea meciului `n caz de in-
ferioritate v[dit[ sau declara egalitate
`n cazul unei lupte foarte echilibrate.
Se luptau în perechi singulare, dar la
cererea unor personaje importante se
puteau realiza şi combinaţii de alt fel,

cu sau f[r[ posibilitatea mor\ii finale.
Una dintre atrac\iile jocurilor de

gladiatori o reprezenta lupta dintre fe-
mei r[zboinice. Ele nu erau protejate
de armuri ;i, `n general, erau obligate
s[ lupte cu pieptul dezvelit.

Una dintre atrac\iile Colosseumu-
lui o reprezenta Naumachia. Impozan-
ta cl[dire era inundat[, permi\]nd
desf[;urarea unor veritabile b[t[lii na-
vale. Printre cor[bii erau elibera\i ;i
crocodili, astfel `nc]t gladiatorii s[ nu
fie tenta\i s[ se arunce `n ap[ pentru a
evita luptele.

Lovitura de gra\ie

Lupt[torii r[ni\i grav sau cei care
agonizau erau purta\i `ntr-o `nc[pere
special[ unde erau executa\i de c[tre
un b[rbat ce ̀ l ̀ ntruchipa pe Pluto, zeul
Infernului. O metod[ „uman[” de a
ucide un gladiator era aceea de a-l lovi
puternic ̀ n t]mpl[ cu un ciocan. Moar-
tea era aproape instantanee, iar orga-
nizatorii ;i spectatorii evitau momentul
nepl[cut al agoniei victimei.

În Roma existau patru şcoli (ludi),
cea mai cunoscutã fiind Ludus Mag-
nus, legatã de Colosseum printr-un tu-
nel subteran. La fel ca boxerii, gladia-
torii nu obişnuiau sã lupte mai mult
de 2-3 ori pe an, iar dacã îşi câştigau
destulã faimã şi avere îşi puteau rãs-
cumpãra libertatea. Mulţi mureau însã
dupã un an (ad gladium), dar la fel de
mulţi se emancipau din starea servilã
dupã trei ani (ad ludum).

A consemnat V. A.

Răscoala lui Spartacus (73 - 71
î.Hr.), numită și A Treia Răscoală a
Sclavilor sau Războiul Gladiatorilor, a
fost ultima dintr-o serie de revolte fără
succes ale sclavilor din Republica Ro-
man[. A treia răscoală a sclavilor a fost
singura care a amenințat în mod direct
Italia. Până la urmă, rebeliunea a fost
zdrobită prin concentrarea masivă de
trupe de către comandantul unic Mar-
cus Licinius Crassus, deși revolta scla-
vilor a continuat să producă efecte in-
directe asupra politicilor romane și în
anii care au urmat.

Un grup de sclavi fugari, inițial în
jur de 78 de gladiatori de la ;coala din
Capua, în special traci, gali și germa-
nici, a fost nucleul unui grup ce a de-
pășit ulterior 120.000 de bărbați, femei
și copii, a mărșăluit și luptat de-a lungul
Italiei cu relativă impunitate, sub în-
drumarea câtorva comandanți, inclu-
zându-l pe faimosul general-gladiator
Spartacus. Adulții apți de luptă ai aces-
tui grup de sclavi au constituit o forță
armată surprinzător de eficientă care
a demonstrat în mod repetat că poate
ține piept mașinii de război romane,
fie că a fost vorba de patrule locale din
Campania, de miliția romană sau de
foarte bine pregătitele Legiuni romane
sub comanda unor consuli. Plutarh a
descris acțiunile sclavilor drept o în-
cercare de a scăpa de stăpânii lor și de
a se refugia în Galia Cisalpină, în timp
ce Appian și Florus au înfățișat revolta
drept un război civil în care sclavii au
pus la cale o campanie militară cu sco-
pul de a captura însuși orașul Roma.

Mitul lui Spartacus s-a conturat în
vremuri de crize politice sau morale,
ajungând la necesitatea de a sfida pen-
tru a obţine drepturile individuale.

Spartacus ;i revolta 
gladiatorilor de la 
;coala din Capua

~mp[ratul Commodus era convins
c[ Hercule s-a re`ncarnat `n persoana
sa, iar pentru a dovedi acest lucru ̀ nce-
pe s[ coboare `n aren[ al[turi de gla-
diatori. Fiecare apari\ie costa cel pu\in
1 milion de sester\i. Se spune c[ `ntr-
o singur[ zi Commodus a ucis 100 de
lei cu propriile m]ini. ~ntr-un alt spec-
tacol, `mp[ratul ucide de unul singur
trei elefan\i, `n timp ce cu alt[ ocazie
omoar[ o giraf[ lipsit[ de aparare. Ma-
sacrele st]rnesc indignarea popula\iei.
Obiceiul ̀ mp[ratului era de a lupta gol
`mpotriva gladiatorilor. De;i nu ̀ i uci-
de `n aren[, `n spectacolele private de
la palat nu l[sa niciun supravie\uitor. 

Pentru c[ num[rul gladiatorilor
sc[dea sim\itor, `mp[ratul cere s[ fie
adu;i `n aren[ solda\i ale c[ror mem-
bre fuseser[ amputate. Jalnici lupt[tori,
ei sunt uci;i r]nd pe r]nd de ̀ mp[ratul
nebun.

C]nd ;i num[rul acestora ajunge
la final, Commodus cere s[ ̀ i fie adu;i
infirmii de pe str[zile Romei. ~ntr-un
spectacol grotesc, el pretinde c[ to\i
ace;tia sunt uria;i. Cu o ghioag[ iden-
tic[ cu a miticului Hercule, el le zdro-
be;te craniile. Se credea salvatorul lu-
mii. Ca s[ dovedeasc[ Romei cine este
singurul conduc[tor, el ̀ ;i agita armele
c[tre senatorii prezen\i la spectacol.
Ei erau urm[torii. Ba chiar inten\iona
s[ `;i aduc[ acoli\i ;i `;i declara public
inten\ia de a crea func\ia de consul-
gladiator.

~mp[ratul obsedat 
de lumea arenelor

Traian a organizat, odat[ cu cucerirea Daciei, 123 de zile de
jocuri ne`ntrerupte. At]t de mare fusese num[rul prizonierilor
de r[zboi, `nc]t numele de gladiator devenise, `n acea perioad[,
sinonim cu cel de dac.

Luptele de gladiatori erau
un sport cu reguli stricte

Detaliu dintr-un mozaic unde sunt pomeni\i 33 de gladiatori, dat]nd din secolul IV d.Hr. ;i descoperit la Villa Borghese
l]ng[ Roma. Semnul Ø de l]ng[ nume arat[ c[ gladiatorul respectiv a fost ucis dup[ o lupt[ pierdut[
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O revistă americană de știință a reluat
și a pus în discuție cele mai misterioase
fenomene, cărora oamenii de știință nu
au putut să le dea răspunsuri.

Luminile de dinaintea cutre-
murului

Aceste lumini se produc înaintea
unui cutremur. Se pune întrebarea dacă
un cutremur are legătură sau produce un
adevărat uragan luminos?

În anul 1966, apar primele fotografii
cu aceste lumini care se produc înaintea
unui cutremur din Japonia. Cercetătorii
nu au putut da explicații științifice la acest
fenomen.

Desenele de la Nazca
Pe o suprafață de 450 de kilometri

pătrați, în deșertul de la Nazca sunt des-
enate figuri de animale, plante, figuri
umane. Se crede că aceste figuri au fost
realizate în perioada între 500 î.Ch. ;i
500 d.Ch., dar nimeni nu cunoaște în ce
scop au fost făcute.

Unii cercetători susțin că figurile fac
parte dintr-un calendar astronomic. Mai
târziu au abandonat această teorie.

Orientarea fluturilor regali
Milioane de fluturi din America de

Nord efectuează 2.000 de kilometri, spre
sud, pentru a evita iarna. În 1976, un
grup de cercetători au urmărit grupul de
fluturi și au constatat că aceștia au trecut
15 vârfuri muntoase, pentru a se adăposti
într-o pădure din Mexic.

Cercetătorii nu au putut da un răs-
puns la modul în care se orientează flu-
turii pentru a ajunge în acel loc. 

Pietrele mișcătoare din Valea
Morții

Pietre cu o greutate de peste 25 de
kilograme s-au deplasat în șapte ani, 200
de metri. Deplasarea se face mai ales iar-
na. Nimeni nu a putut să le observe în
deplasare.

Cicadele (specie de greieri) la
17 ani

Cicadele stau sub pământ până la vâr-
sta de 17 ani. Atunci este momentul când
ies la suprafață pentru a se împerechea,
murind câteva săptămâni mai târziu. Nu
se știe cum reușesc să stea sub pământ
17 ani.

Ploaie de animale
În 1917, documentele au relatat pri-

mele informații despre ploile cu broaște
din Serbia, cu pești în Marea Britanie, cu
larve în SUA.

Cercetătorii nu s-au pus de acord asu-
pra acestei posibilități de formare a fe-
nomenului.

Sferele din Costa Rica
Nu se știe din care considerente in-

dienii din Costa Rica au făurit aceste sfere
din piatră, cu un diametru de peste doi
metri. 

Au fost descoperite în anii 30, în pă-
durile din Costa Rica.

Mulți cercetători vorbesc însă despre
o relație a băștinașilor cu extratereștrii.

Fosile imposibile
Au fost descoperite oase așa-zise

umane, de dimensiuni gigantice. Cranii,
falange, de o lungime anormală au fost
descoperite în multe zone din lume. 

Mai curios este faptul că unele oase
erau așezate sub forma unui avion sau
navă spațială. Vechimea acestor oase este
de peste 3000 de ani.

Zgomotul de frecvență joasă
Locuitorii dintr-o zonă a Irlandei

sunt deranjați de un zgomot de frecvență
joasă care se aude continuu. 

Oficialitățile au verificat toate țevile
de apă, gaz, care trec prin oraș. Totul a
fost în zadar. 

Sunt voci care susțin că acest zgomot
este datorat mișcării dunelor de nisip,
aflate în apropierea localității. 

Cercetătorii nu au dat încă un răs-
puns clar al acestei situații.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Cutremurele de suprafaţă din
Vrancea şi trecerile bruşte, de la
o zi la alta, de la 15 grade la plus
10 grade Celsius nu sunt fenome-
ne naturale, ci efecte ale războiu-
lui geofizic pe care ruşii l-au de-
clanşat în România.

Aceasta este părerea fizicianului
Constantin Antohi, susţinută şi de spe-
cialişti în domeniul  armelor care distrug
de la distanţă mediul înconjurător. 

HAARP este un program 
de cercetare a ionosferei

HAARP este un program de cerce-
tare a ionosferei, finanţat de US Air For-
ce, U.S. Navy, Universitatea din Alaska
şi DARPA (Advanced Research  projects
Agency).

În prima zi a anului 2015 s-a înregis-
trat o ciudăţenie< un cutremur de supra-
faţă în Vrancea, la adâncimea de 31 de
kilometri, urmat de replici, tot de supra-
faţă, în Ungaria, Cehia şi Slovacia. 

Menţionăm că zona seismică Vran-
cea este una de adâncime, unde se pro-
duc  mişcări tectonice naturale mai jos
de 50 de kilometri. În paranteză trebuie
spus   că seismul de suprafaţă poate pro-
duce distrugeri mai mari decât cel de
adâncime,  dar zonal, pe o arie mult mai
mică. În fine, au urmat alte 18 cutremure,
în 14  zile. 

Mişcări tectonice provocate? Potrivit
săptămânalului ieşean “7 est” fizicianul
Constantin Antohi,  profesor asociat la
Facultatea de Hidrotehnică Cadastru şi
Ingineria Mediului,  din cadrul Univer-
sităţii Tehnice Gheorghe Asachi, consi-
deră că aceste cutremure  atipice pentru
zona Vrancei nu sunt rezultatul unei ac-
tivităţi tectonice  naturale, ci sunt pro-
vocate prin folosirea fenomenului de tip
HAARP (High-  frequency Active Aurol
Research Project) de către ruşi, în scopuri
militare. 

“Am discutat şi cu colegii şi mi-am
dat seama că s-a produs un câmp  elec-
tromagnetic. Imediat m-am gândit la fe-
nomenul HAARP,bazat pe invenţiile lui

Nikola Tesla. Unele state deţin
această  tehnologie, de emisie a unor mi-
crounde spre ionosferă, şi, de acolo,
sunt   reflectate spre anumite puncte de
pe Pământ, pentru a crea cutremure.
Cred că cineva din Est provoacă seisme
în zona Vrancei. Eu cred că cineva nu ne
vrea în   NATO!“, a spus profesorul An-
tohi.   În susţinerea teoriei sale, Antohi
spune că acest “fenomen HAARP” poa-
te  provoca şi schimbări de climă, lucru
întâmplat şi la noi în ultimul timp. 

Practic, se produc salturi de  tempe-
ratură de peste 20 de grade în doar 24
de ore. Iar aceste schimbări sunt  prea
dese, în sensul că, după două-trei zile
foarte reci, sub media anuală,  urmează
două-trei zile călduroase, peste media
anuală.

Fenomenul HAARP modifică
şi clima

“Fenomenul HAARP poate produce
aceste oscilaţii. La un moment dat, se
poate   întâmpla o întrerupere a circui-
tului de curenţi atmosferici, de undă lun-
gă, ce se propagă cu viteză de la est către
vest. Întrerupându-se, se creează o  de-
presiune, ce atrage curentul de aer cald,
dinspre Sahara“, precizează   fizicianul.

Potrivit unei statistici a Institutului
Naţional pentru Fizica  pământului,  în
România, în zona Vrancei, din 2009 în-
coace s-au produs din ce în ce mai multe
cutremure cu magnitudine mai mare de
4,5.  În 2009 s-au produs trei astfel cu-
tremure, cel mai mare fiind cel de pe
25  aprilie, cu o magnitudine de 5,4. În
2010 au fost doar două mai puternice,
în   2011 s-au înregistrat tot două mai
mari, în 2012, unul, pentru ca, în 2013,
să  aibă loc trei, cel mai mare având mag-
nitudinea de 5,3.

În ceea ce priveşte anul trecut, s-au
înregistrat nu mai puţin de opt  cutre-
mure cu magnitudinea de peste 4,5, cel
mai mare fiind cel de pe 21  noiembrie,
care a avut 5,6 grade. În 2015, au avut
deja loc nu mai puţin de  cinci cutremure,
trei fiind de 4,3 grade. 

HAARP (Program Activ Auroral de
Cercetare cu Frecvenţe Foarte Înalte)
a   demarat în 1992 la Institutul de Geo-
fizică al Universităţii Alaska din Fair-
banks. Este un proiect ştiinţific creat pen-
tru determinarea comporta -
mentului  ozonului, azotului şi ionilor la
bombardamentul radiaţiei solare şi cos-
mice,  precum şi la emisia de radiaţii de
înaltă sau joasă frecvenţă de pe Pământ.
Proiectul similar european, numit EIS-
CAT,acronim al European   Incoherent

Scatter Scientific Association, este am-
plasat în Norvegia şi în   Suedia, ţările
participante fiind Marea Britanie, Ger-
mania, Norvegia, Suedia,  Finlanda, Chi-
na şi Japonia. 

Rusia a dezvoltat la Vas i lsurk pro-
pria bază de  cercetare a ionosferei, de-
numită SURA.  “Războiul geofizic repre-
zintă acel tip de conflict care
foloseşte  tehnicile de modificare a me-
diului înconjurător în scopuri militare.
Din punct  de vedere geoclimatic, se
creează zăpadă, ploi, ceaţă,tornade, tai-
funuri,  cicloane, uragane, secetă la co-
mandă, iar din punct de vedere geofi-
zic,  cutremure, activări de vulcani, alu-
necări de teren, dirijări de asteroizi şi  me-
teoriţi, totul făcut cu bună- ştiinţă îm-
potriva unui potenţial inamic. Acest  tip
de război, nedeclarat niciodată, a debutat
în anii ’50. 

Cele mai perfecţionate sisteme din
această categorie sunt Sistemul SURA
din Federaţia  Rusă şi HAARP din SUA”,
susţine generalul Emil Străinu (foto), sin-
gurul  român care are doctorat în dome-
niul războiului geofizic.

România deţine şi ea un ansamblu
ciudat de antene militare, care nu sea-
mănă  cu nimic din ceea ce a folosit până
acum armata română - ci mai degrabă
cu   reţeaua HAARP.. 

România deţine şi ea un ansamblu ciudat de antene militare care seam[nă cu reţeaua HAARP

Astrofizicianul britanic Step-
hen Hawking, care se deplasează
într-un scaun cu rotile şi comu-
nică prin intermediul unui com-
puter, din cauza unei boli grave,
a declarat într-un interviu recent
că dezvoltarea inteligenţei artifi-
ciale ar putea semnifica sfârşitul
omenirii.

Într-un interviu acordat postului
BBC, omul de ştiinţă a spus că acest tip
de tehnologie ar putea să evolueze foarte
repede şi să depăşească rasa umană, în-
tr-un scenariu comparabil cu cel din fil-
mele din seria "Terminator".

Oamenii, limitaţi de evoluţia
lor biologică ar fi depăşiţi

"Formele primitive de inteligenţă ar-
tificială pe care le avem deja s-au arătat
foarte utile. Dar eu cred că dezvoltarea
unei inteligenţe artificiale complete ar
putea să pună capăt rasei umane", a de-

clarat profesorul britanic.
"Odată ce oamenii ar crea inteligenţa

artificială, aceasta ar «decola» singură şi

s-ar redefini din ce în ce mai repede", a
adăugat el.

"Oamenii, limitaţi de evoluţia lor bio-
logică, care este una lentă, nu ar putea să
rivalizeze şi ar fi depăşiţi", a continuat
Stephen Hawking, considerat unul dintre
cei mai străluciţi oameni de ştiinţă în
viaţă.

Savantul britanic rămâne însă favo-
rabil noilor tehnologii din domeniul co-
municării şi a declarat că a fost unul din-
tre primii oameni de ştiinţă care s-au
conectat pe internet, la începuturile aces-
tuia.

Profesorul Hawking spune că inter-
netul a adus în acelaşi timp pericole şi
beneficii, citând un avertisment al noului
şef al agenţiei de spionaj electronice bri-
tanice GCHQ, potrivit căruia internetul
a devenit un centru de comandă pentru
criminali şi terorişti.

"Companiile de pe internet trebuie
să facă mai mult pentru a lupta împotriva
acestor ameninţări, însă dificultatea con-
stă în faptul c[ ele vor trebui să facă acest
lucru fără să sacrifice libertatea şi viaţa
privată", a adăugat omul de ştiinţă.

Stephen Hawking a anunţat că noul
lui sistem de comunicare, o versiune îm-
bunătăţită, dezvoltat de grupul american
Intel, va fi accesibil gratuit pentru comu-
nitatea ştiinţifică începând din ianuarie
2015.

Salutând acest progres tehnologic,
profesorul britanic spune că nu doreşte
să îşi schimbe vocea robotizată, care pro-
vine dintr-un sintetizator vocal conceput
iniţial pentru un serviciu de agendă te-
lefonică.

"Această voce este foarte clară, chiar
dacă este şi puţin robotizată. Ea a devenit
semnul meu distinctiv şi nu o voi schim-
ba pentru o voce mai naturală şi cu ac-
cent britanic", a dezvăluit el pentru BBC.
"Se pare că mulţi dintre copiii care au
nevoie de o voce sintetizată îşi doresc
una ca a mea", a adăugat profesorul bri-
tanic.

Cartea sa intitulată "The Grand Des-
ign", lansată în 2010, a provocat un scan-
dal uriaş în rândul liderilor religioşi, de-
oarece Hawking susţinea în acest volum
că nu este nevoie de o forţă divină pentru
a explica apariţia Universului.

Cineva se joac[ de-a 
cutremurul în România?

Fenomene stranii
care sfideaz[ legile

fizicii

Inteligen\a artificial[ ar putea aduce sfâr;itul omenirii

Fizicianul Constantin Antohi,  profesor asociat la Facultatea de Hidrotehnică, Cadastru şi In-
gineria Mediului,  din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi, consideră că aceste
cutremure  atipice pentru zona Vrancei nu sunt rezultatul unei activităţi tectonice  naturale, ci sunt
provocate prin folosirea fenomenului de tip HAARP.
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C]nd ;i-a lansat propriul
brand de mod[, ̀ n anul 2004, mi-
siunea creatoarei crescut[ ̀ n Cal-
ifornia a fost s[ le fac[ pe femei s[
se simt[ elegante, puternice ;i
pline de ̀ ncredere. Dup[ aproape
10 ani, colec\iile sale pline de cu-
loare, piese clasice cu imprimeuri
minunate, sunt un succes, printre
fanele hainelor ei num[r]ndu-se
multe vedete de la Hollywood ;i
Prima Doamn[, Michelle Obama.

Dup[ ce a tr[it `n New York de c]nd
a terminat facultatea, creatoarea ̀ n v]rst[
de 41 de ani a hot[r]t s[ lase ̀ n urm[ ag-
itata metropol[ ;i s[ se `ntoarc[ la
r[d[cinile ei mai lini;tite din California
natal[. Fiicele sale, Tallulah de 6 ani ;i
Ava de 14 ani – pe care le-a avut cu fostul
so\, produc[torul Damon Dash – au fost
principalul motiv a lui Rachel de a se
muta `n `nsorita Californie dup[ 10 ani
petrecu\i ̀ n New York. „Am sim\it c[ su-
fletul meu `mi spunea s[ m[ mut din
New York. Nu mi-a spus unde, `n mod
special, dar ;tiam c[ trebuia s[ fie undeva
pe malul oceanului. Eram con;tient[ c[
era mai u;or s[ lucrez ̀ n industria modei
din L.A, fa\[ de Florida, de exemplu. Mi-
a luat trei ani s[ fiu suficient de curajoas[
pentru a face primul pas. Aveam foarte
mul\i angaja\i, birouri ;i un salon de
prezentare. Cine ar l[sa asta `n urm[,
dup[ ce a muncit 10 ani pentru a le re-
aliza? Am fost suficient de curajoas[ pen-
tru a duce la ̀ ndeplinire planul meu toc-
mai pentru copiii mei.”

Dat fiind faptul c[ mama ei tr[ia `n
California, a considerat important ca fi-
icele ei s[ creasc[ arpoape de ea. Iar con-
cluzia la care a ajuns dup[ to\i anii pe-
trecu\i `n New York a fost c[ nu e prea
s[n[tos s[ cre;ti dou[ fete `n cutiile de
beton din ora;. A vrut s[ le ofere mai
mult spa\iu exterior ;i mai mult[ lini;te.
„Vremea este frumoas[ tot anul aici ;i
petrecem mult timp ̀ n natur[ ;i pe plaj[.
Am vrut s[ le ofer ;i aceast[ experien\[
fetelor mele, iar `n Manhattan nu-mi
puteam permite s[ o fac.”

Via\a celor dou[ fete este acum com-
plet diferit[. La fel ;i `n cazul lui Rachel.
Cu toate c[ face naveta `ntre cele dou[
ora;e, calitatea vie\ii ei s-a `mbun[t[\it
considerabil de c]nd s-a mutat pe coasta
de vest. „Dedic mult timp modei ;i mult[
munc[. Etica mea profesional[ a r[mas
aceea;i, dar a venit momentul ̀ n care tre-
buie s[ pun copiii pe primul plan. Acum
c[ stresul a fost eliminat, sunt o mam[
mai bun[, o prieten[ mai bun[ ;i un coleg
de munc[ mai pl[cut.”

Mutarea a fost decizia corect[, dup[
problemele legale pe care le-a avut cu
fosta companie cu care colabora, care a
`nchis atelierul ;i a dat afar[ agaja\ii cu
inten\ia de a vinde brandul unei alte
companii `n 2014, f[r[ s[ o anun\e pe
Rachel. A;a c[ un nou `nceput era tot ce
avea nevoie. 

Chiar `n ziua `n care a ajuns `n Los
Angeles, a `ncheiat un nou parteneriat
cu o alt[ companie privat[, fapt ce a aju-
tat-o s[-;i men\in[ controlul absolut
asupra propriului brand. „Mutarea a fost
cea mai grea decizie pe care am luat-o
vreodat[ ;i de ̀ ndat[ ce am f[cut-o, uni-

versul m-a binecuv]ntat. Totul se
`nt]mpl[ cu un motiv.”

~n acest nou `nceput, creatoarea las[
`n urm[ nesiguran\a, `ncerc[rile ;i
fr[m]nt[rile trecutului pentru a se con-
centra pe viitor. „Nici pentru un milion
de dolari nu a; dori s[ retr[iesc v]rsta de
20 de ani. Poate pentru un miliard. Nu a
fost o perioad[ de cunoa;tere `n cazul
meu. Eram ca un somnambul. Nu eram
con;tient[ c[ fericirea vine dup[ ce ai
luat tu `ns[\i decizia de a fi fericit. ~mi
cream o via\[ pe care mi-o doream, dar
ritmul era at]t de lent ̀ nc]t doar la 35 de
ani am realizat c[ trebuia s[ o faci cu re-
sponsabilitate. Este ideea de auto-con-
ducere< suntem propriii no;tri
conduc[tori – nu o face nimeni altcineva.
Chiar dac[ e;ti ̀ ntr-o situa\ie nepl[cut[,
exist[ decizii pe care le po\i lua pentru
a-\i crea via\a pe care \i-o dore;ti. :i eu
muncesc la asta, dar `nc[ nu am ajuns la
final. ~nc[ `mi creez propria via\a `n
fiecare zi.”

Mai `nt]i de toate `ncearc[ s[-i ajute
pe cei afla\i `n situa\ii disperate. ~n 2010
a lansat platforma Kindness is Always
Fashionable – un program creat pentru
a sprijini filosofia ei c[ filantropia poate
ap[rea sub toate formele. Pentru a ajuta
popula\ia din Pakistan afectat[ de ploile
toren\iale, Rachel a creat o geant[ pe care
a v]ndut-o ̀ n ̀ ntrega lume, dup[ ce a so-
licitat ajutorul unor prieteni celebri ca
Jay-Z sau Oprah, care ;i-au pus
semn[tur[ pe gen\i. A donat toate
`ncas[rile fondului UNICEF pentru aju-
tor. Prin intermediul acestei ini\iative, ea
a creat gen\i cu scopul de a str]nge fon-
duri pentru japonezii afecta\i de tsunami,

a colaborat cu Heart of Haiti, OrphanAid
Africa ;i Proiectele FEED ale prietenei
sale Lauren Bush. Cel mai recent proiect
caritabil al ei este crearea tricourilor `n
sprijinul campaniei „Girls Are Not For
Sale” din New York.

Rachel ar face orice gest filantropic
pentru a veni `n ajutorul femeilor sau a
copiilor neajutora\i, fie solicit]nd aju-
torul prietenilor, fie g[zduind ea `ns[;i
astfel de evenimente. „Accept s[ particip
la orice eveniment caritabil organizat de
prieteni dac[ sunt `n ora;. Nu-mi
`nchipui cum a; putea refuza a;a ceva.
Suntem at]t de binecuv]nta\i ;i am v[zut
ce devastator este `n lumea a treia. Tat[l
meu a fost un imigrant dintr-o familie
foarte s[rac[ din India ;i ;tiu cum e s[
nu ai posibilitatea s[ munce;ti.”

Acesta este par\ial motivul d[ruin\ei
sale vizavi de munc[ - a fost
binecuv]ntat[ cu o etic[ profesional[
puternic[. „Dac[ putem munci, putem
avea grij[ de noi. Nu vrem s[ primim
nimic gratuit. ~n multe \[ri nu exist[
locuri de munc[. Libertatea pentru mine
vine prin munc[. Trecem prin via\[ cu
ochii ̀ nchi;i p]n[ realiz[m c[ noi suntem
responsabili de propriile vie\i.”

Creatoarea este con;tient[ c[
adev[rata fericire nu vine `ntotdeauna
at]t de u;or. Ea ̀ ns[;i a trecut prin multe
greut[\i, dar a `nv[\at cum s[ gestioneze
momentele dificile cu gra\ie. Cu toate c[
a fost pe prima pagin[ a tabloidelor din
cauza divor\ului ei, Rachel a ales s[ ig-
nore tot spectacolul ;i s[ se concentreze
pe munca ei, pe familie ;i pe construirea
acelei vie\i mai bune de care a vorbit.
„C]nd e;ti persoan[ public[, vor exista

`ntotdeauna prostii despre tine care vor
fi publicate. ~mi place c]nd toat[ media
`n\elege gre;it anumite situa\ii fiindc[ ̀ n
acest fel nu trebuie s[ vorbesc despre lu-
crurile adev[rate pe care le public[. Am
avut rela\ii interesante. Pentru clien\ii
mei sunt dovada c[ nu m[ deosebesc de
ei, trec prin acelea;i situa\ii ca ei. Iau lu-
crurile bune `mpreun[ cu cele rele.”

Pentru a o ajuta s[ nu-;i piard[ calea,
Rachel apeleaz[ la yoga ;i la medita\ie.
Ea mai viziteaz[ frecvent centrul de
s[n[tate al prietenului ei Deepak Chopra,
iar c]nd locuia `n New York, a apelat la
o instructoare de yoga care venea la ea
acas[ pentru a o ajuta. „M-a ajutat foarte
mult, mai ales prin exerci\iile de
respira\ie, s[ trec peste momentele difi-
cile din via\[. :i pe fetele mele le-am
`nv[\at s[ apeleze la anumite exerci\ii de
respira\ie pentru a trece peste momentele
de sup[rare.”

Ca parte a noii sale aventuri din sudul
Californiei, Rachel Roy va continua s[
se concentreze pe familia ei, pe lec\iile
de caritate date fiicelor ei ;i pe iubire.
„Cred c[ cel mai mare lux `n via\a este
iubirea – de sine ;i cea necondi\ionat[
fa\[ de ceilal\i. ~ntotdeauna prefer s[
privesc un cuplu de ̀ ndr[gosti\i ;i nu pe
cei care au un avion privat, ;tiind c[
b[rbatul ̀ ;i ̀ n;al[ femeia. Vreau s[ fiu ̀ n
preajma unor persoane care ;tiu s[ se
iubeasc[ pe sine. Iubirea nu ne este dat[
tuturor. Exist[ oameni puternici sau bo-
ga\i care poate niciodat[ nu experi-
menteaz[ acest sentiment. N-au sim\it-
o niciodat[ ;i nu ;tiu cum este. Cred c[,
`n final, iubirea e cea care ne face pe to\i
egali.”

Rachel Roy, designerul propriei vie\i


