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Iunie 1936< grandiosul succes al
Corului Vasile Lucaciu la Bucure;ti

~n 1636, au crescut violen\ele or[;enilor asupra
iobagilor din Ru;eni ;i T[t[r[;ti
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“O scrisoare pierdut[“ la Teatru, sfor[rii
politice pe dou[ limbi

Procurorul Alexandru Lele a deve-
nit erou de film `n timpul vie\ii. A tra-
versat o experien\[ ie;it[ din comun.
~n 2001, fiind procuror la Parchetul de
pe l]ng[ Tribunalul Bihor, procurorul
Lele a avut curajul s[-l aresteze pe fiul
prefectului PSD de atunci. Acest lucru
l-a determinat pe premierul Adrian
N[stase s[ declare c[ nu crede `n
arest[rile de vineri seara.

Un procuror t]n[r a fost trimis de
la Bucure;ti s[-l ancheteze pe Lele. Lu-
crurile s-au complicat ̀ n momentul ̀ n
care procurorul Cristian Panait a dat
solu\ie de scoatere de sub urm[rire pe-
nal[ a procurorului Lele cu toate c[
Adrian N[stase afirmase public c[

`mpotriva procurorului or[dean a
`nceput urm[rirea penal[ ;i a fost ex-
clus din magistratur[. 

Un procuror t]n[r a avut curajul
s[-l contrazic[ pe premierul N[stase.
Nemairezist]nd presiunilor, t]n[rul
procuror Cristian Panait s-a sinucis.
Pe marginea acestei pove;ti tragice, Tu-
dor Giurgiu a creat filmul “De ce eu?”..
Filmul ruleaz[ din 27 februarie `n ci-
nematografe ;i spune povestea procu-
rorului Cristian Panait, care s-a sinucis
`n 2002, la doar 29 de ani, ̀ n contextul
anchetei asupra procurorului Alexan-
dru Lele din Oradea ;i a presiunilor
exercitate asupra sa.

      Cehia renunță la 3,5 kilometri
pătrați de teritoriu disputat la graniță,
în favoarea Poloniei. Scopul este de a
„dezvolta relații de bună vecinătate”,
potrivit The Telegraph. 
      Teritoriul disputat ar fi în Moravia
de Nord și Boemia de Nord, potrivit
presei din Cehia. 
      Teritoriul,  înglobat forțat în
Cehoslovacia de URSS, a dus la crearea
unui litigiu teritorial între cele două
țări, care datează încă din 1950.
      Praga a propus Varșoviei
modificarea graniței comune, iar
acum așteaptă aprobarea pentru
planul de redesenare a traseului

frontierei.
      "Polonia va primi teritoriul său
înapoi. Dar toate detaliile cazului sunt
confidențiale, așa că nu vă pot spune
despre acesta”, a declarat premierul
Republicii Cehe Bohuslav Sobotka.
      Litigiul de frontieră polono-
cehoslovac a început în 1918 ;i a vizat
zonele Těšín din Silezia, Orava și Spisz. 
      După al Doilea Război Mondial,
disputa s-a extins și asupra teritoriului
din jurul orașelor Klodzko și Ratibor,
care până în 1945 au aparținut
Germaniei.
      În 1958, teritoriul a fost înglobat
forțat în Cehoslovacia de URSS.

Cehia renun\[ la un teritoriu de 3,5 km p[tra\i
în favoarea Poloniei
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Alexandru Lele, primul procuror care a f[cut
pl]ngere `mpotriva unui premier, `n 2001

~n perioada interbelic[ una dintre preocup[rile majore
ale guvernelor, prim[riilor, asocia\iilor de tot felul era ̀ nfi-
in\area de institu\ii culturale. Practic ̀ n cei 20 de ani dintre
cele dou[ r[zboaie mondiale s-a conturat modelul cultural
rom]nesc. ~n Transilvania, dup[ Unire, s-au organizat ori
s-au reorganizat muzee, biblioteci, s-au `nfiin\at noi
a;ez[minte culturale. S-au ridicat statui, s-au construit tea-
tre, au ap[rut ziare ;i reviste, s-au tip[rit c[r\i `n limba
rom]n[. Rom]nia nu va mai cunoa;te o emula\ie creatoare
comparabil[ cu cea din epoca interbelic[. 

Satu Mare, av]nd ̀ n jur de 50 000 de locuitori de diverse
na\ionalit[\i, avea s[ se numere printre ora;ele cele mai ac-
tive din punct de vedere cultural. Fenomenul cultural

s[tm[rean este, din p[cate, insuficient cunoscut ;i, din
p[cate, nu exist[ o continuitate. De;i popula\ia s-a dublat,
din punct de vedere cultural nu ne ridic[m la valoarea pe
care au atins-o artele, muzica, literatura din anii 1920-1940.
Cercet]nd Arhivele Na\ionale din Satu Mare, am descoperit
cu bucurie un frumos ;i entuziast articol despre succesul
Corului "Vasile Lucaciu" la Bucure;ti. Cei 50 de cori;ti
s[tm[reni au c]ntat la Ateneul Rom]n. Au sus\inut ;i un
spectacol transmis ̀ n direct la radio. Se ̀ nt]mpla la ̀ nceputul
lunii iunie 1936. Titlul articolului, semnat de Benedict Con-
stant,  este edificator< "Grandiosul succes al Corului "V. Lu-
caciu" la Bucure;ti".

Continuare `n pagina 3

Narcisele ;i ghioceii 
pot trata depresia
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Începând cu secolul al XVII-
lea, la fel ca în comitatele din
Transilvania şi Partium şi în co-
mitatul Satu Mare s-a făcut o tre-
cere spre economia alodială, cu
toate că baza producţiei de măr-
furi agricole a constituit-o gospo-
dăria şi sesia iobăgească.

Cererea tot mai mare de produse pe
piaţa internă şi cea externă a impus ne-
voia extinderii rezervei senioriale, spo-
ririi numărului iobagilor şi jelerilor pre-
cum şi a sarcinilor feudale la care erau
impuşi aceştia.

Constituite iniţial prin acte de do-
naţie, rezervele senioriale sau pământu-
rile alodiale au fost extinse prin răpiri
forţate ale sesiilor iobăgeşti, fenomen ge-
neralizat în a doua jumătate a secolului
XVII şi în cursul secolului XVIII.

Fenomenul este tipic şi pentru do-
meniul oraşului Satu Mare, constituit
treptat prin cumpărări, zălogiri şi răpiri
de pământuri situate în hotarele locali-
tăţilor limitrofe precum Ruşeni, Tătă-
răşti, Mădăras, Sătmărelul Mic şi Hodoş.

În paralel cu acumulările de pământ,
oraşul a cumpărat sau luat în zălog de la
unii nobili scăpătaţi şi iobagi spre a-şi
asigura forţa de muncă necesară exploa-
tării alodiului.

Importanţa şi valoarea iobagilor a
crescut foarte mult spre finele secolului
XVII şi începutul secolului următor c]nd
din cauza războaielor dese şi a incursiu-
nilor turco-tătare numărul lor a scăzut
mult în comitatul Satu Mare.

Este vorba de invazia poloneză din
iunie 1657 până sub zidurile oraşelor Sa-
tu Mare şi Mintiu, incursiunile turceşti
de după 1660, răscoala curuţilor, războiul
antihabsburgic dintre 1703-1711, invazia
tătară din 1717, la care se adaugă jafurile
comise de mercenarii străini din garni-
zoana cetăţii.

După semnarea păcii de la Satu Mare
în aprilie 1711 şi epidemia de holeră din
vara anului 1711 în Satu Mare se găseau
150 de meşteşugari, 101 orăşeni, 42 de
jeleri şi 39 de văduve.

În hotarul localităţii Mădăras
oraşul deţinea o pădure 
numită Darvas

În anul 1636 a luat fiinţă alodiul
oraşului Satu Mare în hotarele satelor
Ruşeni şi Tătărăşti, sate ce aparţineau co-
mitatului, odată ce acest lucru a avut loc
au crescut actele de violenţă comise de
orăşeni împotriva iobagilor cetăţii din
aceste două localităţi.

Cu prilejul reînnoirii semnelor de
hotar, acestea erau fixate mereu în detri-
mentul celor 2 sate şi de multe ori or[şeni
călare au distrus semănăturile sau recolta
iobagilor.

Începând cu anul 1625 oraşul a reuşit
prin cumpărări şi zălogiri să intre în po-
sesia unor sesii ce au aparţinut familiei
Ioo şi Clarei Kende. Până la finele seco-
lului al XVII-lea oraşul deţinea deja în
aceste localităţi un număr de 31 de sesii.

Concomitent cu uzurpările teritoria-
le efectuate prin ridicarea noilor semne
de hotar, magistratul oraşului Satu Mare
a interzis după 1636 p[şunatul vitelor în
pădurile din Tătărăşti, care înainte fuse-
seră folosite liber şi paşnic atât de către
orăşeni cât şi de iobagii localnici.

În hotarul localităţii Mădăras oraşul
deţinea o pădure numită Darvas pe care
iobagii localnici o foloseau în mod liber

cu condiţia ca fiecare să transporte anual
două care de crengi şi nuiele pentru con-
solidarea digului Homorodului şi să se
îngrijească de întreţinerea podului peste
acest pârâu.

Tot prin cumpărări şi zălogiri de pă-
mânturi oraşul a intrat în posesia câtorva
sesii, fâneţe şi păduri situate în localităţile
Hodoş şi Sătmărelul Mic. În aprilie 1660
oraşul deţinea aici 8 sesii cu iobagi cu
tot.

După 1662 prin numeroase
demersuri şi memorii oraşele
Satu Mare şi Mintiu solicitau
unificarea 

Ultima menţiune ce atestă prezenţa
iobagilor pe cele două moşii datează din
anul 1664. După acest an cele 2 moşii au
devenit complet pustii, locuitorii lor fu-
gind din calea turcilor ce ocupaseră Ora-
dea, astfel pământurile au rămas nelu-
crate, oraşul nemaiputând percepe dij-
mă.

Abia din 1695 pământurile au fost
împărţite orăşenilor care le-au curăţit de
crengi, tufişuri şi buruieni pentru a le
putea cultiva.

Magistratul oraşului Satu Mare era
obligat să achite dijmă episcopului de
Agria pentru cele 2 moşii. Devenite pu-
stii, în anul 1664 s-a făcut inventarierea
acestora. În Hodoş existau în total 69 de
sesii pustii şi 3 fâneţe. Inventarul moşiei
Sătmărelul Mic lipseşte dar cu puţină
aproximaţie se poate deduce că situaţia
era aceeaşi.

După 1662 prin numeroase demer-
suri şi memorii oraşele Satu Mare şi Min-
tiul solicitau unificarea lor şi ridicarea la
rang de oraş liber regal, iar la 29 decem-
brie 1712 cele două oraşe s-au unificat
în baza unei înţelegeri ce cuprindea 12
puncte.

A survenit un acord între magistratul
oraşului Satu Mare şi Camăra regală de
Scepus în privinţa răscumpărării bunu-
rilor fiscului existente în oraş. În sep-
tembrie 1713 comisia delegată a evaluat

bunurile. Printre ele se numără via Bona
din Satu Mare la 1200 florini, moara de
pe Someş 8000 de florini, pământ alodial
cu cârciumă şi măcelărie 2000 florini,
alte 5 cârciumi 10000 florini şi dijmă
anuală 1166.66 florini, deci un total de
25066.66 florini.

Până în anul 1730 bunurile fiscului
au fost complet răscumpărate, iar unifi-
carea celor 2 oraşe a fost legiferată de
Dieta de la Bratislava potrivit legii 109
din 1715, iar eliberarea şi ridicarea la
rangul de oraş liber regal a fost confir-
mată prin intermediul privilegiului emis
de regele Carol al III-lea la 2 ianuarie
1721.

Fenomenul depopulării satelor săt-
mărene în contextul pustiirilor produse
în timpul războiului antihabsburgic din-
tre 1703-1711 nu a ocolit nici satele
Ruşeni şi Tătărăşti. În 1715 cu prilejul
unei conscripţii în Ruşeni erau consem-
naţi 10 iobagi dintre care 4 nu aveau de-
loc vite de jug, iar în Tătărăşti erau 15
iobagi dintre care 6 lucrau cu braţele.

Odată cu reglementarea sarcinilor
feudale, prin introducerea urbariilor a
crescut considerabil forţa de muncă. În
1775 pe moşia oraşului Ruşeni lucrau 27
de iobagi liberi şi 17 jeleri, iar în Tătărăşti
34 de iobagi liberi şi 28 de jeleri.

Potrivit chestionarului pe baza căruia
s-au întocmit urbariile, iobagii din
Ruşeni au declarat că înainte erau obligaţi
să iasă la robotă 12 zile pe an, dar din
1754 robota a fost redusă la 7 zile pe an.

În 1772 oraşul pretindea 15 zile de
robotă, dintre care 6 la arat, 3 la recoltat,
3 la cositul fânului şi 3 la transportul lem-
nelor necesare berăriei şi morilor din Sa-
tu Mare.

Chiar şi după introducerea urbariilor
iboagii din cele 2 sate s-au plâns de în-
călcarea acestora. În 1789, deşi urbariul
prevedea 10 zile de robotă pe an cu vitele,
oraşul îi obliga abuziv pe iobagi la 25 de
zile de robotă.

La 1848 prevederile 
urbariilor erau ignorate,
iar sarcinile feudale erau

exercitate după bunul plac
al oraşului

Pentru a spori numărul zilelor de ro-
botă şi veniturile, magistratul oraşului
Satu Mare a luat o hotărâre în noiembrie
1797 prin care a împărţit surplusul de
pământ ce îl deţinea iobagilor cu sesii
mai mici, dar iobagii au refuzat să iasă la
robotă, astfel au fost pedepsiţi cu câte 6
lovituri de nuia şi au fost ameninţaţi cu
izgonirea din sat.

La 1848 prevederile urbariilor erau
ignorate, iar sarcinile feudale erau exer-
citate după bunul plac la oraşului, iobagii
fiind scoşi la muncă şi ameninţaţi. Cei
67 de iobagi din Ruşeni şi 75 din Tătărăşti
plăteau o taxă anuală de 4-6 florini şi plă-
teau 1 florin de argint ca taxă de fum.

La mijlocul secolului XIX domeniul
oraşului Satu Mare a sporit ca întindere
şi veniturile au crescut. Din 1812 pădurea
Cioncheşti a intrat în proprietatea
oraşului.

Domeniul oraşului cuprindea supra-
feţe de vie, cârciume şi o berărie. Media
veniturilor în perioade bune era de circa
30000 de florini pe an.

Anul 1848 a adus modificări în ceea
ce priveşte relaţia moşier-supus. Împă-
ratul Austriei a sancţionat la 30 martie
1848 legile votate de Dieta maghiară de
la Pjon privind desfiinţarea servituţilor
feudale şi trecerea sesiilor urbariale în
posesia foştilor iobagi.

În anii imediat următori s-a pus pro-
blema separării celor două categorii de
pământuri, a păşunilor şi a pădurilor, dar
patentele imperiale din 1853 şi 1854 nu
au reuşit să soluţioneze multele probleme
apărute în timp, de aceea începând cu
anul 1857 au fost înfiinţate 8 judecătorii
urbariale în Transilvania, dintre care una
funcţiona în Satu Mare.

Informaţiile au fost preluate din ca-
pitolul "Domeniul oraşului Satu Mare în
secolul XVII şi mijlocul secolului XIX"
de Bujor Dulgău apărut în volumul "Satu
Mare studii şi comunicări" publicat de
editura Muzeului Sătmărean.
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Ziua Mamei nu este o simplă
sărbătoare dedicată mamei şi fe-
meilor din întreaga lume. Ziua de
8 martie, privită în trecut, are sem-
nificaţii profunde. De-a lungul vre-
mii, pe data
de 8 martie
au avut loc
numeroase
evenimente
care au mar-
cat istoria lu-
mii.

În 1618, pe
8 martie, Jo-
hannes Kepler
a descoperit
cea de-a treia lege a mişcării planetelor,
în timp ce tot în acelaşi an a fost desco-
perit şi primul caz de gripă spaniolă de-
clanşator al unei epidemii devastatoare.
În 1917, tot de Ziua Mamei, a început
Revoluţia Roşie de la Sankt - Petersburg/
Petrograd (Rusia), iar în 1983 preşedin-
tele american Ronald Reagan a numit
URSS un “Imperiu al Răului“.

Pe 8 martie 1950 Uniunea Sovietică
a stârnit, în întreaga lume, o adevărată
isterie, susţinând că deţine bomba ato-
mică. Declaraţiile liderilor sovietici au
declanşat “Cutia Pandorei“ în Războiul
Rece cu Statele Unite ale Americii.  În
2000, de Ziua Mamei, Papa Ioan Paul al
II-lea a proclamat “Ziua pocăinţei“. 

În ceea ce priveşte istoria zilei de 8
martie pe plan naţional, aceasta poate
începe cu anul 1856, cand contele Ale-
xandre Walewski, fiul natural al lui Na-
poleon I, a propus ca unirea Moldovei
cu Muntenia să aibă loc sub conducerea
unui prinţ strain. Peste o sută de ani, mai
exact, pe 8 martie 1945, Winston Chur-
chill i-a adresat lui Franklin Delano Roo-
sevelt o telegramă în care îşi manifesta
îngrijorarea faţă de instalarea, prin forţă,
la Bucureşti, a unui guvern comunist şi
anume Guvernul Petru Groza.

Tot pe 8 martie 1945, Guvernul Ro-
mân a adresat Guvernului Sovietic o te-
legramă în care solicita reintegrarea nor-
dului Transilvaniei la România. Iosif Vis-
sarionovici Stalin, liderul de la Moscova,
a consimţit, în telegrama din 9 martie
1945, reinstarea administraţiei româ-
neşti în nord-estul Transilvaniei. Astfel,
în urma acestor întâmplări, pe 13 martie
1945, la Cluj, a avut loc proclamarea ofi-
ciala a reinstalării administraţiei româ-
neşti în Ardeal.

Text prelucrat de Sergiu Podină 

Ziua de 8 martie
are ;i semnifica\ii
profund istorice

EVENIMENT
În 1772 oraşul pretindea 15 zile de robotă, dintre care 6 la arat, 3 la recoltat,

3 la cositul fânului şi 3 la transportul lemnelor necesare berăriei şi morilor din
Satu Mare. Chiar şi după introducerea urbariilor, iboagii din cele Ru;eni ;i
T[t[r[;ti s-au plâns de încălcarea acestora. În 1789, deşi urbariul prevedea
10 zile de robotă pe an cu vitele, oraşul îi obliga abuziv pe iobagi la 25 de zile
de robotă.

Dup[  invazia poloneză din iunie 1657 până sub zidurile orașelor Satu Mare și Mintiu, importan\a \[ranilor dependen\i
de st[p]nul senioral a crescut mult

~n 1636 au crescut violen\ele or[;enilor
asupra iobagilor din Ru;eni ;i T[t[r[;ti

P]n[ `n 1754, \[ranii dependen\i de st[p]nul feudal erau obliga\i la 12 zile de robot[ pe an

Director editor< Ilie S[lceanu
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ISTORIE
Una dintre manifest[rile cu rezonanţ[ deosebit[ organizate de Reuniu-

nea coral[ Vasile Lucaciu este aceea din anul 1933 de la Moftinu Mic.
Atunci a fost s[rb[torit preotul Gheorghe Mure;anu, lupt[tor ;i ap[r[tor
al limbii rom]ne. 

(Urmare din Pagina 1)

Reuniunea rom]n[ de c]nt[ri
;i muzic[ ,,Vasile Lucaciu” s-a în-
fiinţat la 24 ianuarie 1924. Augus-
tin Ferenţiu a fost desemnat
pre;edinte. Vasile Anderco, Vale-
ria Barbu, Adrian Demian, Traian
Cava;i, Eugen Sele;, Petru :uta,
Augustin Ungur, sunt aminti\i
printre membrii fodatori. 

~nc[ de la înfiinţare Reuniunea ;i-a
propus s[ demonstreze în faţa lumii c[
“spiritualitatea rom]neasc[ se manifest[
în toat[ splendoarea ei”. Un alt obiectiv
principal a fost ;i continuarea “cu dem-
nitate a luptei neînfricate dus[ de Vasile
Lucaciu, pentru afirmarea rom]nilor pe
p[m]ntul str[mo;esc”. 

~n locul lui Augustin Feren\iu a fost
desemnat `n fruntea societ[\ii culturale
Emil Ti;c[. Profesorul A. Demian a fost
numit dirijor al corului. Schimbarea se
pare c[ a fost binevenit[ pentru c[ ̀ n anii
care au urmat Reuniunea a ini\iat diverse
manifest[ri culturale `n localit[\ile
jude\ului.  

Reuniunea a încercat s[ înfiinţeze o
Filarmonic[, dorin\[ care nu s-a putut
realiza.  ~n anul 1934 societatea coral[
s[tm[rean[ a s[rb[torit un deceniu de
existenţ[ ;i activitate. Cu ocazia acestui
mare  eveniment, s-a hot[r]t întocmirea
unei C[rţi de aur, în care s[ se treac[ is-
toricul societ[ţii culturale (de la fondare)
;i care s[ cuprind[ raportul anual al
pre;edintelui prezentat în faţa adun[rii
generale. Tot cu aceast[ ocazie s-a pro-
iectat înfiinţarea unui muzeu Vasile Lu-
caciu la Satu Mare, `n care s[ fie adunate
documente ;i amintiri despre marele Tri-
bun. Nici acest obiectiv nu s-a materiali-
zat. Ne r[m]ne nou[ urma;ilor datoria
de onoare de a duce la bun sf]r;it acest
deziderat.

Iat[ articolul din ziarul Gazeta,
din 10 iunie 1936

"Corul "Vasile Lucaciu" compus din
50 de persoane sub conducerea d. Emil
Ti;că ;i V. Demian au sosit la Bucure;ti
la ora 23.50 fiind primi\i `n gar[ de d.

Victor Bumbe;ti, dna dr. Cadariu, dna
Demian ;i d. Sorescu Mircea. S-a dispus
imediat ̀ ncartuirea cori;tilor, b[rba\ii fi-
ind instala\i la internatul "M. Viteazu"
unde s-au bucurat de o primire frumoas[
pe care le-a f[cut-o directorul Liceului d.
Roman care le-a urat bun sosit ;i le-a pus
la dispozi\ie un dormitor foarte curat ;i
bine `ngrijit, iar doamnele ;i domni;oa-
rele au fost `ncartuirite la "Elena Doam-
na." 

Programul de Duminec[

Duminec[ diminea\a la ora 10 corul
a participat la serviciul religios de la bi-
serica greco-catolic[ din strada Polon[.
Serviciul religios a fost oficiat de p[rintele
dr. Vasile Aftenie, `n prezen\a dlui mi-
nistru Valer Pop ;i a unui imens public
care nu a mai avut loc ̀ n biseric[ ;i a um-
plut aproape jum[tate din curtea din fa\a
bisericei. R[spunsurile la Sf]nta Liturghie
au fost date cu at]ta precizie ;i armonie,
buc[\i din cele mai minu\ios alese, con-
cert "Doamne Auzi-m[" ̀ nc]t mul\i din-
tre asisten\i au `nceput a pl]nge. Dup[
oficierea serviciului religios corul a fost
invitat de p[rintele dr. Vasile Aftenie `n
sala de recep\ii a parohiei la care  a luat
parte ;i D. ministru Valer Pop unde s-a
servit cori;tilor aperitive. D. ministru Va-
ler Pop aduce laude corului ;i conduc[to-
rilor ;i se `ntre\ine c]teva minute cu
cori;tii, ridic[ paharul ̀ n s[n[tatea ;i de-
plina ascensiune a corului "V. Lucaciu din
Satu Mare". D. Emil Ti;c[ mul\ume;te
dlui ministru iar corul intoneaz[ "Mul\i
Ani Tr[iasc[". P[rintele Dr. Vasile Aftenie
salut[ pe ministru ;i mul\ume;te corului
;i conduc[torilor, declar[ c[ este m]ndru
de a fi avut un cor at]t de  puternic ;i
bine organizat ;i arat[ c[ p]n[ ̀ n prezent
`n biserica gr. catolic[ pe care o conduce
nu a avut un cor mai frumos.

D. Lauren\iu Moldovanu, curatorul
bisericii salut[ cu mult[ dragoste pe
cori;ti ;i arat[ c[ de 21 de ani de c]nd
este `n serviciu acestui sf]nt loca;, at[zi
pentru prima dat[ sufletul i-a fost ad]nc
sdruncinat de emo\ia pioas[ provocat[
de melodia armonioas[ pe care corul "Va-
sile Lucaciu" a adus-o de la grani\a de
Nord Vest a \[rii. D. Emil Ti;c[
mul\ume;te tuturora ;i arat[ c[ < datoria
noastr[ este de a munci f[r[ precupe\ire
pentru cauza na\ional[ ;i cultural[.

Concertul de la Atheneu

Seara la 9 precis a avut loc `n palatul
Atheneului Rom]n un concert de gal[ ̀ n
care s-au executat 17 buc[\i `np[r\ite `n
dou[ p[r\i. Prima parte, buc[\i clasice de
autori rom]ni ;i str[ini, iar partea a doua
din buc[\i de c]ntece na\ionale. Progra-
mul a avut o reu;it[ indiscutabil[. C]\iva
reprezentan\i ai corului "Carmen" s-au
prezentat dlui Damian, aduc]ndu-i laude
pentru frumoasa reu;it[.

Concertul de la Radio-Bucure;ti

Luni diminea\[ la ora 11 corul
`mpreun[ cu conduc[torii, s-au prezentat

`n studioul Radio-Bucure;ti unde au f[cut
proba la microfon. Este interesant s[ re-
lat[m c[ to\i cori;tii au fost foarte sur-
prin;i de lipsa complect[ de rezonan\[ a
studioului ;i se sim\eau oarecum `ncur-
ca\i privind unii la al\ii p[r]ndu-li-se c[
vecinul c]nt[ fals.

La ora 1 `ncepe programul. ~;i poate
`nchipui orcine ce am sim\it c]nd am au-
zit crainica anun\]nd< Corul Vasile Lu-
caciu din Satu Mare..., etc.

De la prima bucat[ corul s-a impus
prin fine\ea melodiei ;i disciplina
des[v]r;it[. Dna Tical[ `n solo aduce o
voce clar[ lipsit[ de emo\ie ;i sigur[, dulce
ca susurul unui isvor cristalin. Restul con-
certului a fost impecabil.

P[reri ;i impresii

Concertul de la Radio-Bucure;ti a
f[cut o impresie at]t de mare `n lumea
cunosc[torilor de muzic[, `nc]t am avut
ocazia s[ auzim c]teva p[reri pe care le
transmitem cu pl[cere.

D. Inginer T[n[sescu de la centrala
audi\iilor spune< Noi de la Radio nu mai
putem fi impresiona\i cu u;urin\[ ;i de
multe ori eu personal `nchid aparatul
meu, ast[zi `ns[, am stat ot timpul cu
aten\iunea `ncordat[ asupra tuturor
buc[\ilor ele fiind executate cu mare
m[iestrie ;i au dovedit c[ corul "V. Luca-
ciu" este un cor de mare valoare artistic[.

D. Iean Marcu felicit[ pe D. V. De-
mian spun]ndu-i c[ multe coruri au tre-
cut prin fa\a microfonului bucure;tean
dar pu\ine s-au putut bucura de un succes
at]t de des[v]r;it.

Priveam pe fa\a cori;tilor o satisfac\ie
deplin[ ;i entuziasmul de care erau cu-
prin;i ̀ n umra acestor declara\iuni au do-
vedit c[ Satu Mare este un centru de cul-
tur[ ;i rom]nul s[tm[rean ̀ n\elege s[ ara-
te lumii `ntregi c[ este ad]nc p[truns de
datoria ce o are rom]nul pe teren cultural.
Vocea S[tmarului a fost difuzat[ prin
v[zduh `ntregei omeniri, ea a transmis
lumii melodia rom]neasc[ pornit[ din
inimile calde ale tinerilor s[tm[reni ;i
merit[ din partea noastr[ toat[ lauda ;i
mul\umirile.

Vizita la ziarul “Universul”
;i lumea Bucure;tilor

Dup[ mas[ la ora 4 `ntreg corul a
mers la ziarul "Universul" unde au vizitat
toate atelierele ;i au primit toate l[muri-
rile f[cute cu mult[ bun[voin\[ de un re-
prezentant. Dup[ aceasta au plecat ̀ n par-
cul Carol unde au vizitat luna Bucure;ti-
lor. Seara la 22'10 au plecat cu acceleratul
spre cas[."

A consemnat Adriana Zaharia
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70 de ani de la instalarea guvernului dr. Petru Groza ;i de la reforma agrar[
~n 6 martie s-au `mplinit 70 de ani

de la instalarea guvernului condus de
dr. Petru Groza. ~n primul guvern din
istoria Rom]niei cu majoritate format[
din membrii PCR, au mai intrat repere-
zentan\i ai Frontului plugarilor, ai PN|
- aripa Anton Alexandrescu, PNL - aripa
Gheorghe T[t[rescu ;i PSD.

Cabinetul condus de dr. Petru Groza
a deschis calea comuniz[rii Rom]niei.
O component[ esen\ial[ a acestui proces
a fost politica Partidului Comunist
Rom]n din domeniul agrar. 

Frontul Plugarilor, al cărui lider era
Petru Groza, aflat sub influen\a co-
muni;tilor, a căutat să-;i sporească elec-
toratul în lumea satelor. La 10 februarie
1945, se adresa ţăranilor, printr-un ma-
nifest< “Ţărani ;i ţărance! de la guvernul
care este acum la putere, Voi nu aveţi
nimic bun de a;teptat, căci în acest gu-
vern, cei mai mulţi mini;tri trimi;i acolo

de conducerile partidelor Naţional Ţără-
nesc ;i Liberal nu vor ca voi să fiţi îm-
proprietăriţi. Se apropie timpul însă-
mânţărilor de primăvară. Voi vreţi să fa-
ceţi însămânţările pe pământul vostru.
Nu aveţi timp de pierdut. Treceţi imediat
la lucru. Aveţi comitetele voastre săte;ti.
Strângeţi-vă cu toţii ;i daţi însărcinare
comitetelor voastre, să alcătuiască tabel
cu plugarii fără pământ ;i cu pământ
puţin, pentru ca fiecăruia să i se dea în
stăpânire lotul cuvenit<

Fraţi ţărani, strângeţi-vă rândurile,
adunaţi-vă puterile, înfăptuiţi imediat
reforma agrară”. ~n primele luni ale anu-
lui 1945, reforma agrar[ era o preocu-
pare pentru toate for\ele politice
rom]ne;ti. Tot ̀ n 10 februarie 1945, Par-
tidul Na\ional |[r[nesc ;i-a redactat
propriul proiect de lege< "“înfăptuirea
reformei agrare prin decretul-lege de
fa\ă constituie îndeplinirea unui coman-

dament  naţional economic ;i social… .
Pământul dat în virtutea acestui decret-
lege trece în proprietatea individuală a
\ăranilor împroprietări\i. Prin aceasta se
va consolida gospodăria \ărănească, se
vor îmbunătă\i condi\iunile de via\ă,
tocmai pentru categoriile cel mai lipsite
din rândul \ărănimii… Prin justa apli-
care a decretului de fa\ă se solu\ionează
una din problemele de bază ale Româ-
niei ;i se deschid pentru o importantă
parte a \ărănimii noastre noi perspective
de via\ă.”

Legea cu num[rul 187 adoptat[ de
guvernul Groza la 22 martie 1945 a fost
publicat[ ̀ n Monitorul oficial ̀ n 23 mar-
tie 1945.

Articolul 1 din primul capitol al legii
spune c[< “Agricultura României se va
sprijini pe gospodării puternice, sănă-
toase ;i productive, pe gospodării care
sunt proprietatea particulară a celor care

le stăpânesc”. Prin reforma agrar[ a gu-
vernului dr. Petru Groza au fost expro-
priate propriet[\ile mai mari de 50 ha,
fiind `mpropriet[rite peste 900 000 de
familii de \[rani. 

|[ranii deveni\i proprietari “s-au în-
drăgostit” de bucata de pământ primită.
Atunci când în anul 1949 s-a declan;at
procesul colectivizării, în unele jude\e
\[ranii s-au opus violent încercărilor de
deposedare de pământ. A;a s-a
`nt]mplat în jude\ele Arad ;i Bihor.

Scurt istoric al colectivizării

- 23 martie 1945 - A fost publicată
în Monitorul Oficial Legea nr. 187 pen-
tru înfăptuirea reformei agrare. Chia-
burii rămân fără averi.

- iulie 1945 - \ăranii încep să predea
statului cote din recolte>

- martie 1949 - Este făcut public pla-
nul de colectivizare, până atunci ţinut
secret>

- iulie 1949 - Sunt înfiinţate primele
GAC-uri (Gospodării Agricole Colecti-
ve)>

- noiembrie 1957 - Constanţa e de-
clarată „prima regiune complet colecti-
vizată">

- aprilie 1962 - Gheorghe Gheor-
ghiu-Dej anunţă că s-a încheiat colecti-
vizarea>

- 1965 - GAC-urile s-au transformat
`n Cooperative Agricole de Producţie
(CAP)>

- 1991 - CAP-urile sunt desfiinţate.

Surse<
Gheorghe Iancu, Aspecte din procesul
colectiviz[rii agriculturii din Rom]nia
1949-1960
www.historia.ro
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JUSTI}IE

Mar\i, procurorul Alexan-
dru Lele ;i av. Dan Mihai :uta
au fost la Agenda Public[, `n
Studioul Informa\ia TV. Dom-
nul procuror Alexandru Lele a
devenit erou de film `n timpul
vie\ii. A traversat o experien\[
ie;it[ din comun. ~n 2001, fiind
procuror la Parchetul de pe
l]ng[ Tribunalul Bihor, procu-
rorul Lele a avut curajul s[-l
aresteze pe fiul prefectului PSD
de atunci. Acest lucru l-a deter-
minat pe premierul Adrian
N[stase s[ declare c[ nu crede
`n arest[rile de vineri seara.

Un procuror t]n[r a fost trimis de la
Bucure;ti s[-l ancheteze pe Lele. Lucru-
rile s-au complicat ̀ n momentul ̀ n care
procurorul Cristian Panait a dat solu\ie
de scoatere de sub urm[rire penal[ a
procurorului Lele cu toate c[ Adrian
N[stase afirmase public c[ `mpotriva
procurorului or[dean a ̀ nceput urm[ri-
rea penal[ ;i a fost exclus din magistra-
tur[. Un procuror t]n[r a avut curajul
s[-l contrazic[ pe premierul N[stase.

Nemairezist]nd presiunilor, t]n[rul
procuror Cristian Panait s-a sinucis. Pe
marginea acestei pove;ti tragice, Tudor
Giurgiu a creat filmul “De ce eu?”. Filmul
ruleaz[ din 27 februarie `n cinemato-
grafe ;i spune povestea procurorului
Cristian Panait, care s-a sinucis ̀ n 2002,
la doar 29 de ani, `n contextul anchetei
asupra procurorului Alexandru Lele din
Oradea ;i a presiunilor exercitate asupra
sa. 

Dac[ ar fi r[spuns comenzilor,
t]n[rul procuror Cristian Panait ar fi
avut ;anse s[ devin[ procuror general al
Rom]niei ;i s[ ia locul lui Joi\a T[nase. 

"La Oradea n-a fost doar corup\ie. E
o chestiune alambicat[, cu oameni din
SRI, Poli\ie, Vam[, Garda Financiar[, fi-
nan\e, tot. P]n[-n g]t sunt b[ga\i cu to\ii.
Am ni;te rapoarte SRI, cu m[rturii, in-
tercept[ri. (...) P[i, SRI-ul nu e monolit.
E un viespar." a fost concluzia la care a
ajuns t]n[rul procuror ̀ n filmul lui Tu-
dor Giurgiu. 

La Informa\ia TV, pe parcursul a
dou[ ore, procurorul Lele a vorbit despre
acele vremuri tulburi, vremuri `n care
corup\ia ;i influen\a politicului au schi-
lodit destine. A vorbit de sistemul mafiot,
despre contrabanda cu produse petro-
liere, dar ;i despre felul `n care se ares-
teaz[ ast[zi ;i abia apoi se caut[ probe.

Adrian N[stase a f[cut corp
comun cu to\i liderii PSD
;i au asaltat Parchetul

Vagoane `ntregi cu produse petro-
liere au intrat `n \ar[, unele chiar prin
Halmeu, jude\ul Satu Mare. Adrian
T[r[u – fiul prefectului PSD de Bihor a
fost implicat. Procurorul Lele l-a arestat
`ntr-o zi de vineri. Apoi, duminic[, din
cauza presiunilor la care a fost supus, l-
a pus `n libertate. Familia T[r[u era un
important sponsor al PSD, scria presa
vremii.

~n urm[toarele r]nduri vom reda o
parte din discu\ia purtat[ cu procurorul
Alexandru Lele. Facem men\iunea c[
emisiunea va fi transmis[ ̀ n reluare du-

minic[, 8 martie, ora 22.

- Cine era `n spatele afacerii, cine
era creierul?

- Atunci n-am `n\eles nici eu cine
era ̀ n spate, e bine c[ n-am ̀ n\eles pentru
c[ poate m-a; fi speriat. Creierul nu era
cel pe care presa sau pe care chiar orga-
nele judiciare s-au g]ndit s[-l arate. Fiul
prefectului de Bihor era doar interfa\a,
el primea sfaturile. Am reu;it s[ am do-
vada implic[rii sale directe. ~n anii res-
pectivi deja devenise notorie implicarea
serviciilor secrete `n astfel de activit[\i
de contraband[.

- ~n ce fel erau implicate serviciile?
- Dac[ v[ aminti\i cazul Solventul,

dar ̀ n special cazul Jimbolia s-a dovedit
c[ cei implica\i, cei care de altfel fuseser[
trimi;i `n judecat[ erau din SRI. A fost
o palm[ foarte ur]t[.

- C]t erau servicii ;i c]t erau par-
tidele politice?

- Privind retrospectiv `n timp am
`n\eles c[ niciun partid n-are puterea,
disciplina, s[ permit[ tutelarea unor ac-
tivit[\i ilegale. Aceast[ explica\ie c[ un
partid ar fi putut fi ̀ n spatele unor astfel
de activit[\i cade. Ce poate un partid s[
fac[ era s[ beneficieze de finan\[rile res-
pective atunci c]nd dorea s[ cucereasc[
puterea ̀ n alegeri, iar apoi s[ se revan;eze
prin func\ii.

Adrian N[stase care s-a pronun\at
atunci dup[ arestarea prefectului PDSR
de atunci de Bihor a fost ̀ n realitate indus
`n eroare de aceste servicii. El ;i-a expli-
cat acea afirma\ie c[ nu crede ̀ n arest[ri-
le de vineri seara printr-o fraz[ care a
fost uitat[ de cei care o invoc[ pe prima.
A mai spus atunci Adrian N[stase c[
fiul prefectului mai fusese arestat ̀ ntr-o
alt[ cauz[. Aceasta a fost explica\ia pe
care Parchetul general i-o oferise. Era
un tip prea inteligent ;i controlat s[ fac[

astfel de gre;eli. Doar aceste informa\ii
gre;ite l-au pus `n situa\ia de a face o
astfel de afirma\ie.

Ne aducem aminte cum Adrian
N[stase a f[cut corp comun cu to\i liderii
PSD ;i au asaltat parchetul pentru eli-
berarea lui Bivolaru ;i `n dosarul Con-
stantin sau cum `l cheam[ pe pre;edin-
tele CJ Arge;.

- C]nd v-a\i pus de-a curmezi;ul vi
s-a p[rut c[ ve\i muta mun\ii,
domnule procuror?

- N-am avut imaginea a ceea ce urma
s[ se `nt]mple. N-am crezut c[ va avea
astfel de urm[ri. Imediat dup[ arestarea
fiului prefectului au ap[rut reac\ii de la
cel mai ̀ nalt nivel, ̀ ncep]nd de la Adrian
N[stase, Liviu Maior (tat[l recent demi-
sionarului George Maior de la ;efia SRI),
care a recunoscut c[ avea unele infor-
ma\ii dar a considerat c[ problemele pe
care le avea aceast[ beizadea puteau fi
rezolvate cu un avocat bun, avocat care
s-a nimerit a fi Antonie Iorgovan –
p[rintele Constitu\iei, care a redactat
pl]ngerea celui arestat `mpotriva mea.
Antonie Iorgovan ;i el senator PSD.

- L-a\i arestat pe fiul prefectului
de Bihor ;i dup[ dou[ zile i-a\i dat
drumul. De ce?

- De la Bucure;ti a venit o echip[ de
inspectori, care au verificat `n primul
r]nd dac[ exist[ vreo problem[ cu do-
sarul pe care eu `l instrumentasem.
Aveau telefon direct cu procurorul ge-
neral de atunci, Joi\a T[nase, l-au sunat
;i bucuro;i l-au informat c[ nu sunt pro-
bleme. Acesta i-a certat pentru c[ ei n-
au fost trimi;i s[ constate legalitatea ac-
telor, ci s[ rezolve problema.

- :i totu;i l-a\i pus `n libertate.
- A fost o situa\ie caricatural[, vor-

beam pe dosar eu cu ;efii mei de la Ora-
dea, ideea era ca ace;tia s[ m[ conving[

s[-l pun ̀ n liberate pe T[r[u. :efii mer-
geau la ace;ti inspectori ;i le spuneau,
„nu vrea”. Ace;tia `l sunau pe Joi\a ;i `i
spunea „nu vrea”. Joi\a ̀ l suna pe N[stase
;i `i spunea „nu vrea” ;i tot a;a. Apoi
`ncepea `n sens invers aceast[ comuni-
care. Determina\i-l s[ vrea. :efii mei
r[spundeau „nu vrea”, dar este de acord
s[-i lua\i dosarul. :i iar se comunica `n
aceea;i manier[, pe aceea;i filier[.

N[stase, care era foarte atent la aceste
aspecte, de legalitate, de fine\e c[rora
;tia c[ li se va da o importan\[ deosebit[
le spunea> “Nu. El trebuie s[-l pun[ `n
liberate.”

Atunci le-am spus, bine. Dac[ voi
;efii mei crede\i c[ trebuie s[ fie pus `n
libertate ;i nu-i nicio problem[... Dup[
ce l-am pus `n libertate a `nceput cu
pl]ngerile ̀ mpotriva mea ;i apoi a plecat
`n SUA. A lipsit vreo 6 ani, timp `n care
nu l-a c[utat absolut nimeni. Sunt do-
cumente `n acest sens. Nu numai c[ nu
fusese dat ̀ n urm[rire general[, ̀ n con-
semn, dar unul dintre Consulatele
Rom]niei din SUA i-a schimbat
pa;aportul, care expirase. Deci f[r[ nicio
problem[. Asta de;i ;eful Poli\ei
Rom]ne, generalul Sandu f[cuse o afir-
ma\ie lini;titoare pentru opinia public[
c[ fusese dat `n urm[rire general[, c[
este c[utat prin Interpol ;i este doar o
chestiune de timp p]n[ va fi adus ̀ n \ar[.

- A;a se procedeaz[ de regul[, vin
inspectori de la Bucure;ti s[ verifice le-
galitatea unor m[suri dispuse de pro-
curor, sau doar ̀ n acest caz s-a procedat
a;a?

- C]nd anumite dosare creeaz[ pro-
bleme mai deosebite atunci Parchetul
General se poate interesa de dosarul res-
pectiv ;i chiar pot dispune preluarea
acestuia la Parchetul superior sau la
structura central[. Din acest punct de
vedere au ac\ionat dup[ regulamente

aplicabile. Ceea ce n-a fost ̀ n regul[ este
aceast[ activitate prin care mi-au impus
s[ `l pun `n libertate ;i s[ nu comentez
c[ mi s-a luat dosarul. Aceasta ;i faptul
c[ a fost implicat Adrian N[stase ;i Joi\a
T[nase m-au determinat s[ redactez o
sesizare penal[ c[tre Parchetul de pe
l]ng[ ~nalta Curte. Era o premier[, am
formulat o sesizare penal[ `mpotriva
procurorului general de atunci ;i ̀ mpo-
triva primului ministru. La registratur[
n-au vrut s[ ia a;a ceva, m[ priveau ca
pe o ciud[\enie ;i atunci am trecut strada
;i am pus-o recomandat[ la Po;t[. A;a
s-a ̀ nregistrat dosarul, dosar cu care am
ajuns apoi p]n[ la ~nalta Curte de
Casa\ie ;i Justi\ie, completul de 9
judec[tori a fost cel care s-a implicat `n
solu\ionarea acestei pl]ngeri.

Acum regula este s[ se fac[ arestare
dup[ aia s[ se g[seasc[ probele.

- Ce au mai avut cu dumneavoastr[
dup[ ce l-a\i pus `n libertate?

Trebuia s[ par[ c[ o persoan[ ne-
profesionist[ a cauzat o astfel de fapt[.
Mi-au f[cut dosar disciplinar, m-au
`mpiedicat s[ trec la Parchetul de pe
l]ng[ Curtea de Apel Oradea, unde lua-
sem cu 10 examenul. Mi-au `mpiedicat
acest drept ;i totul a culminat cu acel
dosar penal prin care m-au acuzat de
arestare nelegal[, favorizarea infracto-
rului ;i sustragere de ̀ nscrisuri. Trebuie
s[ precizez c[ aceste infrac\iuni nu aveau
nimic cu corup\ia. Acuza\iile de corup\ie
au ap[rut mult mai t]rziu, dup[ ce pro-
curorul Panait a dispus scoaterea mea
de sub urm[rirea penal[ ;i dup[ ce a
murit la 10 aprilie 2002. 

- Domnule procuror, spunea\i c[ in-
ten\ia dumneavostr[ n-a fost de a v[
pune de-a curmezi;ul. Ce a\i crezut
c]nd l-a\i arestat pe fiul prefectului de
Bihor, prefect desemnat de partidul
aflat la guvernare?

- Nu mi-am pus problema ̀ n modul
acesta. Eram bucuros c[ g[sisem probe
;i c[ f[cusem pasul urm[tor ̀ n anchet[.
E adev[rat, p]n[ atunci foarte pu\ini fii
de prefec\i sau persoane sus puse fuse-
ser[ arestate. Acum regula este s[ se fac[
arestare dup[ aia s[ se g[seasc[ probele
;i explica\iile, dac[ se mai g[sesc. La data
respectiv[ era o noutate, dar repet l-am
privit ca pe orice infractor.

- A\i intrat `n malaxorul anchete-
lor. 

- Da. E suficient s[ spun c[ 49 de ca-
pete de acuzare au fost p]na la urm[ so-
lu\ionate, cu solu\ii de netrimitere ̀ n ju-
decat[ fa\[ de mine. Am f[cut un total
al capetelor de acuzare pentru c[ la un
moment dat la un post de radio central
cu acoperire na\ional[, Joi\a T[nase pro-
curorul general a f[cut o afirma\ie stu-
pefiant[. A spus cu subiect ;i predicat ;i
a fost reluat[ apoi afirma\ia respectiv[
`n presa scris[ „tot vom g[si noi ceva
ilegal c[ a f[cut procurorul Lele". Deci
era acea teorie a procurorului stalinist
V]sinski, care spunea da\i-mi omul ;i ̀ i
fac dosarul.

***
Partea a doua a interviului va fi pu-

blicat[ `n num[rul urm[tor al supli-
mentului Informa\ia de Duminic[, din
data de 15 martie.

Oana Alexandru

“- C]nd anumite dosare creeaz[ probleme mai deosebite atunci Parchetul General se poate interesa
de dosarul respectiv ;i chiar pot dispune preluarea acestuia la Parchetul superior sau la structura
central[. Din acest punct de vedere au ac\ionat dup[ regulamente aplicabile. Ceea ce n-a fost ̀ n regul[
este aceast[ activitate prin care mi-au impus s[ `l pun `n libertate ;i s[ nu comentez c[ mi s-a luat
dosarul. Aceasta ;i faptul c[ a fost implicat Adrian N[stase ;i Joi\a T[nase m-au determinat s[ redactez
o sesizare penal[ c[tre Parchetul de pe l]ng[ ~nalta Curte. Era o premier[, am formulat o sesizare
penal[ `mpotriva procurorului general de atunci ;i `mpotriva primului ministru.”

Alexandru Lele, primul procuror care a f[cut
pl]ngere `mpotriva unui premier, `n 2001

Ca urmare, i s-a `ntocmit dosar penal cu acuza\ia de arestare nelegal[, favorizarea infractorului ;i sustragere de `nscrisuri

Mar\i, procurorul Alexandru Lele ;i av. Dan Mihai :uta au fost la Agenda Public[, ̀ n Studioul Informa\ia TV. Emisiunea
va fi difuzat[ `n reluare, duminic[ de la ora 22
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S~N~TATEPrin fierberea ghimbirului proasp[t, aroma ̀ i scade, iar iu\eala se intensific[.
~n schimb, prin pr[jire, iu\eala sa este domolit[. Aroma sa se `mbin[ bine cu
cea a cepei ;i a usturoiului, dac[ sunt pr[jite `mpreun[, cum se `nt]mpl[ `n
buc[t[ria indian[.

Genunchiul este articula\ia
cea mai puternic[ a corpului ome-
nesc, care preia o for\[ echivalent[
cu de 4 ori ;i jum[tate greutatea
dumneavoastr[ corporal[. Cu
toate c[ este at]t de puternic, ge-
nunchiul este ;i articula\ia care
produce cele mai mari suferin\e. 

 Unele dureri de genunchi provin
din suprasolicitare sau ca urmare a
uzurii articula\iei, datorat[ v]rstei. Du-
rerile de genunchi afecteaz[ adesea
persoanele ̀ n etate, de regul[ din cauza
osteoartritei, o boal[ degenerativ[ a
c[ptu;elii cartilaginoase a articula\iei,
care face ca oasele s[ se frece unul de
altul declan;]nd durerea.

Greutatea corporal[ are o contri-
bu\ie major[ `n cazul problemelor le-
gate de genunchi, spun speciali;tii. Fie-
care kilogram `n plus la greutate se
`nmul\e;te de vreo 6 ori ̀ n ceea ce pri-
ve;te presiunea exercitat[ pe zona ge-
nunchiului. Spre exemplu, dac[ ave\i
5 kilograme ̀ n plus, ̀ nseamn[ un exces
de 30  kilograme pe care genunchiul
trebuie s[ le care.

Iat[ c]teva recomand[ri din partea
profesioni;tilor atunci c]nd v[ con-
frunta\i cu o durere de genunchi.

Ibuprofenul  poate fi o recoman-
dare bun[ `n sensul c[ este un medi-
cament care reduce inflama\ia ;i
u;ureaz[ durerile. De asemenea, cau-
zeaz[ mai pu\ine probleme stomacale
dec]t aspirina.

Unii speciali;ti recomand[ s[ se ia
zilnic vitaminele A, B6, C, E deoarece
pot contribui la refacerea cartilajului
;i a dentoanelor ;i pot diminua durerile
articulare.
Pute\i s[ folosi\i o fric\ie. V[ mai

aminti\i perioada c]nd erau folosit[
frec\ia Diana? Chiar dac[ pare demo-
dat o lo\iune mentolat[ pentru fric\ii
produce c[ldur[ ;i astfel u;ureaz[ du-
rerea, iar pe moment poate oferi un
oarecare confort.

Incerca\i unguentele 
pe baz[ de arnic[ 

Arnica este una din plantele medi-
cinale de real ajutor ̀ n articula\iile ge-
nunchilor, afectate din cauza acciden-
telor sau a v[t[m[rilor provocate de
efort. Prima reac\ie a unui genunchi
lezat este s[ se umfle. Fitoterapeu\ii re-
comand[ s[ `ncerca\i un unguent cu
hamamelis sau cu arnic[, pe care le pu-
te\i procura din magazinele cu produ-

sele naturiste. Aplica\i de trei ori
pe zi pentru a gr[bi vindecarea ;i a re-
duce considerabil durerea.
Pute\i la fel de bine s[ ̀ ncerca\i un un-
guent sau plasturi cu capsaicin[, o sub-
stan\[ extras[ din ardei iute. Capsicina
pare s[ blocheze trasmiterea durerii de
la genunchi la creier. Durerea nu dis-
pare, dar nu va mai fi sim\it[ cu aceea;i
intensitate.

Salcia alb[ este un remediu
tradi\ional ̀ n durerile articulare, fiind
utilizat[ din cele mai vechi timpuri
pentru a face o articula\ie ce trosne;te
s[ se mi;te firesc ;i mai pu\in dureros.

Un alt remediu este creasta
coco;ului, o plant[ folosit[ pentru tra-
tarea problemelor articulare cronice.
Cump[ra\i ambele remedii de la un
magazin specializat ;i folosi\i-le con-
form instruc\iunilor.  Speciali;tii spun
c[ ar trebui s[ remarca\i o ameliorare
`n decurs de aproximativ 2 s[pt[m]ni.

Nu `n ultimul r]nd fortifica\i-v[
genunchii cu c]teva exerci\ii. Pute\i
`ncerca s[ urca\i ;i s[ cobor]\i sc[rile
`n loc s[ lua\i liftul. Dac[ v[ place s[
alerga\i, atunci ar fi bine s[ evita\i su-
prafe\ele dure precum betonul ;i s[ op-
ta\i pentru ceva mai lin, preferabil un
teren acoperit cu iarb[. 

A consemnat :tefania Cri;an

Ghimbirul era cunoscut de
chinezi ;i acum 2500 de ani, fi-
ind folosit ca ;i condiment, dar
;i `n medicina naturist[ av]nd
numeroase indica\ii.

Este unul dintre cele mai versatile
condimente, cu o arom[ `n\ep[toare
;i iute, dar foarte proasp[t[, cu note
citrice.

Generalit[\i ;i preparare

Chinezii  foloseau ghimbirul
`mpotriva gre\urilor, `n tratamentul
bolilor digestive, al reumatismului
sau al tulbur[rilor de coagulare a
s]ngelui. :i arabii `l cuno;teau, fiind
men\ionat `n Coran. ~n timpul Gre-
ciei ;i Romei antice, ghimbirul a mi-
grat spre vest. Era folosit ca ajutor `n
digestie de c[tre greci, care ̀ l ̀ nveleau
`n p]ine ;i apoi ̀ l consumau. ~n seco-
lul al 9-lea era folosit `n Europa ca
leac `mpotriva ciumei.

Pudra de ghimbir era pres[rat[
peste bere `n c]rciumile din Anglia
`n secolul al 19-lea.
~n buc[t[ria asiatic[, ghimbirul are o
utilizare larg[, fiind folosit `n orice
tip de m]ncare, de la sosuri, supe, fe-
luri principale, p]n[ la deserturi. Eu-
ropenii ̀ l folosesc doar ̀ n preparatele
dulci.

Prin f ierberea ghimbirului
proasp[t, aroma `i scade, iar iu\eala
se intensific[. ~n schimb, prin pr[jire,
iu\eala sa este domolit[. Aroma sa se
`mbin[ bine cu cea a cepei ;i a ustu-
roiului, dac[ sunt pr[jite `mpreun[,

cum se ̀ nt]mpl[ ̀ n buc[taria indian[.
Mai este folosit sub form[ de

mur[tur[, `n buc[t[ria japonez[ sau
confiat. Biscui\ii cu ghimbir sunt la
mare cinste de Sf ]ntul Nicolae `n

Olanda sau Belgia.

Indica\ii ;i contraindica\ii

Cel mai studiat ;i mai demonstrat

efect al ghimbirului este cel asupra
sistemului digestiv. Reduce conside-
rabil senza\ia de grea\[, indiferent de
cauza ei, de la r[ul de mi;care, grea\a
dat[ de schimb[rile hormonale spe-

cifice primului trimestru de sarcin[,
p]n[ la cea postoperatorie ;i cea de
dup[ chimioterapie. Ghimbirul redu-
ce cantit[\ile de gaze intestinale ;i  fla-
tulen\[. Exist[ studii care arat[ efi-
cien\a sa `n tratamentul ulcerului ;i
al hemoragiei digestive superioare.

Ghimbirul este de bun ajutor `n
sc[derea colesterolului. De asemenea,
exist[ studii pe animale care au evi-
den\iat capacitatea sucului de ghim-
bir de a reduce nivelul glicemiei ;i de
a `mbun[t[\i utilizarea insulinei.

Efectul  anti inf lamator a l
compu;ilor din ghimbir a fost studiat
`n cazul unor pacien\i cu migrene, cu
artrit[ reumatoid[, osteoartrit[ ;i du-
reri musculare. Consumul a 2 grame
de ghimbir uscat sau 5 grame de
ghimbir proasp[t `n fiecare zi au dus
la ameliorarea simptomelor
pacien\ilor, cele mai bune rezultate
raport]ndu-se la cei cu dureri mus-
culare.

~ntr-un alt studiu, efectele ghim-
birului au fost comparate cu cele ale
ibuprofenului `n tratarea dismeno-
reei. Concluzia studiului a fost c[ pro-
dusul natural este tot at]t de eficient
`n diminuarea durerilor ca ;i antiin-
flamatorul nesteroidian.

Consumul ceaiului de ghimbir es-
te foarte potrivit ̀ n r[celi, amelior]nd
frisoanele ;i ajut]nd la transpira\ie.

Singurele efecte adverse ale ghim-
birului sunt legate de poten\ialul iri-
tativ la nivelul stomacului la persoa-
nele care nu sunt obi;nuite s[ consu-
me alimente condimentate, picante.

Ing. chimist Mircea Georgescu
tel. 0721202752

Produsul natural ob\inut din aceast[ plant[ este tot at]t de eficient `n diminuarea durerilor ca ;i antiinflamatorul neste-
roidian

Ghimbirul este un condiment
;i un medicament foarte popular

Cum putem alina durerile de genunchi

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
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RE}ETE

Energizant natural cu 
lime, banane ;i ment[

Spaghete milaneze
de post

Mod de preparare<

Banana se curăță de coajă, dar lămâile
verzi nu, iar ghimbirul se decojește super-
ficial, îndepărtând doar cojița maronie,
căci imediat sub ea se află un strat foarte
bogat vitaminizat. Lămâile se spală bine,
se îndepărtează capetele, apoi se taie în
mai multe bucăți, îndepărtând, pe cât po-
sibil și semințele. Se pun în blender cu pu-

țină apă și se mixează până când și coaja
devine o pastă. Ghimbirul se răzuiește mă-
runt, se adaugă în paharul blenderului și
se omogenizează. Se adaugă apoi bananele,
din frunzele de mentă 2-3 bucăți se pun
deoparte, iar restul se pun în blender. Dacă
doriți o băutură mai dulce, se adaugă și
miere, după gust, încă puțină apă plată,
până când se obține consistența dorită și
se mixează din nou, până când totul devine
un suc păstos, fără bucăți de ingrediente.
Se pune sucul într-o sticlă bine închisă, se
lasă la frigider circa 2 ore, iar la servire pa-
harele se ornează cu frunzele de mentă.

Ingrediente<
2 bucăți de lime (lăm]i

verzi), 2 bucăți de banane de
mărime medie, un pumn mic
de frunze proaspete de mentă,
o bucățică de circa 2 cm de
ghimbir, puțină apă și 1-2 lin-
gurițe de miere (nu în mod

obligatoriu).

Mod de preparare<

Granulele de soia se fierb circa 10-15
minute în supa de legume, apoi se stre-
coară. Ceapa și ardeiul mărunțit se călesc

în ulei, apoi se adaugă granulele fierte de
soia. Se condimentează, se mai călește pu-
țin, apoi se stinge cu puțină apă, sau cu su-
pă de legume, dar numai cât să acopere
compoziția. După circa 10 minute de fier-
bere se adaugă bulionul și încă puțină apă
sau supă, până când se obține consistența
dorită. Spaghetele (sau se pot folosi și alte
paste făinoase) se fierb conform îndrumă-
rilor de pe ambalaj, apoi fie se amestecă
cu compoziția anterior preparată, fie se
așează pe fiecare farfurie mai întâi spa-
ghetele, apoi sosul milanez și se presară
cu cașcaval. Se poate orna cu pătrunjel
verde sau fire de ceapă verde, eventual cu
ketchup.

Ingrediente<
100 g granule de soia, 1 l

bază de supă de legume, o cea-
pă, un ardei gras, 3 linguri de
pastă de roșii, ulei, sare, piper,
boia de ardei, un vârf de cuțit
de nucșoară răzuită, o lingură
de bază pentru mâncăruri (da-
că se poate, de casă), 300 g de
spaghete, 100 g de cașcaval ve-
getal răzuit (nu în mod obli-

gatoriu).

Rulad[ cu caise

Mod de preparare< 

Ouăle se spală și se separă albușurile
de gălbenuș. Gălbenușurile se freacă cu
zahărul, până când zahărul se topește. Al-

bușurile se bat spumă tare, se amestecă cu
gălbenușurile, se adaugă treptat făina, za-
hărul vanilat și praful de copt. Compoziția
se toarnă într-o tavă căptușită cu hârtie de
copt. Se pune în cuptorul preîncălzit, se
coace timp de 15 minute, la foc mare, când
se scoate de la cuptor se răstoarnă pe pro-
sopul de bucătărie, se îndepărtează hârtia,
se unge cu gem, iar cu ajutorul prosopului
se rulează până când încă este fierbinte.
Se lasă împachetat în prosop până când se
răcește de tot, se despachetează, se presară
cu zahăr pudră, apoi se feliază. Se poate
servi eventual cu topping de ciocolată.

Ingrediente<
4 ouă, 4 linguri de zahăr, 4

linguri de făină, un plic de za-
hăr vanilat, o jumătate de plic

de praf de copt, un borcan
(400 g) de gem, preferabil de
caise, portocale, sau căpșuni,
dar se poate folosi de care vă
place și un prosop de bucătă-

rie curat.

Sup[ de p[st[i
de post

Mod de preparare<

Păstăii, dacă sunt proaspeți se curăță,
se rup în bucăți de circa 3 cm, se spală și
se pun la fiert în circa 2-2,5 litri de apă,
cu puțină sare. Frunzele de pătrunjel se

adaugă fie legate, fie mărunțite, după
plac. Din făină și ulei se prepară un rântaș
ușor auriu, se amestecă cu o linguriță de
boia, iar când păstăii s-au fiert, rântașul
se adaugă la supă. Dacă folosiți fasole
verde din conservă, prima dată se face
rântașul, la care apoi se adaugă păstăii,
cu zeamă, cu tot. Se adaugă bulionul sau
pasta de tomate dizolvată în prealabil cu
puțină apă. Se mai condimentează după
gust, iar după ce dă din nou în clocot,
mâncarea este gata. La servire se mai
poate adăuga smântână, sau se poate acri
cu oțet, sau eventual cu borș.

Ingrediente<
1 kg de păstăi proaspeți,

congelați, sau din conserve
(preferabil albi), 3 linguri de
făină, 5-6 linguri de ulei, 3-4
linguri de pastă de tomate sau
o ceașcă mai mare de bulion, o
legătură de frunze de pătrunjel,
sare, piper, boia de ardei, deli-

cat (de casă).

În vreme ce majoritatea persoanelor
percep ghioceii ca nişte flori timpurii, gin-
gaşe şi deosebit de rezistente, aceste flori

au şi o serie de efecte benefice organismu-
lui. Narcisele şi ghioceii ar putea trata de-
presia, spun cercet[torii de la Universitatea
din Copenhaga.

Oamenii de ştiinţă au descoperit că
anumiţi compuşi extraşi din ghiocei şi nar-
cise pot trece de bariera hematoencelafică
ce protejează creierul de infecţii. Potrivit
Daily Mail, această barieră reprezintă o
problemă majoră pentru medicii care tra-
tează bolile cerebrale şi chiar depresia.

Un farmacolog rus aflat în vizită în
Bulgaria a observat o ţărancă ce trata copii
cu poliomielită cu un amestec făcut din
bulbi de ghiocel şi a fost uimit atunci când
aceştia s-au recuperat fără semne de para-
lizie.

Bulbii de ghiocel conţin< 0,2 – 1,6% al-
caloizi (galantamina, hipeastrina, licorina,
tazetina, narciclasina, narwedina, preta-
zetina) şi lectine. Florile conţin hemanta-
mină şi nivalidină.

Infuzia din ghiocei bine uscaţi (frunze,
tulpină şi flori) se poate folosi intern. O
ceaşcă este un remediu excelent pentru
combaterea crampelor musculare şi des-
tinderea muşchilor.

În uz extern, infuzie din flori şi frunze
aplicată, sub forma de comprese, este foarte
eficace pentru piele dacă este aplicată seara
pe tenul curat şi demachiat- calmează pie-
lea, reduce petele şi estompează pistruii.
Se poate aplica în combinaţie cu zeamă de
lămâie sau cu infuzie de pătrunjel.

Decoctul de ghiocel se prepară astfel<
se fierb timp de 15 minute, 30 de grame
de flori şi frunze uscate în 1,5 litri de apă.
După strecurare se foloseşte în spălături

locale pentru a trata candidoza vaginală.
Din ghiocei proaspeţi, se extrage ga-

lantamina care se întrebuinţează în< mias-
tenia gravis, miopatii, polineuropatii (ne-
vrite, mielite, hemiplagii, maladia Alzhei-
mer), tromboze sau embolii trombotice,
intoxicaţii cu substanţe inhibitoare ale co-
linesterazei (derivaţi organofosforici, al-
caloizi tropanici), atonii post-intervenţii
chirurgicale (gastrice, intestinale, biliare)
prin administrare de curarizante.

Lectina conţinută de plant[ este stu-
diată de către oamenii de ştiinţă, find con-
siderată un posibil remediu pentru HIV.
Lectina conţinută de ghiocel este un in-
secticid eficient şi poate fi folosit împotriva
dăunătorilor din ordinele Coleoptera (gan-
daci), Lepidoptera (fluturi şi molii) şi He-
miptera (gandaci inclusiv afide). Cercetă-
rile au sugerat că lectina ar putea fi intro-
dusă în culturile modificate genetic, cum
ar fi tutunul şi roşiile, pentru a creşte re-
zistenţa la insecte.

Administrarea oral[ duce la simptome
precum< diaree, colici, vom[. Femeile în-
sărcinate ar trebui să evite ghiocelul pentru
c[ acesta poate provoca avorturi.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Narcisele ;i ghioceii
pot trata depresia

Oamenii de ştiinţă au descoperit că anumiţi compuşi extraşi din ghiocei şi narcise pot
trece de bariera hematoencelafică ce protejează creierul de infecţii. Potrivit Daily Mail,
această barieră reprezintă o problemă majoră pentru medicii care tratează bolile cerebrale
şi chiar depresia.
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MOD~~n sezonul prim[var[/var[ 2015 se poart[ machiajul c]t mai natural. Ochii
trebuie s[ fie c]t mai naturali, cu un machiaj foarte discret. Fi\i atente la executarea
codi\elor ;i `ncerca\i s[ nu ie;i\i cu nimic `n eviden\[. 

Crea\iile hippie cu imprimeuri
florare devin piese de rezisten\[
`n aceast[ prim[var[. Marile ve-
dete le-au ad[ugat `n garderoba
lor ;i putem `nv[\a de la ele cum
le putem purta.

Stilul hippie este unul dintre cele
mai nonconformiste dintre toate tim-
purile ;i a reu;it s[ reziste de-a lungul
anilor. Acest stil a luat na;tere ̀ ntre anii
‘60 -’70, dar la `nceputul anilor 2000 a
cunoscut o revenire `n tendin\e ;i asta
datorit[ modelului Kate Moss, Siennei
Miller ;i a gemenelor Olseb. Aceastea
au avut curajul s[ revolu\ioneze moda
care p]n[ atunci era dominat[ de pan-
talonii cu talie foarte joas[ ;i de topurile
cu vedere la buric. 

~n numerele trecute ale suplimen-
tului nostru Informa\ia de Duminic[
am scris c[ anii ‘60 revin `n tendin\e.
~n colec\iile de prim[var[ Saint Laurent
s-au reg[sit rochii care aminteau de pe-
rioada mai sus amintit[, iar feminitatea
;i gra\ia degajat[ de crea\iile cu ele-
mente grafice au convins fashionistele
c[ merit[ s[ investeasc[ `n aceste piese
vestimentare. 

Paris Hilton a devenit fat[ a acestor
rochii ;i s-a afi;at foarte m]ndr[ cu o
\inut[ desprins[ din perioada flower-
power.

Naomi Capmbell ;i pielea ei cioco-
latie se potrive;te de minune cu o \inut[
hippie `n nuan\e degrade. Padma
Lakshmi, atunci c]nd a participat la un
eveniment caritabil, ;i-a `ndreptat
aten\ia spre un imprimeu grafic
`nc[rcat ;i vibrant. A renun\at la acce-
sorii ;i criticii de mod[ au fost fascina\i
de apari\ia ei.

Pentru a ar[ta perfect machia-
jul joac[ un rol foarte important.
Orice eveniment la care parti-
cip[m impune o \inut[ ;i un ma-
chiaj adecvat. ~n ultima vreme la
televizor vedem machiaje striden-
te, gene lungi, buze voluminoase,
dar ceea ce este strident nu mai
este acum `n tendin\e. 

~n sezonul prim[var[/var[ 2015 se
poart[ machiajul c]t mai natural. Ochii
trebuie s[ fie c]t mai naturali, cu un ma-
chiaj foarte discret. Fi\i atente la execu-
tarea codi\elor ;i `ncerca\i s[ nu ie;i\i cu
nimic `n eviden\[. 

Dac[ p]n[ acum v-a\i obi;nuit s[
combina\i cel pu\in dou[ culori, din acest
sezon pute\i face acela;i lucru, dar ave\i
grij[ la culori. Nuan\ele pastelate, piersic,
bej, crem ;i nuan\e de maro sunt cele mai
recomandate farduri de pleoape. 

Nu mai sunt la mod[ genele
foarte lungi

La televizor vedem c[ genele foarte
lungi, foarte negre sunt `n tendin\e. ~n
realitate ̀ ns[ ;i aici se poart[ naturale\ea.
Dac[ sunte\i blond[ atunci un mascara
incolor, dar cu efect de r[sucire este su-

ficient pentru machiajul de zi. Dac[ sun-
te\i brunet[ atunci pute\i opta pentru un
mascar de culoare neagr[, dar aplica\i
doar `ntr-un singur strat. 

Orice femeie ;tie c[ un machiaj per-
fect presupune sp]ncene bine pensate.
~nc[ sunt la mod[ spr]ncenele stufoase
;i groase. Pentru a ajunge la aceast[ form[
trebuie s[ ai pu\in[ r[bdare ;i o cosme-
tician[ bun[ pentru c[ realizarea lor este
pu\in mai complicat[. Dac[ ave\i spr]nce-
nele sub\iri atunci un creion poate rezolva
problema ;i `n timp pute\i ajunge la o
form[ mai groas[ dac[ l[sa\i spr]ncenele
s[ creasc[. 

Sezonul acesta buzele ro;ii nu mai sunt
la mod[, din p[cate pentru doamnele ;i
domni;oarele fane ale acestei culori. Cu-
loarea ro;ie pe buzele femeilor este per-
mis[ doar la un machiaj de sear[ ;i festiv.
Pentru machiajul de zi este recomandat
un luciu transparent, de culoare roz, cu o
textur[ pl[cut[ ;i particule luminoase. :i
aici se poart[ naturalul de aceea sunt in-
terzise contururile din creion.

Orice gene am avea, orice buze am
dori, `n acest sezon tenul s[n[tos, piele
neted[ ;i un machiaj c]t mai natural este
la mod[. Nu exagera\i cu nimic pentru
c[ machiajul nu trebuie s[ aduc[ o schim-
bare radical[. Machiajul a fost creat pen-
tru a sublinia frumuse\ea natural[ nu
pentru a o strica.

Prim[vara aceasta se poart[ machiajul natural

~nv[\[m de la vedete 
cum s[ purt[m rochiile hippie 
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Suntem ̀ n postul Pa;telui ;i ̀ n
aceast[ perioad[ este mai dificil
s[ ne alegem alimentele. Soia poa-
te fi un aliat de n[dejde ;i este re-
comandat[ at]t vegetarienilor c]t
;i oamenilor care vor s[ `nlocu-
ieasc[ produsele pe baz[ de car-
ne.

Alimentele care con\in soia sunt o
surs[ important[ de proteine oferin-
du-ne to\i aminoacizii de care avem
nevoie pentru a r[m]ne s[n[to;i. Dac[
nu \ine\i post, dar vre\i s[ renun\a\i
pentru o perioad[ la carne ve\i avea
doar de c];tigat. Proteinele din soia re-
duc colesterolul ;i scad riscul apari\iei
bolilor cardiace. Este foarte important
s[ urm[ri\i eticheta de pe ambalaj ;i s[
cump[ra\i doar produsele care sunt
realizate 100% din produse din soia. 

O surs[ important[ 
de Omega 3

Toate alimentele din soia sunt o
alegere alimentar[ foarte s[n[toas[.
Studiile efectuate arat[ c[ soia lupt[
eficient ̀ mpotriva cancerului ;i con\ine
o surs[ foarte important[ de proteine,
fibre, vitamine din complexul B ;i acizi
gra;i de tip omega 3. Colesterolul r[u
este redus dac[ `n alimenta\ia noastr[
zilnic[ introducem 20 - 25 de grame
de proteine din soia. 

Chiar dac[ soia este foarte
s[n[toas[, totul are o limit[. Nu este
indicat s[ ̀ nlocuim cu soia alte produse
importante ̀ n alimenta\ie precum lap-
tele. Laptele de soia este foarte s[n[tos,
dar el nu este o surs[ de calciu la fel de

bogat[ precum laptele de vac[. Dac[
alege\i s[ be\i doar lapte de soia, mai
trebuie s[ ad[uga\i o surs[ de calciu ̀ n
alimenta\ia dumneavoastr[. 

Proteinele din soia `mbun[t[\esc
tensiunea arterial[, asigur[ s[n[tate
vaselor de s]nge ;i reduc `ngreunarea

arterelor. ~n acest mod sistemul im-
unitar este `nt[rit, iar riscul de hiper-
tensiune este redus. Fibrele solubile
`mpreun[ cu proteinele ajut[ la regla-
rea glucozei ;i la filtrarea rinichilor
ceea ce ajut[ la prevenirea afec\iunilor
renale.

Soia, o important[
surs[ de proteine

V-a\i hot[r]t s[ investi\i mai
mult ̀ n s[n[tatea dumneavoastr[
;i s[ adopta\i un regim alimentar
s[n[tos? Nu pr[jeli, nu dulciuri
doar legume, fructe ;i o cur[ de
sl[bire drastic[? Sunte\i foarte
ambi\ioas[ la ̀ nceput, dar a doua
zi v[ pierde\i din elan? Aceste lu-
cruri se ̀ nt]mpl[ pentru c[ nu ur-
ma\i c]\iva pa;i simpli, dar ele-
mentari pentru a v[ men\ine `n
form[.

Orice schimbare aduce\i `n via\a
dumneavoastr[ corpul simte. Tocmai de
aceea este foarte important s[ v[
hidrata\i. C]nd vre\i s[ da\i jos kilogra-
mele `n plus, apa este cel mai bun aliat.
Apa ac\ioneaz[ ca un medicament. Hi-
drateaz[ pielea, atenueaz[ ridurile fine
;i elimin[ toxinele din organism. Cele 8
pahare de ap[ pe zi pot fi foarte delicioase
dac[ pune\i o felie de l[m]ie, iar efectele
nu vor `nt]zia s[ apar[.  Pielea se va hi-
drata ;i cu pu\in[ ambi\ie kilogramele
`n plus vor disp[rea.   

Pentru un stil de viat[ s[n[tos trebuie
s[ uita\i definitiv de b[uturile carboga-
zoase. Pe l]ng[ con\inutul foarte mare
de zah[r este ;i foarte s[rac `n vitamine.
Cel mai bine ar fi s[ v[ prepara\i acas[
sucuri naturale cu fructe cump[rate. Un
suc foarte s[n[tos este cel de mere. ~ntr-
un blender turna\i un pahar de ap[ ;i
t[ia\i ̀ n patru 2 mere. Va ie;i un suc foar-
te s[n[tos ;i delicios. 

Laptele nostru 
cel de toate zilele

A;a cum am spus ;i `n num[rul tre-
cut al suplimentului nostru Informa\ia
de Duminic[, laptele joac[ un rol foarte
important `n alimenta\ia noastr[. Este o
surs[ important[ de calciu ;i este reco-
mandat s[ fie inclus in meniul nostru zil-
nic. Dac[ sunte\i la regim atunci opta\i
pentru produsele lactate cu 0% gr[simi.
Produsele lactate ne vor asigura nivelul
optim de calciu, iar sistemul nostru osos
nu va avea de suferit odat[ cu trecerea
timpului. 

Toat[ lumea ;tie c[ micul dejun nu
trebuie niciodat[ omis. Toat[ lumea ;tie,
dar c]t[ lume pune `n practic[. Impor-
tan\a acestei mese const[ `n faptul c[ ea
ne d[ energia necesar[ pentru a face fa\[
unei zile `nc[rcate. Dac[ omite\i aceast[
mas[ din motive s[ nu v[ ̀ ngr[;a\i, nimic
mai gre;it. Cu siguran\[ ve\i recupera ca-
loriile pierdute la masa de la amiaz[ sau
la cin[. ~n plus metabolismul va ̀ ncetini
pentru c[ nu mai are de unde s[ consume
energie, iar musculatura va fi sl[bit[. Pen-
tru a v[ p[stra silueta, micul dejun bogat
`n fibre este cel mai indicat. 

Carbohidra\ii sunt importan\i pen-
tru s[n[tatea noastr[. Dar trebuie evitate
pr[jelile, biscui\ii ;i p]ine. Pute\i consu-
ma mai multe semin\e, fasole, p]ine in-
tegral[ ;i orez brun. 

O cea;c[ de cafea
este suficient[

Cafeaua d[uneaz[ organismului nos-
tru atunci c]nd este consumat[ ̀ n exces.
O cea;c[ pe zi este suficient, organismul
nostru nu are nevoie de mai mult. Pute\i
`nlocui a doua cafea cu un ceai verde.
Acesta este bogat `n antioxidan\i ;i con-
sumul moderat reduce riscul apari\iei
bolilor cardiace.

Regula celor trei mese pe zi este
sf]nt[. Dac[ vre\i s[ sl[bi\i atunci nu
ron\[i\i nimic `ntre mese. Micile gust[ri
vor cre;te nivelul de zah[r `n s]nge ;i
senza\ia de foame va ap[rea imediat.  

Mestecatul lent este o regul[ la fel de
important[, dar ignorat[ de majoritatea
dintre noi. Mestecatul lent reduce din
munca pe care trebuie s[ o depun[ sto-
macul ;i `n acest mod creierul va avea
timp s[ primeasc[ senza\ia de sa\ietate.

Gr[simile s[n[toase, necesare ;i ele
`ntr-un stil de via\[ s[n[tos ;i echilibrat,
se g[sesc ̀ n pe;te, avocado, ̀ n uleiuri vir-
gine. Acestea au rol de a accelera meta-
bolismul tocmai de aceea este gre;it s[ le
scoatem din alimenta\ie chiar dac[
urm[m o diet[ strict[. 

S[ adopt[m un stil de via\[ s[n[tos
ne aduce doar beneficii. Vom atinge
greutatea corporal[ mult dorit[, ne vom
`mbun[t[\i starea de spirit, iar s[n[tatea
noastr[ va fi una de fier.  

Nu trece\i niciodat[
peste micul dejun

Orice schimbare aduce\i `n via\a dumneavoastr[ corpul simte. Tocmai de
aceea este foarte important s[ v[ hidrata\i. C]nd vre\i s[ da\i jos kilogramele
`n plus, apa este cel mai bun aliat. Apa ac\ioneaz[ ca un medicament. Hidrateaz[
pielea, atenueaz[ ridurile fine ;i elimin[ toxinele din organism. 

Nutri\ioni;tii sunt de p[rere
c[ rodia este un adev[rat medica-
ment natural pentru organism.
Ne ajut[ s[ ne men\inem s[n[to;i,
ne protejeaz[ organismul de boli
grave ;i cu ajutorul ei putem da
jos kilogramele nedorite.

Rodia este fructul indicat pentru
sc[derea `n greutate ;i pentru detoxi-
fierea organismul. Fiind o surs[ impor-
tant[ de vitamine, minerale ;i antioxi-
dan\i, sucul de rodie ajut[ la combaterea
radicalilor liberi ;i `mb[tr]nirea pre-
matur[ a organismului. Dieta cu rodie
are la baz[ alimente s[race `n calorii.
Legumele, fructele, cerealele ;i carnea
slab[ sunt permise, alcoolul, carnea
gras[ ;i produsele de patiserie sunt total
interzise. 

Dac[ v-a\i hot[r]t s[ urma\i aceast[
diet[ iat[ ce ave\i voie s[ m]nca\i ̀ n pri-
ma s[pt[m]n[. Micul dejul va con\ine
un pahar cu suc de rodie. Gustarea va
con\ine un m[r sau 150 grame iaurt na-
tural slab ̀ n gr[simi. La pr]nz ave\i voie
de 200 grame carne slab[ fiart[ ;i un
pahar cu suc de rodie. A doua gustare
va con\ine o banan[ sau orice alt fruct.
La cin[ pute\i m]nca un iaurt natural
cu un con\inut redus de gr[simi.

Sucul de rodie ne ajut[ s[ sl[bim
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Dai viaţă vieţii
odrăslind din tine îngeri

porţi iubirea ca o rană
din care mereu tu sângerezi

negândind la suferinţă
îl preschimbi pe mâine - în ieri

aducătoare de flori în primăvară.
Vasile Rus - Balada Sfânta Născătoare

LITERATUR~

Din crea\iile membrilor Cenaclului Afirmarea
Ultimele

vâlv[tăi  ale
amurgului, îşi
împrăştiau lu-
mina roşiatică,
peste case şi gră-
dini. Pe uliţele
întortocheate
ale mahalalelor,
umbrele începeau să se îndeseas-
că, doar turlele spoite ale biseri-
cii străluceau deasupra aco-
perişurilor scunde.

Într-o seară de iulie, în casa avo-
catului Iordache Luca, ne adunaserăm
vreo dou[zeci de oameni deosebiţi la
înfăţişare şi amestecaţi ca stare< fii de
boiernaşi, tineri din clasa de mijloc,
dascăli, doctori, avocaţi.

Casa lui Iordache era aşezată pe
malul Oltului, într-un loc singuratic,
ascuns vederii de frunzişul des al săl-
ciilor.

Cine ne-ar fi văzut, aşezaţi la masa
întinsă, pe care tronau câteva carafe
cu vin, s-ar fi putut crede martorul
vreuneia din petrecerile atât de
obişnuite la Râmnic, în acel mijloc de
veac. Dacă ar fi auzit, însă, glasurile
tainice cu care vorbeam, şi-ar fi
schimbat numaidecăt părerea.

Nu ne auzea însă, şi nu ne ştia ni-
meni. Din foişorul înalt al casei, ochi
treji urmăreau dacă nu se apropie ci-
neva de casa singuratică de pe malul
Oltului, în care se petrecea, la acea
oră târzie, o adunare tainică.

Pe atunci eram dascăl la Râmnic,
şi făceam parte din societatea secretă
"Frăţia", care avea mulţi adepţi în târ-
gul nostru, mai cu seamă tineri ce în-

văţaseră la Paris. Eram cu toţii pă-
trunşi de gândul să scuturăm jugul
turcesc şi să întronăm în ţară rându-
ieli noi, europeneşti. În Ţara Româ-
nească trebuie o revoluţie ca aceea
din Franţa la 1789, spuneau mulţi
dintre membrii "Frăţiei". Acest gând
ne ţinea strâns uniţi, deşi eram foarte
diferiţi ca avere< unii aveau stare foar-
te prosperă, căci moşteniseră averi
însemnate, în vreme ce alţii, de-abia
aveau un rând de straie. Între aceştia
din urmă, mai puţin răsfăţaţi de soar-
tă, intram şi eu. 

La adunare venise şi Bălcescu, ca
trimis al "Frăţiei", cu poruncă să ne
împărtăşească noile sarcini ale pre-
gătirii Revoluţiei. Netezindu-şi barba
deasă, cu fruntea încreţită în gânduri,
Bălcescu grăi cu glas potolit, dar răs-
picat<

-Se apropie clipa când, la un
semn, ne vom ridica cu toţii la luptă,
spre a săvârşi noi lucrarea ce şi-a pus
în gând domnul Tudor... Până când,
cred vr[jmaşii  poporului că vor putea
înăbuşi glasul dreptăţii şi libertăţii?
Ca Revoluţia să izbândească, avem
nevoie nu numai de credinţă în cauza
noastră, ci şi de puşti, de gloanţe, de
pulbere, de cai, căci e limpede oricui,
că nu vom putea înfrânge duşmanul
cu mâinile goale, sau cu pietre ...Deja
am făcut rost de cai, din Ardeal. Un
herghelegiu de nădejde, fost pandur
în oastea lui Tudor, ne-a trecut caii
pe la Turnu Roşu, fără ca hotarnicii
împărăteşti să-l simtă, şi a dus her-
gheliile la loc ferit, în munţii Olteniei.
Cât despre arme, un om al "Frăţiei",
doctor în oraşul Salonic din Mache-
donia, a cumpărat, în cea mai deplină
taină, de la armuriei frânci, o mie de
puşti, care se află acum în beciul casei

sale din Salonic, rânduite într-o ha-
raba mare. Din beciul casei sale por-
neşte un drum pe sub pământ care
îşi are ieşirea dincolo de zidurile
oraşului, într-un loc râpos şi pustiu...
Cum vom aduce în ţară harabau cu
puşti?... Cu vaporul e cu neputinţă,
căci vameşii şi cavaşii împânzesc toate
porturile împărăteşti turceşti, sunt tot
timpul cu ochii în patru. Nu poţi trece
nimic prin strâmtori, fără să afle ei.
Singura cale de urmat, este ca doi oa-
meni de nădejde, să mâne harabaua
pe drumuri neumblate şi pustii, de la
Salonic la Râmnic.

-Asta e o întreprindere foarte pri-
mejdioasă, cu puţine sorţi de izbândă,
- îl întrerupse unul din noi, palid şi
încruntat.

-Nu neg, este o aventură primej-
dioasă, - urmă Bălcescu. Nădăjduiesc
că printre noi se vor afla oameni, care
să se încumete la acest drum. Spun
doi oameni, pentru că unul ar fi prea
puţin, iar trei ar fi prea mulţi şi bătă-
tori la ochi.

În odaia largă se lăsă linişte de-
plină. Prin fereastra deschisă, printre
norii străvezii, licăreau primele stele.

Privii, pe rând, chipurile con-
fraţilor mei, de jur împrejurul mesei.
Aveau un aer cam încurcat, şi priveau
tăcuţi spre tăblia mesei, aşa cum fă-
ceau învăţăceii de la şcoala unde eram
dascăl, când nu ştiau lecţia. Rosti cu
glas încet, dar limpede<

-Merg eu.
Îşi înălţară cu toţii privirile. Mă

cântăreau din ochi, tăcuţi, parcă ne-
încrezători, căci nu prea aveam în-
făţişarea de om îndrăzneţ, ci arătam
mai degrabă ca un boiernaş iubitor
de viaţă îmbelşugată şi tihnită.  
(fragment)

Ochii 
Nu pot vedea
Lacrima 
Albă
A femeii.

Brăţara
Lumii
Se suprapune
Surâsului.
Dar se face
Că numai
Primăvara
şi ochii 
Ei
Albaştri
Strălucesc.

Avem un foc
Numai azi
Putem face curat
Prin sufletele noastre.
Avem un foc
Îl putem stinge 
Cu foc.
Avem zăpada aceasta,
Facem din ea
Vis.
Din raze de lumină
Clădim 
Punţi.
Din raze de soare
Scări vom înălța…
Chiar dincolo
De zbor.

Cu temple şi infern

Suntem
O planetă iscoditoare.
Avem intervale de timp
Cu vise,
Cu năzuinţe de zbor,
Nemăsurată
Iubire.
Suntem o planetă
Fără zei…
şi cu zei,
Cu temple
şi infern.

Vom judeca lumea
Vom judeca
Lumea
Cu pu\ină îngăduinţă.
Poveştile
De dragoste
Vor fi puse
În consens
Cu lumina.
Nicio floare
Nu va fi lăsată
În beznă.
Nici un anotimp
Nu va fi
Privit
De la fereastră.
Păsările,
Departele,
Glonţul de argint…
Ne vor ajuta 
În demersul
De a judeca lumea
Cu puţină îngăduinţă.

Despre vechii locuitori ai oraşului Ne-
greşti-Oaş se spune că purtau sumane ne-
gre, de unde şi numele oraşului.

Cei de la Călineşti-Oaş, Cămărzana şi
Lechinţa purtau sumane albe, iar cei de la
Târşolţ, sumane cenuşii...

Despre Cavnic, oraş minier din Ma-
ramureş, legenda spune că în apa cristalină
a râului care străbate localitatea, un cioban
ar fi găsit o piatră pe care a crezut-o de
mare preţ. Vestea răspândindu-se cu iuţea-
lă, mulţi oameni au apărut prin partea lo-
cului, atraşi de mirajul îmbogăţirii rapide.
Pe malurile râului au apărut tot mai multe
case de locuit, luând naştere o nouă aşeza-
re, la care oamenii i-ar fi dat numele
„Cap mic”, aceasta fiind porecla ciobanului
care a găsit piatra în râu. Cu timpul, denu-
mirea aşezării de băieşi a evoluat din „Cap
mic” în „Cavnic”...

Numele „Dochia” are rădăcini stră-
vechi, şi se explică prin persistenţa în
conştiinţa colectivă a denumirii ţării care
a existat odată pe aceste meleaguri – Da-
cia...Legenda Mureşului şi Oltului ne vor-
beşte de un împărat care îşi avea cetatea
de scaun în masivul Hăşmaşul Mare. El
avea doi copii gemeni, numiţi Mureş şi
Olt, care erau asemănători la înfăţişare dar
erau deosebiţi la fire< Mureş era statornic,
tăcut şi liniştit, iar Olt avea o fire sălbatică,
aprigă şi năpraznică...Într-o zi, împăratul
a plecat la război şi nu s-a mai întors. Tim-
pul a trecut, iar cei doi copii ai săi au ajuns
flăcăi de însurătoare.

Iată o recentă carte apărută pe piaţă. Ea
include practic judeţul Satu Mare - într-o
lucrare comemorativă.

Rar le este dat românilor maturi, dar
mai ales tinerilor, să aibă la îndemână o
carte în care datele, faptele, evenimentele
descrise să fie trăite de autor. Iată ce spune
autorul cărţii<

Ne face plăcere să ne reamintim sau să
aflăm că noi, românii sătmăreni suntem
nepoţii şi strănepoţii liberilor
galondaci,cei mai viteji şi drepţi dintre
traci, statorniciţi în someşana câmpie din
veacuri, pentru vecie.

Iată câteva din evenimente însemnate,
consemnate de autor în cartea menţionată
mai sus.

19-20 aprilie 1919, judeţul Satu Mare,
împreună cu întreaga Transilvanie, a
devenit pentru prima dată în istorie, părţi
ale teritoriului României, care şi-a fixat
hotarele de nord -vest pe care le are şi în
prezent.

1939-1940 pentru apărarea ţării sfinte,
România, pe valea Someşului sătmărean
ostaşi ai armatei române, împreună cu
cetăţeni din Roşiori, Crucişor, Valea
Vinului au ridicat puternice ziduri
fortăreţele cunoscute sub numele de
fortificaţii. A fost primul semnal că se
pregătea cel de al doilea război mondial.

1940 - 1945 Români din judeţul Satu
Mare au îndurat suferinţele terorii
ocupaţiei hortyste. Dureros s-a desfăşurat
odiseea refugiaţilor sătmăreni.

25 octombrie 1944 - s-a încheiat cu o
mare victorie cea de a doua dezrobire a
judeţului nostru şi a întregului Ardeal.
România a fost întregită la frontiera
trasată în anul 1919.

1967-1968 Restructurarea judeţului
Satu Mare, în procesul de descentralizare

a României.
1968 Pregătirea populaţiei judeţului

Satu Mare pentru apărarea României.
Mai 1970, în judeţul Satu Mare oamenii

au trăit dramele pricinuite de inundaţiile
catastrofale, în care au murit mulţi
sătmăreni şi au fost dărâmate numeroase
case.

1945-1989 Dictatura comunistă şi
socialismul, greu suportate de sătmăreni.

Decembrie 1989 - evenimentele pentru
revenirea la ce a fost România înainte de
anul 1945.

2004-2013 Pericolul ofensivei
extremismului maghiar- Autonomia
teritorială - Partium.

Cele de mai sus sunt doar câteva repere
incluse în volumul pe care vi-l recomandă
autorul spre lecturare.

Poetului Mihai Prepeliţă

Vrei nu vrei tot iese primăvară
Dor cu dor miracolul revină
Învierii lacrimile ceară
Sărutând a ochilor Lumină

Porţi să porţi fiori ca prima oară
Noaptea dacă-ntrebi cine-i de vină
Vrei nu vrei tot iese primăvară
Dor cu dor miracolul revină

Ştii ce știi cum s-a-ntâmplat aseară
Înflori-vei mâine-ntr-o grădină
Semănând iubirii vina piară
Fie clipa-ntoarcere senină

Vrei nu vrei tot iese primăvară

Rondelul copil[riei
Poetei Doina Bârcă

Rămână peste ani copilărie
Din toate sărutările de mamă
În orice colţișor Lumina știe
Tăcerile prin lacrimi se destramă

Când vântul fericirilor adie
Spre veșnicii precum Iubirea cheamă
Rămână peste ani copilărie
Din toate sărutările de mamă

Ajungă sufletului pildă vie
Zâmbet înlocuiască fără teamă
Înveţe pașii mersul clipei scrie
Iar codrului înmiresmând aramă

Rămână peste ani copilărie

Rondelul z]mbetului rev[rsat
Cântăreţului Demis Roussos

Tăcerea fie cât un zâmbet cu gândul
poezie
Nu scape dor fără motive din inima
pustie
Dacă rechemi precum alungi risipind
melancolie
Tu clipă ești doar începutul oare ceva
să ţie

Când rătăcești prin câte sensuri
plecând spre veșnicie
După o lacrimă lăsată ca niciodată
ţie
Tăcerea fie cât un zâmbet cu gândul
poezie
Nu scape dor fără motive din inima
pustie

Harul îmbie primăvara Luminii
melodie
Supună pleoapele cerând coboare
apă vie
Smerindu-se a curăţi unu împărţit de
mie
Până la suflet să ajungă sfinţită-
mpărăţie

Tăcerea fie cât un zâmbet cu gândul
poezie

Ioan Marian Chiorean - La Porţile Levantului

Ioan Marian
Chiorean
- Despre...

Pagină coordonată de Ioan Aniţaş

Ioan Raţiu - Rondelul fericirii

col.(r) Vasile Rus - Armata în istoria
Românilor - evocări - confesiuni -

mărturisiri

Vasile Mic - Se face că ochii femeii
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TEATRU
Nu ;tiu dac[ putem vorbi, propriu-zis, de dou[ spectacole. Este acela;i spectacol, cu acelea;i

direc\ii regizorale fundamentale, jucat `n acela;i decor, dar revizuit pe ici pe colo, prin punctele
esen\iale, pentru a pune degetul pe tumori care rod `n mod specific via\a politic[ ;i cultural[ a
rom]nilor ;i maghiarilor din Ardeal. 

I-a fost dat Teatrului de Nord din Satu
Mare s[ fie ales pentru un experiment cum
nu ;tim s[ se mai fi f[cut `n Rom]nia< pre-
zentarea celei mai faimoase piese a lui Ca-
ragiale `n dou[ limbi, la interval de dou[
zile, cu trupele rezidente ale aceluia;i tea-
tru. Faptul c[ isprava regizorului Sorin Mi-
litaru a reu;it ;i a `ntrunit aprecierile pu-
blicului este ̀ n primul r]nd o dovad[ a eter-
nei actualit[\i pe care - din p[cate, am spune
- “O scrisoare pierdut[” o are.

Nu ;tiu dac[ putem vorbi, propriu-zis, de dou[
spectacole. Este acela;i spectacol, cu acelea;i di-
rec\ii regizorale fundamentale, jucat ̀ n acela;i de-
cor, dar revizuit pe ici pe colo, prin punctele
esen\iale, pentru a pune degetul pe tumori care
rod `n mod specific via\a politic[ ;i cultural[ a
rom]nilor ;i maghiarilor din Ardeal. Chiar dac[
unele replici celebre se pierd, ideea e justificat[ ;i
func\ioneaz[ bine. Parafraz]nd tirada lui Ca\aven-
cu, toate na\iile `;i au corup\ii lor, sforarii lor po-
litici ;i amantele lor ultragiate. Diferen\ele sunt
doar de nuan\[.

Anamnez[ psihiatric[
la nivel comunitar

Ce putea aduce nou `nc[ o montare a unui
text arhicunoscut, care se joac[ de 131 de ani ;i al
c[rui subiect nu are sens s[-l mai repet[m? Ai
crede c[ nu se mai poate inova. :i totu;i, tocmai
prin bilingvismul acestui demers teatral, regizorul
a g[sit un punct de focalizare inedit ;i face o anam-
nez[ necru\[toare a delirului na\ionalist, care ali-
menteaz[ chiar ;i clasica intrig[ de corup\ie “f[r[
moral ;i f[r[ prin\ip”. ~n varianta maghiar[  - `n
care numele personajelor au fost modificate aproa-
pe parodic - cuplul Farfuridi-Br]nzovenescu spu-
ne cu voce tare numele voievozilor rom]ni po-
meni\i ̀ n text, iar apoi, ̀ n ;oapt[, se jur[ pe Bethlen
Gabor. La fel rom]nii `l invoc[ pe Vlad |epe;,
adev[ratul lor idol justi\iar. Disputele politice sunt,
la fel, particularizate< la unguri se ̀ nfrunt[ mode-
ra\ii ;i autonomi;tii radicali, la rom]ni na\ionali;tii
;i europeni;tii, iar Ca\avencu citeaz[ ̀ n discursul
s[u un recent slogan electoral.

Iar poanta spectacolului nu e doar c[, iat[,
pic[ din cer un candidat “mai prost dec]t Farfuridi
;i mai canalie dec]t Ca\avencu” (dup[ expresia
autorului), ci, culmea, oroarea ororilor, Gagami\[
mai e ;i din neamul cel[lalt, [la detestat, [la cu to-
tul altfel. :i atunci toat[ parada de m]ndrie na\io-
nal[ - impecabil desenat[ de regizor ̀ n tabloul fi-
nal, cu trup[ de copii recitatori, cu drapele, cu
c]ntece patriotice - devine cu at]t mai ridicol[,
iar sentimentele adev[rate se dau pe fa\[ la mo-
mentul c]nd lumea ̀ ;i d[ seama de cruda realitate.
Difer[ `ns[ rezolv[rile< `n varianta rom]neasc[
totul se iart[ cu zece de\i de p[linc[, ̀ n timp ce ̀ n
varianta maghiar[, dup[ o criz[ de apoplexie a
preotului (aspr[ caricatur[ a unui tip de cleric ul-
trana\ionalist din p[cate prea des `nt]lnit `ntre
unguri - nu c[ preo\ii rom]ni ar fi mult mai breji!),
lucrurile par s[ degenereze spre violen\[, dar ;i;ul
trecut amenin\[tor prin barba unui Br]nzovenes-
cu b[tr]n serve;te spre a ̀ nscena o pild[. ~n orice
m[r po\i da de viermi.

Cea mai ilustrativ[ g[selni\[ regizoral[, cea
care ne-a inspirat ;i titlul cronicii, o afl[m ̀ n actul
al treilea, cel al `ntrunirii electorale, `n care Tra-
hanache st[ la masa prezidiului ;i-;i face de lucru
cu acul ;i a\a (la unguri cro;eteaz[, la rom]ni face
goblen). Pentru el, st]lp al puterii cum se afl[, sfo-
rile sunt trase deja de mult, `n culise, iar ceea ce
se va vorbi la ̀ ntrunire e doar a;a, s[ treac[ timpul
sau, dup[ o expresie consacrat[ mai nou, s[-i pros-
tim pe pro;ti.

De;i `n varianta rom]neasc[ ni se sugereaz[
c[ povestea ar avea loc ̀ n secuime (o mic[ sc[pa-

re), scenografa Szabo Anna focalizeaz[ aten\ia
s[tm[renilor inser]nd `n decor dou[ tablouri cu
Hotelul Dacia ;i Turnul Pompierilor. Mesajul este
transparent< aten\ie, tot ce vede\i ̀ n scen[ se poate
petrece aici, `ntre noi. ~ntruc]t luptele politice ;i
r[zboiul sentimental `ntre Zoe ;i Tip[tescu con-
sum[ energie mult[, decorul e plin de vase cu ap[
folosite spre ̀ mprosp[tarea combatan\ilor. M]na
coregrafului Bordas Attila se vede ̀ n tabloul final,
care cere o coordonare scenic[ exemplar[ ;i dan-
suri pe stilul fiec[rei na\ii.

Portrete paralele ale personajelor

Trec]nd la jocul actorilor, aceast[ dubl[ ̀ ntru-
chipare a piesei ne permite s[ vorbim, pe r]nd,
despre fiecare personaj. Drept care purcedem<

Tip[tescu - Surprinz[tor de ;ters, `n ambele
interpret[ri. Te `ntrebi ce-o fi g[sit Zoe la el. Cu
un joc mai atent ;i mai pu\in gr[bit, Sorin Oros
;i Rappert-Vencz Gabor ar fi reu;it presta\ii de
referin\[ pentru cariera lor.

Trahanache - Veteranul Bessenyei Istvan pare
f[cut pentru rol ;i ofer[ o presta\ie exemplar[,
caustic[, mai ales `n tirada din actul 2. Valeriu
Doran, cel pu\in la premier[, nu a reu;it s[ se im-
pun[ publicului.

Zoe - Excelent[ Kovacs Nikolett, un portret
de femeie matur[, care-;i ;tie interesul, intrigant[,
dar nu neap[rat isteric[. Un joc bine temperat. La
premier[ Raluca Mara a creat dinamism ;i destule
momente de haz, dar nu a avut coeren\a ;i pres-
tan\a colegei din trupa Harag. Rolul va fi jucat ;i
de Alina Negr[u.

Ca\avencu - Un rol ofertant pe care ambii ac-
tori, Kanyadi Szilard ;i Ciprian Vultur, l-au lucrat
cu grij[. Primul este mai patetic, al doilea mai sar-
castic, dar ambii sunt foarte buni.

Farfuridi-Br]nzovenescu - ~n timp ce inter-
pretarea cuplului Stelian Ro;ian - Andrei Stan
este “ortodox[“, dar nu str[luce;te prin nimic apar-
te, Gaal Gyula ;i Toth-Pall Miklos ofer[ un con-
trast foarte interesant ;i se completeaz[ reciproc
`n apari\ii de mare efect. Discursul din actul 3 al
lui Gaal Gyula e memorabil ;i prin joc, ;i prin ha-
rababura cu h]rtiile.

Pristanda - Dou[ interpret[ri foarte diferite.
Nagy Orban e mai burlesc, mizeaz[ mai mult pe
mimic[ ;i pe o linie, s[ zicem, scor\oas[. Romul
Moru\an g[se;te resurse pentru a da un pic de
profunzime ;i umanism personajului, fiind o sur-
priz[ pl[cut[.

Cet[\eanul turmentat - O revenire de mare
spectacol a lui Cristian Dan `ntr-un rol c[ruia `i
d[ o not[ personal[ ̀ nc[ de la prima intrare. C]nd
e `n scen[, actorul fur[ aten\ia s[lii ;i totul se
`nv]rte ̀ n jurul s[u. Prin compara\ie, Bodea Tibor
e corect, dar nu las[ o impresie aparte.

Dandanache - ~n varianta curent[, `n care
personajul e ;i mai picat din lun[ dec]t ̀ i impune
textul, ambii actori distribui\i - Ciprian Vultur la
unguri, Bodea Tibor la rom]ni - izbutesc s[ redea
uluirea insului care nu ;tie nici el ce caut[ ̀ n lumea
`n care a ajuns. Experien\a primului `i d[ o for\[
expresiv[ `n plus.

Aleg[tori, cet[\eni, public - Absurditatea lup-
telor politice ;i parada de patriotism de;[n\at sunt
frumos ilustrate prin efectul de turm[ al celor
dou[ partide adunate la ̀ ntrunire, iar prezen\a ̀ n
final a grupurilor de copii este, fie-ne permis[ ex-
presia, bomboana de pe coliv[. Not[m presta\ia
splendid[ a lui Frumen Gergo `n rolul popii care
reteaz[ orice delicate\e uman[ ;i m[rturisim c[
ne-a amuzat, ca pe to\i cei din sal[, cel mai mic
b[ie\el din ga;ca de copii a variantei sec\iei
rom]ne.

Ce s[ mai spunem? Bine ar fi s[ vede\i ambele
variante. S[ le vede\i, nu doar s[ le privi\i “ca la
teatru”. Dac[ mesajul lor va fi `n\eles, va fi un pas
mare spre vindecarea ne`ncrederii dintre cele dou[
etnii. Dac[.

Vasile A.

“O scrisoare pierdut[” la Teatru,
sfor[rii politice pe dou[ limbi
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La început timpul nu exista. Cum
a apărut el și ce este timpul? Timpul
este o modalitate de a măsura schim-
bările de poziție ale obiectelor în spa-
țiu. Se știe însă, că la început nu au
fost obiecte în spațiu. 

La fel, nu existau Soarele și Pă-
mântul. În Biblie este scris că Dum-
nezeu a făcut lumea în șapte zile. Bi-
neînțeles, nu putem spune că cele șap-
te zile erau în sensul lor obișnuit, ca
număr de ore.

Vorbim despre o absență inițială a
materiei, timpului, spațiului. S-a în-
tâmplat ceva care a pus totul în miș-
care. Ce anume? 

Înainte să existe ceva, a existat un
alt ceva care a pus totul în mișcare.
Fenomenul a fost mental sau fizic?
Ideea evenimentelor mentale capabile
să genereze efecte fizice ar putea părea
la prima vedere absurdă.

La începuturi, un impuls trebuie
să fi venit de undeva. A venit acest
impuls dintr-o altă dimensiune, acesta
fiind mintea lui Dumnezeu? 

Există specialiști care au dezbătut
în lucrările lor teme cu privire la cine
este Dumnezeu și cum arată El.

Este o eroare să credem că Dum-
nezeu arată ca noi, sau mai mult, că el
gândește precum noi. Această eroare
se numește antropomorfică. 

Evenimentul mental primar a fost
acela că Dumnezeu s-a privit într-o
oglindă și a văzut reflectându-se vii-
torul, adică pe noi.

Istoria în oglindă este studiată și
de către reprezentanții societăților se-
crete. Reflexiile sunt oamenii, care au
dobândit treptat o existență indepen-
dentă, atent monitorizată de Dumne-
zeu. 

Cu toții știm că majoritatea oame-
nilor de știință spun că la început a
fost materia și apoi gândirea. Haideți,
să ne imaginăm că la început a fost
gândirea și apoi materia.

Specialiștii care susțin această teo-
rie spun că atomii care compun corpul
omenesc s-au format din hidrogenul
unor stele care au explodat cu mult
înainte ca sistemul nostru solar să se
fi format.

Sintagma că noi, oamenii, suntem
praf de stele, devine adevărată. La în-
ceput a fost mintea în stare pură, apoi
aceste emanații au devenit un soi de
protomaterie, energia a cărei densitate
s-a transformat în materie eterică, mai
diafană decât gazele, lipsită de orice
particule. 

Mintea umană este punctul focal
al Universului, care o hrănește și îi sa-
tisface nevoile. Materia este manipu-
lată de mintea omului, spun unii cer-
cetători.

Să ne aducem aminte de maeștrii
spirituali tibetani, care pot crea prin
vizualizare și concentrare intensă un
tip de gânduri numite tulpas.

Ființele rezultate, le-am putea
numi ființe-gând care ating un anume
fel de viață independentă și îndepli-
nesc voința stăpânului lor. 

În mod similar Paracelsus, magul
elvețian din secolul al XVI- lea, scria
despre ceea ce el numea un aquastor,
o ființă formată prin forța imaginației
concentrate, care poate dobândi o via-
ță proprie, iar în anumite circumstanțe
poate deveni vizibilă și chiar tangibi-
lă.

La cel mai de jos nivel al ierarhiei,
în conformitate cu doctrina secretă
străveche a oricărei culturi, aceste
emanații, aceste ființe gând ale minții
cosmice, se întrepătrund atât de
strâns, încât creează aparența de ma-
terie solidă.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Cazul misterioasei femei
care scandaliza Europa la
acea vreme, prin uşurinţa cu
care îşi oferea serviciile in-
time oricui ar fi fost gata să
îi întreţină modul extrava-
gant de viaţă, avea să rămână
în istorie drept unul dintre
cele mai controversate mo-
mente ale mileniului trecut. 

A fost într-adevăr Mata Hari una
dintre cele mai mari spioane din isto-
rie? S-a făcut vinovată de moartea a
zeci de mii de francezi, aşa cum
susţineau acuzatorii, sau nu a repre-
zentat decât un ţap ispăşitor care să
mascheze incompetenţa autorităţilor
de la Paris? 

Scandalurile au însoțit-o
din primii ani de viață

Scandalurile au însoţit-o pe Mata
Hari, pe numele ei adevărat Margaret-
ha Geertrude Zelle, încă din primii ani
ai vieţii. Înscrisă de la vârsta de 14 ani
la şcoala unei mănăstiri, pentru a de-
prinde bunele maniere şi arta gospo-
dăriei, aşa cum o cereau obiceiurile
vremii, tânăra olandeză avea să fie ex-
matriculată doi ani mai târziu pentru
seducerea directorului instituţiei. Peste
alţi doi ani, Geertrude avea să îşi în-
cheie adolescenţa cu o căsătorie scan-
daloasă cu Campbell MacLeod, un vâr-
stnic ofiţer scoţian din armata olande-
ză, pasionat, mai degrabă, de aventuri
amoroase şi alcool, decât de întemeie-
rea unei familii. Căsnicia lor nu avea
să dureze decât şapte ani, date fiind ex-
cesele bahice urmate de ieşiri violente
ale soţului, dar şi datorită pasiunii ti-
nerei femei pentru bărbaţii în unifor-
mă. 

Pleacă la Paris pentru a-şi încerca
norocul. După mai multe tentative ne-
reuşite de a poza pentru artişti, Mar-
garetha se vede nevoită să apeleze la
singurul lucru ce îi putea asigura un
venit, prostituţia. Punctul de cotitură
în viaţa femeii al cărei viitor părea cât
se poate sumbru, avea să îl constituie

slujba care i se oferă la un circ ambu-
lant. Geertrude îşi reinventează iden-
titatea, pretinzând că este fiica unei in-
dience care ar fi murit la naştere, re-
nunţând şi la numele ei în schimbul
celui de Mata Hari, expresie care în In-
diile Olandeze însemna ”ivirea zori-
lor”.

În numai câţiva ani, olandeza me-
tamorfozată în indiancă devenise cea
mai scumpă curtezană din Europa, fa-
vorita cercurilor elitiste, formate din
capete încoronate, politicieni, oameni
de afaceri şi, nu în ultimul rând, vechea
ei pasiune, ofiţerii de carieră.

Reîntoarsă la Paris în 1915, după o
prelungită şedere la Berlin, în care se
spune că ar fi cucerit chiar pe prinţul
moştenitor al Germaniei, Mata Hari se
vede implicată într-un scandal nepre-
văzut, cu iz politic. Într-o perioadă de
nesiguranţă şi de neputinţă a autori-
tăţilor franceze în faţa serviciilor se-
crete germane, este acuzată de spionaj
în detrimentul Franţei. Dorind poate
să îşi dovedească nevinovăţia, ea se ofe-
ră benevol să acţioneze ca agent secret,
urmând să îşi folosească relaţiile din
Berlin pentru a obţine informaţii.

Rămâne un mister jocul făcut de
Mata Hari, precum şi natura serviciilor

oferite de ea atât ofiţerilor germani cât
şi celor francezi. 

Cert este că dansatoarea primea su-
me enorme de bani din ambele tabere,
motiv pentru care va fi arestată la 12
februarie 1917, chiar în holul hotelului
Anthenee Plaza din Paris. Cinci luni
mai târziu, ea va fi adusă în faţa in-
stanţei, într-unul dintre cele mai con-
troversate procese ale secolului. În ciu-
da lipsei dovezilor asupra spionajului
militar, este acuzată de înaltă trădare
şi condamnată la moarte.

Era evident că autorităţile de la Pa-
ris aveau nevoie de un ţap ispăşitor
pentru pierderea navelor din Marea
Mediterană. Ambarcațiunile fuseseră
scufundate de către submarinele ger-
mane, atacuri în care îşi pierduseră
viaţa nu mai puţin de 50.000 de fran-
cezi. Şi neutralizarea agenţilor secreţi
din afara ţării era pusă în spinarea olan-
dezei. Apelurile către preşedintele
Franţei rămân fără ecou, urmând că
sentinţa să fie executată cât mai rapid.

Cel mai misterios episod,
execuția

Unul dintre cele mai misterioase

episoade ale întregului proces, rămâne
execuţia. Sentinţa urma să fie îndepli-
nită la marginea pădurii Vincennes, în
zorii zilei de 15 octombrie 1917, de că-
tre un pluton format din 12 oameni.
Puţinii martori au declarat că femeia a
apărut îmbrăcată cu cele mai bune hai-
ne, aruncând ocheade avocatului care
o însoţea şi preotului care trebuia să
asiste la execuţie.

Calmul sau era unul neobişnuit
pentru astfel de momente, fapt ce a ali-
mentat o legendă care va face înconju-
rul lumii în cel mai scurt timp. Se pare
că un influent admirator din armata
franceză ar fi plătit plutonul de execuţie
pentru a trage cu gloanţe oarbe, acţiune
de care Mata Hari nu ar fi fost străină.
Cu toate acestea, încercarea celor doi
fusese deconspirată, ducând la execuţia
victimei care nu bănuia nimic.

O altă versiune a poveştii spune că
înainte de a fi executată, Mata Hari şi-
ar fi desfăcut haina de blană dezvelin-
du-şi trupul în faţă soldaţilor care ur-
mau să o ucidă. Cert este că legenda
frumoasei olandeze a depăşit graniţele
timpului, ea rămânând în istorie drept
prima femeie fatală în accepţiunea mo-
dernă a cuvântului.

În numai câţiva ani, olandeza metamorfozată în indiancă devenise cea mai scumpă curtezană din Europa, favorita
cercurilor elitiste

Noul dispozitiv Apple Watch,
un ceas inteligent, ce urmează să
fie prezentat de Apple pe 9 martie,
va înlocui cheile de la automobil,
iar bateria sa va fi încărcată o zi
întreagă, a declarat Tim Cook,
şeful companiei americane, într-
un interviu acordat The Tele-
graph, citat de
huffingtonpost.com.

Ceasul Apple este realizat astfel încât
să înlocuiască cheile de la maşină şi car-
durile care sunt folosite în prezent în
multe vehicule, a declarat Tim Cook
pentru publicaţia britanică The Tele-
graph.

Noul aparat va avea funcții

multiple

Acesta a precizat că bateria aparatu-
lui va avea destulă energie pentru utili-

zarea sa pe parcursul unei zile întregi şi
se va încărca mai rapid decât un iPho-
ne.

De asemenea, noul dispozitiv va

funcţiona ca un card de credit prin in-
termediul serviciului Apple Pay, dar Tim
Cook nu a dat detalii despre cum se va
face verificarea identităţii şi autorizarea
plăţilor.

Lansarea noului aparat ar putea fi o
provocare pentru Apple, care ar putea
presupune "adaptarea experienţei
clienţilor în magazinele companiei", po-
trivit conversaţiei dintre Tim Cook şi
angajaţii de la magazinul din Covent
Garden din Londra, relatează ziarul bri-
tanic.

Gigantul american cu sediul în Cu-
pertino, California, a programat un eve-
niment pe 9 martie, unde este aşteptată
prezentarea Apple Watch, care va fi lan-
sat din punct de vedere comercial în luna
aprilie, potrivit Reuters, citat de huffin-
gtonpost.com.

Mata Hari, prima femeie 
fatal[, mister ;i senzualitate 

Tulpas, fiin\ele 
inteligente din 
gândul nostru

Apple Watch va înlocui cheile automobilului

A fost într-adevăr Mata Hari una dintre cele mai mari spioane din istorie? S-a făcut vinovată
de moartea a zeci de mii de francezi, aşa cum susţineau acuzatorii, sau nu a reprezentat decât un
ţap ispăşitor care să mascheze incompetenţa autorităţilor de la Paris? 
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Din topurile muzicale pe scena
Galei Oscar, de la „The Voice” la
„Fifty Shades of Grey”, talentata

artistă britanic[ are succes `n
toate proiectele sale. Iar anul
2015 se anun\[ a fi unul re-
marcabil pentru vedeta `n
v]rst[ de 24 de ani.

Pe l]ng[ domeniul muzical, Rita
Ora a devenit ;i star de televiziune
(`n calitate de jurat „The Voice”
UK), designer (a creat o linie pen-
tru Adidas Originals) ;i actri\[ (cu
rolul surorii lui Christian Grey ̀ n

„Fifty Shades of Grey”). De;i ̀ i
plac ;i aceste domenii, muzica
este cea mai aproape de inima
ei. „Totul \ine de muzic[.
Dac[ nu ar fi existat muzica,
nu mi-ar fi fost oferite toate

aceste minunate opor-
tunit[\i. Sunt cu

adev[rat binecuv]ntat[ c[
le pot face pe toate. ~ncerc
s[ fac totul c]t de bine pot,
dar f[r[ muzic[ nimic din
toate acestea nu ar fi fost
posibile.”

Micu\a artist[ cu
p[rul platinat pare s[ fi
ap[rut de nic[ieri ̀ n 2012,
cu trei piese consecutive
pe primul loc `n topurile
muzicale ;i cu un album
cu acela;i succes. Ar fi
`ns[ gre;it s[ presupu-
nem c[ succesul Ritei
a venit peste noapte,
c[ celebritatea i-a
fost oferit[ pe tav[.

„Oamenii

v[d
fotografii cu mine

`mbr[cat[ elegant
la petreceri ;i cred
c[ succesul vine in-
stantaneu ;i c[ nu
presupune prea
mult[ munc[.”

De;i nu se
pune problema c[
Rita nu a muncit su-
ficient, ea a benefi-
ciat de sprijinul unor
nume importante
din produc\ia muzi-
cal[. Dup[ ce a as-
cultat-o pe c]teva
piese ale lui Craig
David, apelul telefo-
nic primit de la casa
Roc Nation a lui Jay-
Z i-a dat startul spre
celebritate. ~n
urm[toarea zi a luat
avionul spre New
York pentru a-l ̀ nt]lni
pe artist ;i dup[ dou[
zile semna deja con-
tractul cu casa de pro-
duc\ie a acestuia. Cu
toate c[ `l admir[ pe
Jay-Z, cel mai mult a
marcat-o ̀ nt]lnirea cu
so\ia acestuia, Beyon-
cé, numind-o pe
aceasta una dintre ce-
le mai importante
modele din via\a ei.

Dup[ un
astfel de debut pe

scena muzical[,
Rita a devenit
numele pre-
zent pe lista
invita\ilor la

cele mai
exclusi-
viste pe-
treceri.
Parti-

cip[ la gale de premiere al[turi de amicul
ei, DJ Nick Grimshaw, pozeaz[ `n selfie-
uri cu fotomodelul Cara Delevigne, ci-
neaz[ cu rapper-ul Tinie Tempah ;i merge
`n vacan\e cu modelul Suki Waterhouse.
St[ ̀ n primul r]nd la cele mai importante
prezent[ri de mod[, impresioneaz[ pe co-
vorul ro;u cu \inutele ei ;i domin[ topurile
muzicale – recenta colaborare cu Iggy Aza-
lea f[c]ndu-se remarcat[ chiar ;i pe dificila
pia\[ muzical[ nord-american[. ~n era ce-
lebrit[\ilor promovate intens `n mediile
de socializare, contul Instagram al vedetei
are peste 4 milioane de fani. Iar anul acesta
i-a adus ;i o nominalizare la Premiile Oscar
pentru melodia „Grateful”, de pe coloana
sonor[ a peliculei „Beyond the Lights”,
ocazie cu care a ;i interpretat piesa pe scena
galei ce a avut loc `n luna februarie. 

Rita Sahatçiu Ora s-a n[scut ̀ n Pristi-
na, Kosovo, ̀ n timpul r[zboiului. Pe c]nd
avea doar un an, familia alc[tuit[ din trei
copii ;i cei doi p[rin\i s-a mutat ̀ n Londra,
de;i nu vorbeau deloc engleza. Rita a stu-
diat `mpreun[ cu sora mai mare ;i fratele
mai mic la o ;coal[ primar[, `nainte de a
ob\ine un loc la ;coala de teatru Sylvia
Young, unde s-a f[cut rapid remarcat[.
„~ntotdeauna am fost pu\in diferit[.” 

Nefiind adepta unui look natural, Rita
a fost alegerea perfect[ ca imagine a unui
brand britanic de cosmetice, al[tur]ndu-
se altor dou[ manechine – Georgia May
Jagger ;i Kate Moss. „Sunt extrem de
m]ndr[ s[ fiu o fat[ Rimmel. Kate este

tipa rock, Georgia este trandafirul engle-
zesc iar eu sunt cea nebunatic[ ;i colorat[.”
Brandul de cosmetice este la mare c[utare
`n r]ndul adolescentelor datorit[ variet[\ii
produselor ;i a pre\urilor accesibile. 

Vedeta nu este nici ea str[in[ de ma-
chiaj, amintindu-;i m[su\a plin[ de cos-
metice a mamei sale din copil[rie ;i rujul
ro;u pe care i-l fura pentru a se ruja la
;coal[. „Probabil ar[tam ciudat cu buzele
ro;ii ;i cu uniform[, dar eu consideram c[
este un look elegant. Nu doresc s[ spun c[
fetele au nevoie de machiaj pentru a fi fru-
moase, dar eu ador culorile ;i consider c[
m[ reprezint[.”

Stilul Ritei este la fel de schimb[tor ca
starea ei de spirit. ~ntr-o zi alege o \inut[
de gal[ – rochia galben[ Zac Posen purtat[
la American Movie Awards fiind una din-
tre preferatele ei, iar ̀ n alt[ zi ̀ ntr-o \inut[
b[ie\oas[. Printre inspira\iile ei ̀ n materie
de stil se num[r[ Marilyn Monroe din fil-
mul „Some Like It Hot” (care este ;i scre-
ensaver pe telefonul ei) ;i Gwen Stefani
din perioada No Doubt. „Am fost `ntot-
deauna o persoan[ nonconformist[. ~mi
place s[ `ncerc lucruri noi, s[ adopt un
anumit stil ;i personaj. Nu m[ plictisesc
niciodat[ deoarece m[ distrez schimb]nd
\inutele.” Rita a fost imaginea DKNY, a
linie Material Girl by Madonna ;i a bran-
dului Roberto Cavalli.

De;i nu urmeaz[ tendin\ele din mod[,
se pare c[ a cedat celui mai recent curent
din nutri\ie renun\]nd la gluten. „Am avut

`ntotdeauna grij[ cum m[ alimentez, dar
acum am renun\at la p]ine ;i la lapte. Iar
o dat[ pe lun[ fac o detoxifiere Laborganic
cu sucuri.” Cu toate acestea, recunoa;te c[
ador[ m]ncarea chinezeasc[, mai ales
t[i\eii cu pui ;i sos lipicios. „Ador m]nca-
rea chinezeasc[ ;i McDonald’s, dar a doua
zi nu m[ simt prea bine ;i-mi pare r[u c[
am m]ncat.”

Pe l]ng[ muzic[, Rita vrea s[ cuce-
reasc[ ;i lumea filmului ;i a televiziunii,
`ncep]nd cu rolul micu\ din „Fifty Shades
of Grey” – a fost ̀ nc]ntat[ s[ apar[ ̀ n adap-
tarea pentru marele ecran a c[r\ii al c[rei
fan este - ;i continu]nd cu cel de jurat `n
emisiunea „The Voice”, al[turi de Tom Jo-
nes ;i Will.i.am. Sincera Rita a fost o alegere
bun[ pentru emisiunea difuzat[ de BBC
;i se pare c[ nu doar cei de la acest canal
au fost de aceea;i p[rere, zvonindu-se c[
vedeta a refuzat oferta de 1 milion de lire
sterline a lui Simon Cowell, care i-ar fi
propus un loc de jurat `n emisiunea „The
X Factor”.

Cu o via\[ profesional[ at]t de fasci-
nant[, ce face Rita atunci c]nd nu apare ̀ n
lumina reflectoarelor? „Fac curat `n cas[
cu muzica dat[ la maxim. E ceva ce m[
calmeaz[. :i sunt pasionat[ de aranjamen-
tele florale. Am f[cut ̀ mpreun[ cu tata un
curs ;i, sincer, a fost una dintre cele mai
bune alegeri din via\a mea. Poate c[-mi
voi deschide o flor[rie dup[ ce `mi voi
`ncheia cariera muzical[. :i o voi numi
Florita.”

Rita Ora< „Am fost `ntotdeauna 
o persoan[ nonconformist[”


