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Ce a r[mas din cetatea de odinioar[ 
a S[tmarului?

Odată cu moartea lui Mohamed în
anul 632, având în vedere faptul că el nu
a numit nici un succesor, Islamul s-a di-
vizat în două părţi. 

Pe de o parte sunt şiiţii care cred că
doar cei care se trag direct din arborele
genealogic al profetului pot conduce mu-
sulmanii, iar de cealaltă parte există tabăra
sunită care au crezut că succesorul profe-
tului ar fi trebuit ales dintre cei mai apro-

piaţi colaboratori, aceştia fiind cunoscuţi
sub numele de califi.

Diviziunea dintre suniţi şi şiiţi există
şi astăzi, iar intoleranţa religioasă dintre
cele două tabere a dus la numeroase atro-
cităţi, cele mai recente fiind comise de or-
ganizaţia teroristă Statul Islamic, de ra-
mură sunită, împotriva populaţiei civile
şiite.
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În 6 martie 1953, moartea
lui Stalin a fost anun\at[ 
dup[ trei zile

Profesorul Titus Dobo; ;i-a lansat 
cartea ”Nostalgii pozitive”
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De ce intr[ islamul în conflict cu legile europene?

      Papa Francisc a fost primit joi
seară ca o vedetă la   New York,
fiind întâmpinat cu strigăte de
bucurie de mii de persoane în
timp ce a străbătut Fih Avenue
în papamobil, în a doua etapă a
voiajului său în Statele Unite.
      Suveranul Pontif a petrecut
36 de ore în orașul care nu
doarme niciodată, care este
centrul finanțelor și pământ de
adopție pentru milioane de
imigranți și unde nu a mai fost
până acum niciodată. Prima etapă
a vizitei sale newyorkeze a fost la
catedrala Saint Patrick, pentru o
liturghie de seară în prezența a
circa 2.500 de persoane,
majoritatea membri ai clerului.
      Pentru prima porțiune de
parcurs pe celebrul bulevard,
înainte de a ajunge la catedrală,
papa a renunțat la vestitul său Fiat

500 și a urcat în papamobil, în
uralele mulțimii pe care a
binecuvântat-o cu zâmbete
generoase.
      Suveranul Pontif, al patrulea
papă care vizitează New York-ul,
a fost întâmpinat pe treptele
catedralei de guvernatorul
Andrew Cuomo și de primarul
orașului, Bill de Blasio, precum și
de arhiepiscopul Timothy Dolan.
Pentru vizita papei au fost
accelerate lucrările de restaurare
a catedralei, care s-au ridicat la
175 de milioane de dolari.
      În prima sa vizită în SUA,
papa Francisc a fost întâmpinat
de mulțimi entuziaste. ~n cadrul
celor cinci evenimente
programate pentru ziua de vineri,
papa a ținut discursuri pe teme
dragi lui, imigrație, schimbare
climatică și justiție socială.

      Preşedintele rus Vladimir Putin i-a îndemnat
pe americani să nu-l considere un "ţar" autocrat.
El a spus acest lucru, într-un interviu acordat
`naintea vizitei sale la Adunarea Generală a ONU
de la New York, unde va susţine un discurs. 
      El a fost întrebat dacă este potrivit, în opinia
sa, să i se spună ţar - titlul monarhilor Rusiei de
dinaintea revoluţiei bolşevice. "Nu, nu mi se
potriveşte. Nu este important cum mi se spune,
indiferent că este vorba despre simpatizanţi,
prieteni sau oponenţi", i-a răspuns Putin, potrivit
unui fragment din interviu, tradus din rusă.
      Preşedintele a mai dezvăluit ̀ n interviu ;i ce
admiră cel mai mult la Statele Unite.
"Deschiderea lor - deschiderea şi mintea deschisă
-, pentru că le permite să descătuşeze potenţialul
intern al poporului. Iar mulţumită acestui lucru,
America a atins asemenea rezultate uimitoare
în dezvoltarea ţării", a spus liderul de la Kremlin.

Papa Francisc a fost primit ca o vedet[ 
la New York

Putin consider[ c[ nu i 
se potrive;te titlul de “\ar"

       Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a abordat,
într-un interviu, problema succesiunii sale și, în
contextul crizei refugiaților, a apreciat că "o femeie
are biologic mai mult potențial să arate iubire și
compasiune". "Într-o lume ca a noastră, cu atât de
multe tensiuni, ar trebui ca femeile să aibă mai
multă importanță. Dacă ar fi o femeie, ar trebui
să fie drăguță, în caz contrar ar fi inutil", a mai
spus liderul de 80 de ani, reiterând o opinie
exprimată de mai multe ori în ultimii ani.
       ~n 2014, el a menționat că "dacă circumstanțele
vor fi adecvate, o femeie Dalai Lama ar putea fi
mai utilă slujirii lui Buddha Dharma". "O femeie
Dalai Lama cu o faț[ urâtă nu ar servi prea mult
acestui scop", spunea el la acea dată.

Dalai Lama spune c[, dac[ 
i-ar urma o femeie, aceasta 
ar trebui s[ fie frumoas[

Noua colec\ie prêt-a-porter
Inedit toamn[ - iarn[
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Cele două orașe Satu Mare și
Mintiu au trăit o perioadă de în-
florire în cursul evului mediu. Pe-
rioada prosperă a celor două așe-
zări s-a încheiat odată cu distru-
gerile succesive din perioada răz-
boaielor antiotomane, a conflic-
telor armate între Habsburgi și
principii transilvăneni, precum
și a răscoalelor curuților. 

Datorită conflictelor armate izbuc-
nite în zonă, s-a construit, în anul 1565,
o fortificație la Satu Mare, dotată cu
cinci bastioane dispuse în sistem italian.
Prin redirecţionarea cursului So-
meşului, cetatea a devenit o insulă în-
conjurată de apele râului, care ofereau
o protecţie suplimentară în faţa asedii-
lor de orice gen. Astfel fortificată, ceta-
tea a căpătat rol din ce în ce mai im-
portant în secolele XVI–XVII, fiind ul-
timul punct militar defensiv al Ungariei
regale la graniţa cu Transilvania şi Im-
periul Otoman, locul de pornire al tru-
pelor înspre est. 

Datorită poziţiei de graniță, orașele
Satu Mare și Mintiu au un statut neclar,
marcat de dese schimbări de proprietate
și de suzeranitate. În cursul schimbări-
lor cetatea a fost asediată în mai multe
rânduri. 

Nu se mai cunoaște cu precizie ni-
velul la care funcționau privilegiile do-
bândite în trecut de cele două orașe,
dar probabil statutul lor este mult infe-
rior celui din perioada medievală. Cele
două orașe au fost încorporate în vastele
domenii organizate în jurul cetății, care
au contribuit la aprovizionarea garni-
zoanei și au furnizat forța de muncă ne-
cesară lucrărilor de întreținere și repa-
rații. Cele două orașe, împreună cu ce-
tatea s-a aflat sub suzeranitatea princi-
pilor transilvăneni după cum urmea-
ză<
• Ștefan Bocskay între 1604 și 1606
• Gabriel Bethlen între 1622 și 1629
• Gheorghe Rákóczi I și Gheorghe Rá-
kóczi II între 1645 și 1660

Distrugerea cetății a început
în 1705

Cetatea a existat până în 1705, când,
după un asediu de un an și jumătate,
curuții au cucerit fortificația, iar prin-
cipele Francisc Rákóczi II a ordonat dis-
trugerea ei. 

După înfrângerea răscoalei, austrie-
cii au continuat distrugerea fortificaţiei,
care a durat până 1723. În 1786 mai
erau vizibile doar şanţurile, acoperite
treptat de pământ. Harta întocmită la
începutul secolului XX încă mai repera
o serie de denivelări care se legau de
cetate, dar astăzi și aceste denivelări s-
au aplanat. 

Pentru a localiza cetatea doar hărțile
istorice oferă câteva repere, iar pentru
identificare concretă trebuie să recur-
gem la metode arheologice. Am pre-
zentat în numărul precedent cea mai
veche hartă, realizată în anul 1565 de
inginerul italian Nicolo Angelini cu
ocazia construirii cetății.  O altă sursă
relevantă despre cetate este harta reali-
zată cu un secol în urmă, în jurul anului
1665, de Gualdo Priorato (foto pagina
1). Copia contemporană a acestei hărți
se păstrează în colecția Muzeului Jude-
țean Satu Mare. Pe baza acestor surse
cartografice profesorul Adalbert Burai
a reconstruit traseul fortificațiilor și le-
a așezat în planul orașului, așa cum a
fost în jurul anului 1970, înaintea con-

struirii Centrului Nou și a blocurilor
de pe Bd. Transilvania. 

Sătmărenii care au fotografii
cu lucrările din Centrul Nou
sunt rugați să informeze 
Muzeul Jude\ean

Cu ocazia construirii acestor blo-
curi, în anii 1988-1990, la săparea fun-
dațiilor, au fost descoperite mai multe
părți ale cetății. Din nefericire condițiile
de atunci nu au permis să fie derulate
cercetări arheologice, așa că nu știm
prea multe despre aceste descoperiri.
Totuși câțiva cetățeni au făcut poze cu
lucrările, chiar riscând persecuția or-
ganelor de ordine. Pentru anumite zone
regretatul nostru coleg arheolog, Ilie
Sălceanu, a reușit să facă și relevee.
Aceste fotografii și relevee reprezintă
surse unice, deosebit de importante des-
pre construcțiile cetății, astfel facem
apel la cei care dispun de documente
similare să le facă cunoscute și să in-
formeze despre ele specialiștii muzeu-
lui.

Fragmentele de construcții desco-
perite la capul Podului Decebal aparțin

unui bastion. Baza fundației a fost rea-
lizată din blocuri de piatră, iar partea
superioară din cărămidă. Așa cum era
frecvent în epocă, elevația bastioanelor,
dar și părți întregi din incintă erau con-
struite din pământ tasat, întărit cu nu-
iele împletite și palisade (stâlpi de lemn
înfipți în pământ). Asemenea structuri
aparținând cetății au fost descoperite
pe teritoriul Teatrului de Vară, cu ocazia
realizării unor sondaje în anul 2007. 

Construcţiile existente de aici au li-
mitat posibilitatea cercetării, astfel au
fost deschise cinci secţiuni de sondaj
pe o axă aproximativ N–S. Straturile
superioare au avut în conţinut moloz şi
resturi menajere de secol XIX–XX, pâ-
nă la o adâncime de 1,5–2 m. Chiar
dacă cercetarea a fost limitată, sondajele
au permis identificarea în linii mari a
traseului şanţului cetăţii. Acesta traver-
sează zona în direcţia de NV–SE şi ocu-
pă jumătatea vestică a lotului, aflată în-
spre str. Al. I. Cuza. În această parte au
fost identificate fundaţiile unei case,
construite în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea şi demolată cu ocazia con-
struirii teatrului de vară (anii 1960). În-
cepând de la adâncimi cuprinse între
2–2,5 m se observă umplutura şanţului

cetăţii< lut nămolos curat de culoare ce-
nuşie. Datorită apariţiei apei freatice la
aceste cote, nu s-a putut continua să-
pătura, dar adâncimea şanţului s-a pu-
tut stabili pe baza forajelor. Astfel, cel
mai adânc punct al cetății s-a aflat la
5,8–6 m de la nivelul actual de călcare.
În interiorul şanţului, aproape de mar-
ginea acestuia, a fost identificat un şir
dublu de stâlpi înfipţi în pământ, având
direcţia paralelă cu marginea şanţului,
urma palisadelor aminitite.

După cum se vede, prea puțin pal-
pabil s-a păstrat din cetatea Satu Mare.
Mai bine zis, ceea ce s-a păstrat se află
sub pământ și așteaptă să fie descoperit.
De aceea este deosebit de important ca
orice construcție realizată pe teritoriul
fostei cetăți să fie monitorizată de spe-
cialiști și descoperirile să fie documen-
tate și, după caz, să fie puse în valoare.
Desigur noile construcții nu pot fi sto-
pate în zonă, viața trebuie să meargă
înainte, dar fără să distrugă vestigiile
trecutului, care pot fi prețuite și păstra-
rea lor poate fi armonizată cu cerințele
modernității.

Dr. Szőcs Péter Levente
Muzeul Județean Satu Mare

Pactul Tripartit a fost semnat la Ber-
lin pe 27 septembrie 1940 de Saburo
Kurusu (pentru Imperiul Japonez),
Adolf Hitler (pentru Germania Nazistă),
și Galeazzo Ciano (pentru Italia Fascis-
tă), a pus bazele unei alianțe militaro-
politice și a fost actul oficial de consti-
tuire al Axei Berlin-Roma-Tokyo, care
s-a opus Aliaților.

Pactul punea într-o formă oficială
parteneriatul Puterilor Axei și a fost con-
siderat în epocă un avertisment trimis
SUA pentru a rămâne neutre în război.

Pactul celor trei națiuni prevedea ca
pentru deceniul care urma acestea să
coopereze între ele în scopul principal
al stabilirii unei noi ordini a lucrurilor,
dar și pentru prosperitatea mutuală și
bunăstarea popoarelor lor. Cele trei state
își recunoșteau reciproc sferele de in-
fluență și se obligau să-și asigure ajutor
reciproc din punct de vedere politic,
economic și militar în cazul când oricare
din ele ar fi atacate de o putere care nu
era deja implicată în război, cu excepția
URSS-ului.

Pactul completa „Acordul germa-
no-japonez” și Pactul Anticomintern
din 1936 și a ajutat la depășirea diferen-
delor apărute între cele două puteri după
semnarea Pactului Molotov-Ribben-
trop, semnat de Germania și URSS în
1939.

Pactul Tripartit a fost semnat mai
apoi de Ungaria (20 noiembrie 1940),
România (23 noiembrie 1940) și Slova-
cia (24 noiembrie 1940). Bulgaria a sem-
nat pactul pe 1 martie 1941, mai înainte
de intrarea trupelor germane în țară.

Pe 7 decembrie 1941, Japonia a ata-
cat baza navală americană de la Pearl
Harbor, Hawaii. În conformitate cu pre-
vederile Pactului Tripartit, Germania
Nazistă trebuia să se mobilizeze pentru
apărarea aliaților ei doar dacă aceștia
erau atacați. De vreme ce Japonia fusese
atacatorul, Germania nu era obligată să
o ajute. Cu toate acestea, pe 11 decem-
brie, Hitler a hotărât să declare război
SUA.

Hitler a ținut un discurs în Reichstag
apreciind că guvernul japonez „după ce
negociase de ani de zile cu acest om
(Franklin D. Roosevelt), s-a săturat să
tot fie sfidat de acesta într-un mod atât
de nedemn” și găsea justificat atacul ni-
pon. Hitler afirma că loialitatea de care
trebuiau să dea dovadă Germania și Ita-
lia față de prevederile Pactului Tripartit
impune intrarea în lupta comună îm-
potriva SUA și Anglia, pentru „apărarea
și prin aceasta pentru menținerea liber-
tății și independenței națiunii și impe-
riilor lor”.  Avea s[ fie o eroare politic[
major[ a liderului german.

Acum 75 de ani
puterile Axei semnau

Pactul Tripartit
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EVENIMENT
Aceast[ colec\ie impresionant[ cuprinde o arhiv[ fotografic[ din care face parte colec\ia de

cli;ee ;i filme (aproape 100.000 de cli;ee), precum ;i o arhiv[ documentar[ `n care se reg[sesc ma-
nuscrise, coresponden\[ (peste 3.000 de scrisori), cataloage dar ;i documente personale ale autorului
(143 de unit[\i arhivistice).

Muzeul Jude\ean Satu Mare a
achizi\ionat recent colec\ia unicat
Ioni\[ G. Andron. O colec\ie de o va-
loare inestimabil[ ce con\ine manus-
crisele autorului, memorii, o bogat[
coresponden\[ grupat[ pe volume,
documente personale, precum ;i nu-
meroase culegeri de texte de interes
istoric ;i etnografic pentru zona
S[tmarului, `ndeosebi pentru |ara
Oa;ului. 

Red[m o parte din materialul re-
dactat cu aceast[ ocazie de dr. Clau-
diu Porumb[cean, cercet[tor
stiin\ific gr. I de la Muzeul Jude\ean
Satu Mare.

~n anul 2008, Muzeul |[rii Oa;ului
a demarat tratativele pentru achizi\iona-
rea de c[tre Prim[ria Negre;ti Oa; a aces-
tei colec\ii, `ns[ lucrurile au stagnat vre-
me de ;apte ani, astfel c[, arhiva, aflat[
la Muzeul din Negre;ti a fost dus[ ̀ n cele
din urm[ de familia Andron la Bra;ov,
acolo unde locuie;te de mai mult timp.

~n contextul dat, la `nceputul anului
2015, Muzeul Jude\ean Satu Mare ;i Con-
siliul Jude\ean ;i-au manifestat interesul
de a achizi\iona aceast[ Colec\ie, iar dup[
mai multe discu\ii prealabile ;i negocieri
cu proprietarul colec\iei, respectiv copiii
lui Ioni\[ G. Andron - Ioan George An-
dron ;i Angela Romana Iv[noiu s-a g[sit
o variant[ agreat[ `n vederea
achizi\ion[ri acesteia. Astfel, Muzeul Ju-
de\ean cu sprijinul Consiliului Jude\ean
Satu Mare a cump[rat colec\ia cu suma
de 60.000 de euro.

Aceast[ colec\ie impresionant[ este
format[ din mai multe p[r\i, cuprinz]nd
o arhiv[ fotografic[ din care face parte
colec\ia de cli;ee ;i filme (aproape
100.000 de cli;ee), precum ;i o arhiv[
documentar[ ̀ n care se reg[sesc manus-
crise, coresponden\[ (peste 3.000 de scri-
sori), cataloage foto pentru cli;ee, cata-
loage foto pentru filme `nguste ;i late,
dar ;i documente personale ale autorului,
materiale ;tiin\ifice, toate fiind minu\ios
prelucrate ;i inventariate (143 de unit[\i
arhivistice).

Cine a fost Ioni\[ G. Andron? 

Ioni\[ George Andron este, indiscu-
tabil, cel mai mare artist fotograf pe care
S[tmarul l-a dat acestei \[ri, un neobosit
etnograf ;i c[rturar, apreciat de cele mai
importante personalit[\i ale istoriei ;i et-
nografiei rom]ne;ti. N[scut la 20 aprilie
1917 `n satul Rac;a, este fiul preotului
Ioan Andron ;i al `nv[\[toarei Ghizela
Andron, care a creat prima colec\ie de
art[ popular[ o;eneasc[ ;i i-a transmis
fiului s[u aceast[ mare pasiune. Absol-
vent al Liceului ”Mihai Eminescu” din
Satu Mare, licen\iat ̀ n Drept la Cern[u\i
;i Teologie greco-catolic[ la Cluj, Ioni\[
G. Andron este primul etnograf al T[rii
Oa;ului, fiind cel care a pus bazele unui
muzeu al acestei zone ;i autor al mai mul-
tor lucr[ri de specialitate fotografic[, is-
toric[ ;i etnografic[ din Oa;. Persona-
lit[\i importante ale culturii rom]ne;ti
(Petru Comarnescu, Liviu Ciulei, Dan
H[ulic[, Constantin C. Giurescu, Paul
Miron, G. Istrate, Gabriel :trempel ;.a.)
`i trec pragul ;i ajung s[-i admire foto-
grafiile. Colaboreaz[ cu to\i cercet[torii
care vin ̀ n zon[ ;i c[rora le ofer[ imagini
pentru a-;i ilustra c[r\ile (Ioan Velcea,
T. B[n[\eanu, Gh. Foc;a, C.C.Giurescu,
G. C[linescu ;.a.). ~ntreaga via\[ ;i-a de-
dicat-o |[rii Oa;ului l[s]nd `n urma sa
un patrimoniu inegalabil din punct de
vedere istoric ;i etnografic. A ̀ ncetat din
via\[ la 23 aprilie 1989 ;i este
`nmorm]ntat al[turi de tat[l s[u `n fa\a

bisericii din Rac;a.

Organizarea fototecii

Arhiva fotografic[ a lui Ioni\[ G. An-
dron const[ `n 92.712 de cli;ee, care au
fost f[cute `ntre anii 1933 ;i 1989, deci
`ntr-un interval de 56 de ani. Cli;eele
f[cute `ntre anii 1933 ;i 1945 (`n num[r
de 5.378) ;i unele diapozitive color (`n
num[r de 937) alc[tuiesc colec\ia de
Cli;ee (6.129 buc[\i). Cli;eele din aceast[
colec\ie au fost t[iate, decupate de autor
din film ;i se p[streaz[ fiecare cli;eu in-
dividual. 

Cli;eele f[cute ̀ ntre anii 1955 ;i 1989
sunt p[strate `n colec\ia de FILME, care
la r]ndul ei are dou[ subcolec\ii< FILME
~NGUSTE sau „LEICA” (1830 filme cu

60.599 cli;ee) ;i FILME LATE (2129 fil-
me cu 25.984 cli;ee).  

Colec\ia de CLI:EE a fost organizat[
de autor ̀ n urm[toarele domenii< Aspec-
te - A> Portul ;i Tipuri - PT> Cr[ciunul -
C - > Boboteaza - B> Pa;tele - P> Oieritul
- O> Lucrul – L> Nunta - N> ̀ nmorm]nta-
rea – `> V]n[toarea - V> Excursii - E> La
ski - LS> Familia - F> Cu colegii - CC>
Maramure; - M> C]mpia Transilvaniei –
CT> Pelerinaje - Pl> Prim[vara - PR> Seini
- S> Diverse - DV

Toate cli;eele din colec\ia Ioni\[ G.
Andron au cataloage ̀ ntocmite de autor.

Colec\ia de cli;ee

Colec\ia de cli;ee, care acoper[ pe-
rioada dintre anii 1933 ;i 1945, con\ine

imagini extrem de rare (am putea spune
unice) cu |ara Oa;ului din acea vreme,
una din cele mai arhaice zone („\[ri”) ale
Rom]niei interbelice. Cli;eele surprind
multiple aspecte ale satului o;enesc
(Rac;a `n primul r]nd, dar ;i alte sate).

Este documentat[ arhitectura
tradi\ional[, casele ;i anexele din b]rne
de lemn ;i acoperi; din paie, transportul
cu c[ru\e cu ro\i din lemn, aspecte cu
muncile agricole, cu cre;terea animalelor,
`n special oieritul. 

To\i o;enii purtau portul tradi\ional,
confec\ionat `n cea mai mare parte `n
gospod[ria proprie, \esut la r[zboi ;i
`mpodobit cu cus[turi de o;ence pentru
to\i membrii familiei. Era o lume autar-
hic[ ̀ n care aproape totul se producea ̀ n
gospod[rie< hrana, \es[turile de interior,

`mbr[c[mintea. 
Cli;eele surprind aspecte din via\a

de zi cu zi, aspecte de munc[, scene co-
tidiene, dar ;i momentele cruciale ale
existen\ei< obiceiurile ;i ceremonialele
de la botez, nunt[ ;i `nmorm]ntare, dar
;i s[rb[torile religioase (Cr[ciunul, Bo-
boteaza, Pa;tele, Sf]nta Maria, ;.a.)

Colec\ia de filme

Colec\ia de filme constituie o docu-
menta\ie vizual[ a |[rii Oa;ului dintre
anii 1955 ;i 1989, o perioad[ de profunde
transform[ri pe care le-a cunoscut acest[
zon[.  

Fotografiile surprind ̀ n detaliu aceste
transform[ri, sub toate aspectele. Sunt
documentate fotografic aspectele
tradi\ionale ale arhitecturii (case, graj-
duri, ;uri, cuptoare de p]ine, garduri din
nuiele, vrani\e cu boc, f ]nt]ni cu
cump[n[ sau cu lan\), aspecte de munc[,
portul popular, obiceiurile ;i s[rb[torile
tradi\ionale, portul o;enesc. Toate sunt
documentate an de an, `n aproape toate
localit[\ile o;ene;ti. Urm[rind un anume
aspect, oricare din ele, de-a lungul a peste
trei decenii, se constat[ cu u;urin\[ ma-
rile transform[ri ale vie\ii o;enilor. 

~n localit[\ile unde s-a introdus Co-
lectivizarea, sunt documentate aspecte
de munc[ la CAP, introducerea tractoa-
relor ;i a utilajelor agricole, introducerea
unor culturi specializate, dar ;i persis-
ten\a muncii manuale, mai ales la pr[;it
;i recoltat. Nu sunt omise „;edin\ele”
membrilor cooperatori. 

Ora;ul Negre;ti este localitatea cel
mai bine documentat[. Centru al raio-
nului Oa;, era sediul Comitetului Raional
de Partid, aici `;i avea re;edin\a Primul
secretar de partid al raionului, aici erau
concentrate principalele institu\ii admi-
nistrative, economice, sociale ;i culturale,
aici aveau loc cele mai importante eve-
nimente ;i Ioni\[ Andron le-a imortalizat
pe film, adesea chiar la solicitarea auto-
rit[\ilor ;i a ;efilor de institu\ii.  

Valoroase sunt manifest[rile \inute
cu ocazia zilei de 23 August ;i 1 Mai, cu
tribunele `n care st[teau demnitarii de
partid, activi;tii, conduc[torii de `ntre-
prinderi ;i institu\ii ;i, bine`n\eles, re-
prezentan\ii oamenilor muncii, cu
defil[ri, discursuri,  `ntreceri sportive. 

La moartea lui Gh. Gheorghiu Dej
oamenii muncii a;teptau `n coloan[ de
sute de metri s[ treac[ prin fa\a portre-
tului s[u `nconjurat de panglic[ neagr[.

~n arhiva sa se p[streaz[ cli;ee de la
trei vizite „de lucru” ale tovar[;ului se-
cretar general, Nicolae Ceau;escu la Ne-
gre;ti, cu Ion Gheorghe Maurer ;i ceilal\i,
precum ;i vizitele unor al\i `nal\i dem-
nitari din aparatul central de partid ;i
mini;tri. Chiar vizita „fr[\easc[” a secre-
tarului de partid din Ucraina Transcar-
patic[, din fosta URSS este bine docu-
mentat[ ;i multe alte evenimente ale tim-
pului.

Arhiva este valoroas[ nu doar prin
volumul imens de informa\ie vizual[ pe
care o con\ine, ci ;i prin aceea c[ este
dublat[ de informa\ie. Ioni\[ Andron a
dublat cli;eele cu informa\ia aferent[. A
`ntocmit cataloage ̀ n care, corespunz[tor
fiec[rui num[r de film ;i de cli;eu, a notat
informa\iile esen\iale< data c]nd a fost
f[cut[ fotografia, locul unde a fost f[cut[
;i subiectul, ce reprezint[ cli;eul respec-
tiv.  Nu ;tim s[ mai existe `n Rom]nia o
arhiv[ at]t de vast[ ;i at]t de documen-
tat[. |ara Oa;ului, Negre;tiul ;i satele
o;ene;ti se pot considera norocoase ;i
privilegiate c[ a fost un om cu aparatul
de fotografiat pe nume Ioni\[ G. Andron,
prin grija c[ruia vor r[m]ne `n istorie.

A consemnat Mihaela Gh.

Ioni\[ G. Andron a `nregistrat pe pelicul[
via\a |[rii Oa;ului din perioada 1933-1989
Muzeul Jude\ean Satu Mare a intrat `n posesia unei arhive impresionante de cli;ee ;i filme
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Materialul de fa\[ face o cro-
nic[ a ultimelor zile de via\[ a lui
Stalin, baz]ndu-ne pe documente,
pentru a respecta adev[rul istoric.
Au fost folosite documente de ar-
hiv[, apoi s-a apelat la presa vremii
;i la memoriile persoanelor care
au participat la acel eveniment. S-
a mai apelat ;i la acte oficiale, nu
`ntotdeauna publicate, ale Parti-
dului Comunist al Uniunii Sovie-
tice, c]t ;i pe o bogat[ literatur[
pe aceast[ tem[.

Lavranti Berea era nelini;tit c[ de pa-
tru zile nu a mai discutat cu Stalin. A;tep-
ta ve;ti cu toate c[ trecuse de miezul
nop\ii. ~n apartamentul lui a fost anun\at
prin telefonul ro;u de la vila ̀ n care locuia
Stalin. Lavranti Berea ca ;i Malenkov ;i
Miroian, se ducea `ntotdeauna singur la
Stalin, f[r[ s[ fie chemat, la tradi\ionalele
"serate intime" care se \ineau `n fiecare
zi. C]nd Stalin a `nceput brusc s[ aib[
gre\uri, pe 22 februarie 1953, atunci c]nd
a s[rb[torit cu mare;alii Uniunii Sovietice
;i cu nem\ii Biroului Politic al CC al
PCUS, cea de-a 35-a aniversare a creerii
Armatei Ro;ii, "st[p]nul", a interzis tu-
turor s[ vin[ la el f[r[ s[ fie invita\i. Drept
justificare, el invoca "dispozi\iile medici-
lor". 

Lavranti Berea a intrat `n posesia in-
forma\iilor de la oamenii lui, strecura\i
`n garda personal[ a lui Stalin, c[ motivele
acestei schimb[ri bru;te de obiceiuri, care
durau de mai mul\i ani, erau mai profun-
de ;i de ordin politic ;i nu medical.

Dineuri cu “conducerea 
restrânsă”

Obiceiul pe care l-a stabilit Stalin, era
c[, ̀ n fiecare sear[ "conducerea restr]ns["
adic[ Malenkov, Berea, Mikoian, Bulca-
nin, Kaganovici ;i Hrusciov, se reuneau
la Stalin, pentru a discuta toate proble-
mele. De remarcat este ;i faptul c[ acele
"dineuri" se transformau mereu ̀ n chefuri
care se `ntindeau p]n[ `n zori. 

Lavranti Berea a fost primit de ;eful
g[rzii, un general N.K.V.D. (Aceast[ in-
stitu\ie `n care au fost cuprinse< Comisa-
riat de interne de mili\ie ;i de servicii de
informa\ii al URSS. Ea ;i-a schimbat din
1917 de mai multe ori denumirea. Cele
mai cunoscute au fost< din 1917, CEKA,
creat[ pentru a lupta `mpotriva contra-
revolu\iei, din 1922 GPU cu sarcina de a
preg[ti Constitu\ia Stalinist[, `n 1934,
N.K.V.D. din 1946 F.C.B., iar dup[ lichi-
darea lui Berea, M.G.B.), care ̀ nso\indu-
l `n sufragerie l-a informat c[ Stalin a
le;inat brusc `n fa\a mesei. De asemenea
l-a informat c[ matroana Petrovna l-a
descoperit `ntr-o stare jalnic[. De altfel
numai ea avea dreptul s[-l serveasc[ cu
m]ncare pe Stalin.

~n timp ce matroana Petrovna a
r[mas la c[p[t]iul lui Stalin muribund.
Lavranti Berea a luat cheile din sertarul
lui Stalin din biroul al[turat, a deschis
seiful ascuns ̀ n bibliotec[. Din seif a scos
c]teva bibliorafturi cu documente, ̀ n lo-
cul lor a aruncat mai multe c[r\i. A pus
cheile la loc, iar documentele sustrase le-
a dat `n grija ;oferului s[u. 

Cu toate c[ era ora dou[ noaptea, nici
Malenkov, dup[ obiceiul "`nt]lnirilor
restr]nse" nu dormea, pentru c[ a r[spuns
foarte repede la apelul telefonic. Lavranti
Berea l-a anun\at c[ Stalin a f[cut hemo-
ragie cerebral[ ;i `l rug[ s[ vin[ c]t mai
repede la vila lui Stalin.

De remarcat c[ la Congresul al XIX-
lea al PCUS, Malenkov a fost ales ca loc\ii-
tor al lui Stalin ;i ca succesor la conduce-

rea Biroului Politic al CC al PCUS. 
Malenkov a fost primit de Berea ;i l-a

condus `n sufragerie, unde Stalin muri-
bund, era lungit pe canapea. Malenkov a
fost foarte tulburat, speriat ;i pierdut. Sta-
lin z[cea nemi;cat, avea o paloare mor-
tal[. La c[p[t]i st[tea matroana Petrovna,
`n genunchi ;i pl]ngea `n t[cere. Malen-
kov a `ntrebat< ce spun medicii? 

Lavranti Berea l-a informat c[ `n ur-
ma descoperirii afacerii la Kremlin, el nu
a ̀ ndr[znit, din propria ini\iativ[ s[ che-
me un alt medic. "Numai dumneavoastr[
pute\i face acest lucru ̀ n baza func\iei de
secretar al Biroului Politic al CC al
PCUS." Malenkov a convocat conducerea
restr]ns[ apoi a ordonat ;efului g[rzii de
paz[ s[-i cheme pe Bulganin, Mikoian ;i
Hrusciov. 

Mărturia lui Hru;ciov

Nichita Sergheievic Hru;ciov< Stalin
s-a ̀ mboln[vit ̀ n februarie 1953. Malen-
kov, Berea, Bulganin ;i cu mine am r[mas
cu el la vil[ s]mb[t[ seara, dup[ viziona-
rea unui film la Kremlin. Ca de obicei,
supeul a durat p]n[ la cinci sau ;ase di-
minea\a. Stalin, destul de beat, a fost ̀ ntr-
o dispozi\ie excelent[. Nu a fost nici un
indiciu c-ar fi suferit de ceva. La plecare,
ne-a condus, glumind zgomotos. Deci,
dup[ chef ne-am ̀ ntors acas[ ferici\i, c[ci
nu se `nt]mplase nimic. Fac aceast[ pre-
cizare, pentru c[ de multe ori dineurile
la Stalin nu se sf]r;eau ̀ ntotdeauna bine.
A doua zi, duminic[, `n principiu era zi
de odihn[, eram siguri c[ Stalin ne va te-
lefona pentru vreo ;edin\[. Seara, a;tep-
tam telefonul ̀ n fiecare clip[. Dup[ mas[
a sunat telefonul. Nu-mi venea s[ cred c[
s-a scurs o zi `ntreag[ de repaus ;i s[ nu
fim convoca\i la ;edin\[. Dar nimic, n-a
telefonat. Era deja t]rziu ;i m-am culcat.
Deodat[ sun[ telefonul. Era Malenkov
care mi-a spus< Ascult[, ceki;tii au sunat
de la vila lui Stalin. Ei spun c[ lui Stalin i
s-a `nt]mplat ceva r[u. Am face bine s[
mergem acolo. L-am anun\at ;i pe Berea
;i pe Bulganin. Te rog s[ pleci imediat, e
mai bine a;a. Imediat am chemat ma;ina
;i `ntr-un sfert de or[ am fost la vila lui
Stalin. Dup[ ce ne-am str]ns cu to\ii,
`nainte de a intra `n camera lui, ofi\erii
de gard[ ne-au prezentat motivele

nelini;tii tovar[;ului Stalin, care ̀ n fiecare
sear[ la orele 23.00, cerea un ceai sau de
m]ncare. ~n seara aceea n-a f[cut-o.
Ofi\erii de paz[ au trimis-o pe matroana
Petrovna s[ arunce o privire `n camera
lui Stalin. Matroana Petrovna, b[tr]na
bon[, nu prea inteligent[, dar cinstit[ ;i
devotat[, ̀ l servea pe Stalin de foarte mul\i
ani. La `ntoarcerea sa le-a spus ofi\erilor
c[ Stalin dormea `ntins pe parchetul ca-
merei mari, unde dormea de obicei. Apa-
rent, el se d[duse jos din pat ;i c[zuse.
Ceki;tii l-au ridicat ;i l-au ̀ ntins pe o ca-
napea `n sufragerie. Afl]nd asta, am
hot]r]t cu to\ii c[ nu e bine s[ ne ducem
la el. Fiecare dintre noi ne-am `ntors la
casele noastre. Nu a trecut mult timp, c[
Malankov ne-a apelat la telefon zic]nd<
"B[ie\ii au telefonat din nou de la
tovar[;ul Stalin. Ei spun c[ ceva nu e `n
regul[. Au trimis-o din nou pe matroana
Petrovna s[ vad[ cum se simte tovar[;ul
Stalin. Matroana s-a ̀ ntors ;i le-a spus c[
Stalin doarme ad]nc, dar c[ e ceva anor-
mal. E mai bine s[ ne `ntoarcem la vila
lui Stalin. De data asta s-a hot[r]t ca Ma-
lankov s[-i anun\e ;i pe al\i doi membri
ai Biroului Politic - Kaganovici ;i
Voro;ilov, care nu participaser[ la dineul
din ajun, ;i nu erau cu noi la primul te-
lefon al ofi\erilor din garda de paz[. Am
hot[r]t s[ chem[m medicii. ~mi amintesc
c[ printre era ;i profesorul Lukomski. 

Ne-am str]ns `n biroul ofi\erilor de
gard[, apoi am intrat `n camera `n care
Stalin dormea pe canapea. Le-am cerut
medicilor s[-l consulte pe Stalin. Profe-
sorul Lukomski s-a apropiat de el cu foar-
te mare pruden\[. :tiam ce g]nde;te. Tre-
mur]nd de nervozitate, atinse m]na lui
Stalin, ca ;i cum ar fi fost un fier `nro;it.
Berea a strigat< E;ti medic, nu? Atunci
hai, apuc[-i m]na corect. Profesorul Lu-
komski a afirmat c[ bra\ul drept nu se
mai mi;c[ deloc. :i piciorul era paralizat.
Stalin nu mai putea s[ vorbeasc[. Era ̀ ntr-
o stare extrem de grav[. A fost dezbr[cat
;i aduc]ndu-l din nou ̀ n camera mare, a
fost `ntins pe sofaua pe care dormea de
obicei. Medicii chema\i au organizat o
gard[ ̀ n jurul lui Stalin. Noi, membrii Bi-
roului Politic, am f[cut acela;i lucru, pen-
tru a asigura o veghe de 24 de ore. Primii
care au stat la c[p[t]iul lui Stalin au fost<
Malankov, Berea, Kaganovici, Voro;ilov

;i cu mine. Stalin era `ntr-o stare foarte
grav[. Medicii ne-au spus c[ dac[ scap[,
nu va mai putea s[ lucreze niciodat[, dar
c[ `n general, acest gen de boal[ nu prea
se prelunge;te iar rezultatul e fatal. Stalin
era total incon;tient. ~n timp ce medicii
`i luau proba de urin[, am observat c[ a
`ncercat s[-;i revin[. Doar o singur[ dat[
;i-a rec[p[tat cuno;tin\a dar nu a putut
s[ vorbeasc[. I s-a dat cu linguri\a pu\in[
ap[ ;i ceai mai slab. Stalin ;i-a ridicat
m]na st]ng[ pentru a ar[ta ceva pe pe-
rete. Apoi el ne-a str]ns m]na la to\i. :i
eu i-am dat-o pe a mea ;i m-a str]ns cu
m]na st]ng[ pentru c[ cea dreapt[ era
paralizat[ ̀ n totalitate. Membrii Biroului
Politic prezen\i `n sal[, trebuia s[ supra-
veghem medicii c]nd ̀ l examinau. Garda
pe care am f[cut-o, m-a obosit profund.
P]n[ c]nd s[-mi vin[ r]ndul m-am dus
acas[ ca s[ dorm pu\in. Abia m-am culcat
c[ sun[ telefonul. Era Malankov care ̀ mi
zice< Vino repede, Stalin a avut o nou[
criz[. Cum am intrat ̀ n camera lui Stalin
am v[zut c[ se sim\ea foarte r[u. Medicii
ne-au confirmat c[ era ̀ n agonie. Deodat[
a ̀ ncetat s[ mai respire. Un medic a ̀ ncer-
cat s[-i fac[ frec\ii la inim[, dar Stalin a
murit. Chiar ̀ n timp ce Stalin murea, Bu-
rea a p[r[sit `nc[perea. 

Mărturia fiicei lui Stalin

Svetlana Allilveva, fiica lui Stalin<
Agonia a fost groaznic[. El se sufoca sub
ochii tuturor. Deodat[, ̀ n ultimul minut,
tata deschise ochii ;i ̀ mbr[\i;[ toat[ asis-
ten\a cu o privire dement[, furioas[, plin[
de groaz[ `n fa\a mor\ii ;i `n fa\a fe\elor
necunoscute ale medicilor care se aplecau
asupra lui. Aceast[ privire cuprinse toat[
adunarea `ntr-o frac\iune de secund[ ;i
atunci cu un gest ̀ nfrico;[tor pe care nu-
l `n\eleg, nici ast[zi ;i pe care nu-l pot
uita, a ridicat m]na st]ng[, pe care nu o
mai putea mi;ca `n aer. Nu se ;tia nici
cui, nici la ce se adresa acest gest de
ne`n\eles dar amenin\[tor. Noi st[team
to\i `n jurul lui buim[ci\i, t[cu\i. Apoi
membrii guvernului se gr[bir[ spre ie;ire
pentru a se duce la Moskova, la Comitetul
Central al PCUS, unde toat[ lumea a;tep-
ta nout[\i (Dou[zeci de scrisori c[tre un
prieten, Svetlana Allilveva, Senil, 1967,
Ed. Senil, p. 19 - 24)

Stalin fuma p]n[ la ;aizeci 
de \ig[ri pe zi

Alt medic din echipa medical[ a de-
clarat c[< "C]nd la ordinul pre;edintelui,
m-am preg[tit s[ fac electrocardiograma,
tovar[;ul Stalin, se poate imagina ce
emo\ie am avut c]nd i-am scos c[ma;a ;i
i-am preg[tit pieptul ;i bra\ul ca s[-i a;ez
electrozii, nu reu;eam deloc. Atunci au
ap[rut tovar[;ul comisar al poporului
Bulganin, Nicolai Alexandrovici, care se
repezi la mine ;i a `nceput s[ urle
`ntreb]ndu-m[ ce ̀ nv]rt acolo. Tovar[;ul
ministru A.T. Tre\iakov a intervenit ;i i-
a spus c[ e o procedur[ necesar[. C]nd
am redactat anamneza bolii, am remarcat
c[ tovar[;ul Stalin nu mai f[cuse un con-
trol medical de luni de zile. El folosea de
regul[ medicamente populare, ca de
exemplu c]teva pic[turi de tinctur[ de
iod `n ap[ c[ldu\[. ~nainte cu ;ase luni
fusese prevenit c[ tensiunea `i cre;te re-
gulat ;i a ̀ ncetat s[ mai fumeze. Tovar[;ul
Stalin fuma p]n[ la ;aizeci de \ig[ri pe zi.

Comunicat privind boala

Pentru c[ toate agen\iile de informa\ii
str[ine publicau ;tirea c[ Stalin e pe moar-
te, Biroul Politic al P.C.U.S. a publicat mai
`nt]i prin Agen\ia Tass ;i imediat apoi ̀ n
ziarul central Pravda din 4 martie 1953,
un comunicat am[nun\it privind boala
lui Stalin.

Textul comunicatului avea urm[toa-
rele preciz[ri< "~n noaptea de 2 martie
1953, afl]ndu-se la domiciliul s[u din
Moscova, tovar[;ul Stalin a suferit o co-
mo\ie cerebral[ care a atins zonele vitale
ale Creierului. Bra\ul ;i piciorul drept
sunt paralizate. Nu mai poate vorbi. Sunt
`ngreunate func\iile inimii ;i ale organelor
respiratorii. Cei mai buni speciali;ti, pro-
fesori universitari ;i academicieni au fost
chema\i la c[p[t]iul bolnavului, sub con-
ducerea Ministrului S[n[t[\ii, tovar[;ul
A.T. Tritiakov ;i sub conducerea direct[
a Comitetului Central al P.C.U.S. 

Anunțul morții

Abia `n ziua de vineri 6 martie 1953,
Pravda a publicat `ntr-un chenar negru,
pe toat[ pagina `nt]i anun\ul mor\ii lui
Iosif Vissarionovici Stalin. ~n text se mai
aminte;te c[ "moartea a survenit ̀ n seara
zilei de 5 martie, la orele 21 ;i cinci mi-
nute". 

Nichita Sergheivici Hru;ciov, dup[
ce a devenit ;eful guvernului sovietic ;i
secretar general al partidului asaltat de
un grup de ziari;ti str[ini, a r[spuns la
`ntrebarea provocatoare< de ce Biroul Po-
litic de atunci a \inut ascuns[ moartea lui
Stalin, timp de trei zile? El a r[spuns< Sta-
lin a avut o hemoragie cerebral[ ̀ n noap-
tea de 2 spre 3 martie 1953 ;i c[ a murit
`n noaptea de 3 martie. Noi am fost at]t
de speria\i, ;oca\i ;i tulbura\i, `nc]t ni se
p[rea c[ se pr[bu;e;te lumea ;i c[ totul e
pierdut. Atunci Berea a luat hot[r]rea ;i
a propus s[ preg[tim ;i s[ inform[m opi-
nia public[ ̀ n etape. El a explicat c[ ;i noi
trebuia s[ ne a;tept[m la orice eventua-
litate". 

***

Stalin s-a născut în 18 decembrie
1878 `n orașul Gori, Georgia, în familia
cizmarului Vissarion Ivanovici Djugaș-
vili. Mama sa, Ekaterina Geladze, prove-
nea dintr-o familie de iobagi. 

Stalin a devenit Secretar General al
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
în 1922, în urma morții lui Vladimir Ilici
Lenin.

Profesor Ioan Corneanu

Num[rul din “Sc]nteia” care anun\[ moartea marelui conduc[tor sovietic

Abia `n ziua de vineri 6 martie 1953, Pravda a publicat `ntr-un chenar negru, pe toat[ pagina
`nt]i anun\ul mor\ii lui Iosif Vissarionovici Stalin. ~n text se mai aminte;te c[ "moartea a survenit
`n seara zilei de 5 martie, la orele 21 ;i cinci minute". 

În 6 martie 1953, moartea lui Stalin 
a fost anun\at[ dup[ trei zile
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Cannabis sativa este un hibrid
de c]nep[ care nu trebuie confun-
dat cu ha;i;ul. C]nepa benefic[
nu con\ine THC, substan\a psi-
hotrop[, dar `n schimb are ne-
num[rate efecte pozitive asupra
s[n[t[\ii.

Din `ntreg regnul vegetal, `n se-
min\ele de c]nep[ se g[sesc proteinele
comestibile care pot fi folosite `n cea
mai complet[ m[sur[ de c[tre orga-
nismul uman, iar uleiul de c]nep[ este
singurul ulei vegetal ideal pentru me-
tabolism.

Ce sunt proteinele?

Func\ia principal[ a proteinelor ali-
mentare este de a furniza "materia
prim[" numit[ aminoacizi, astfel ̀ nc]t
ace;tia s[ poat[ fi folosi\i pentru dez-
voltarea ;i `ntre\inerea \esuturilor din
organism. Proteinele sunt clasificate ca
structurale (fibre) ;i biologic active
(globulare). Proteinele structurale in-
clud colagenul, creatina ;i fibrinogenul,
ace;tia fiind constituien\ii principali
ai vaselor, pielii, p[rului ;i ligamentelor.
Proteinele biologic active sunt mai ales
globulinele ;i sunt precursorii unora
dintre cele mai importante substan\e
chimice din organism. Ele sunt pre-
cursorii hormonilor care regularizeaz[
procesele organismului. Sunt precur-
sorii hemoglobinei care transport[ oxi-
genul ;i bioxidul de carbon. De ase-
menea, sunt precursorii enzimelor care
catalizeaz[ ;i controleaz[ reac\iile bio-
chimice. ~n sf]r;it, proteinele globulare

sunt precursorii anticorpilor care ap[r[
organismul de bacterii, viru;i ;i al\i
agen\i patogeni, precum ;i de toxine
sau antigeni. De;i corpul poate produ-
ce proteine globulare din orice protein[
ingerat[, este mult mai u;or s[ produc[
globuline din "materie prim[" globu-
lar[.

Semin\ele de c]nep[

Cam 65% din con\inutul total de
protein[ din s[m]n\a de c]nep[ este

protein[ globular[ numit[ edestina,
care se aseam[n[ foarte mult cu glo-
bulina din plasma sanguin[ uman[.
Edestina este u;or de digerat, este ab-
sorbit[ u;or ;i este vital[ pentru
men\inerea unui sistem imunitar
s[n[tos. Aceast[ protein[ are abilitatea
unic[ de a stimula producerea de an-
ticorpi `mpotriva agen\ilor patogeni.
Cealalt[ protein[ important[ din
s[m]n\a de c]nep[ este albumina, care
este de asemenea, u;or de digerat da-
torit[ formei sale globulare.

Proteinele din c]nep[ con\in to\i
cei 21 de aminoacizi cunoscu\i, inclu-
siv cei 8 aminoacizi esen\iali pe care
un organism adult nu-i poate produce.

Trebuie remarcat faptul c[ protei-
nele sunt poten\iali alergeni. Aceasta
se refer[ inclusiv la soia, lactate sau
arahide.  Alergii la semin\ele de c]nep[
nu au fost semnalate niciodat[. De ase-
menea, semin\ele de c]nep[ con\in
mai pu\ine oligozaharide dec]t
maz[rea sau fasolea care produc gaze
intestinale.

Semin\ele de c]nep[ con\in fibre,
indispensabile pentru buna func\iona-
re a aparatului digestiv ;i `n mod spe-
cial a colonului, deoarece ele func\io-
neaz[ ca o veritabil[ "m[tur[" pentru
balastul intestinal.

Aceste semin\e perfecte scad nive-
lul colesterolului ;i al trigliceridelor,
ajut[ la prevenirea bolilor cardiovas-
culare, scad tensiunea arterial[. ~n ca-
zul obezit[\ii, contribuie la restabilirea
greut[\ii ideale, elimin]nd din orga-
nism gr[simea `n plus. ~nt[resc siste-
mul imunitar ;i revigoreaz[ func\io-
narea creierului.

Consumul regulat de semin\e de
c]nep[ ajut[ la prevenirea sau `nl[tu-
rarea modific[rilor maligne.

Uleiul de c]nep[

Este unicul ulei din semin\e ̀ n care
concentra\ia de gr[simi saturate este
una minimal[. Con\ine peste 90% acizi
gra;i nesatura\i benefici! Mai mult, ra-
portul dintre concentra\iile uleiului de
tip omega 3 ;i omega 6 este de 1<3, care
corespunde recomand[rilor pentru

consumul zilnic, fiind unic `n natur[
prin aceast[ compozi\ie. Nutri\ioni;tii
arat[ c[ `n dieta modern[ acest raport
este total nefast de 1<32!

Uleiul de c]nep[ se recomand[ ca
;i calmant al durerilor ̀ n bolile cronice,
mai ales `n cele neurologice(scleroza
multipl[, neuropatie diabetic[, scia-
tic[). Este util ;i pentru ameliorarea
simptomelor inflama\iei articulare,
glaucom, epilepsie.

Uleiul de c]nep[ concentrat a fost
ob\inut pentru prima dat[ de canadia-
nul Rick Simpson, care s-a vindecat cu
ajutorul lui de cancer de piele ̀ n numai
4 zile. El a oferit gratuit bolnavilor can-
titatea de ulei r[mas[. Drept "r[splat[",
autorit[\ile l-au exilat din \ar[, fiind
`nvinuit de trafic de droguri.

Cercet[torii de la Universitatea Vir-
ginia au utilizat uleiul de c]nep[ pentru
combaterea leucemiei ;i a cancerului
de piele, prin aplicarea direct[ pe le-
ziuni. Institutul de Medicin[ Legal[
din Olomouc (Cehia) a preparat un
unguent din ulei de c]nep[ cu efecte
`n vindecarea piciorului diabetic ame-
nin\at cu amputarea, pentru scleroza
`n pl[ci ;i diferite leziuni dermatologice
(arsuri, eczeme, escare, psoriazis, lu-
pus, ulcer varicos).

Utilizarea uleiului de c]nep[ este
`n prezent legalizat[ `n 10 \[ri din UE,
inclusiv Rom]nia, fiind destinat trata-
mentelor medicale `n afec\iuni grave,
cum sunt< cancer, epilepsie, scleroz[ ̀ n
pl[ci ;i crize dueroase acute provocate
de neuropatiile periferice ;i neoplas-
me.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721.202.752

Uleiul de c]nep[ con\ine peste 90% acizi gra;i nesatura\i benefici

Proteinele din c]nep[ con\in to\i cei 21 de aminoacizi cunoscu\i, inclusiv cei 8 aminoacizi
esen\iali pe care un organism adult nu-i poate produce.

Accidentele vasculare cerebrale
pot fi cauza de deces `n circa 20%
din cazuri. Atunci c]nd ele nu sunt
mortale (cazul cel mai frecvent)
reprezint[ o cauz[ important[ de
invaliditate (paralizii sechelare,
tulbur[ri de vorbire etc.) 

Aceste invalidit[\i pot regresa p]n[
la dispari\ia complet[ prin urmarea pro-
gramelor de recuperare, dar la 1 din 5
pacien\i invalidit[\ile pot persista toat[
via\a! Pentru a evita astfel de consecin\e,
cel mai bine este s[ prevenim accidentele
vasculare cerebrale. 

Cea mai frecvent[ cauz[ a acciden-
telor vasculare cerebrale este ateroscle-
roza arterelor carotide. Ca atare, cea mai
bun[ metod[ de a preveni un astfel de
eveniment cerebrovascular este preven\ia
aterosclerozei carotidiene. Dac[ totu;i
ateroscleroza carotidian[ exist[ deja, ade-
sea sub form[ de stenoze, putem preveni
un AVC prin tratarea stenozelor caroti-
diene. Tratamentul se poate face chirur-
gical sau interven\ional (prin angiopla-
stie). 

Pentru a `mpiedica apari\ia ateros-
clerozei carotidiene trebuie s[ avem `n
vedere controlul/tratamentul factorilor
de risc ai aterosclerozei ;i anume>

Prevenirea/tratamentul hipertensiu-
nii arteriale.  Speciali;tii recomand[ ca
orice adult trebuie s[ ̀ ;i m[soare tensiu-

nea arterial[ cel pu\in o dat[ la 2 ani. Se
poate afirma c[ avem hipertensiune ar-
terial[ dac[ tensiunea arterial[ este mai
mare de 140/90 mmHg. Cu c]t tensiunea
arterial[ este mai mare, cu at]t riscul de
AVC este mai mare. Astfel, dac[ tensiu-
nea arterial[ sistolic[ este mai mare de
160 mmHg, riscul de AVC cre;te de circa
trei ori. Reducerea tensiunii  arteriale (
`n general mai pu\in de 140/90 mmHg
dar la pacien\ii cu diabet ;i/sau  afectarea
rinichilor, cu mai pu\in de 130/80

mmHg) scade riscul de AVC cu circa 35-
45%. Tensiunea arterial[ se poate con-
trola prin< medicamente antihipertensi-
ve, administrate conform indica\iilor
medicului> sc[derea ̀ n greutate> adopta-
rea unei diete bogate ̀ n fructe ;i legume,
s[rac[ `n gr[simi> activitate fizic[ regu-
lat[> sc[derea consumului de sare la mai
pu\in de 6 g/zi, consumul redus/moderat
de alcool.

La fel de important[ este renun\area
la fumat.  Studiile de p]n[ acum arat[ c[
at]t fumatul activ, c]t ;i cel pasiv cresc
riscul de AVC de circa 2 ori. Oprirea
complet[ a fumatului scade riscul de
AVC cu circa 50% la 1 an. Acest risc dis-
pare (devine egal cu cel al unui
nefum[tor) dup[ 5 ani de la oprirea fu-
matului.

Diabetul zaharat cre;te riscul de AVC
de circa 4 ori. Astfel, pe l]ng[ tratamentul
;i dieta recomandate de c[tre medicul
diabetolog, la pacien\ii diabetici este foar-
te important controlul riguros al tensiu-
nii arteriale ;i atingerea nivelului \int[ al
hemoglobinei glicate.

De asemenea, este important[ trata-
rea nivelelor crescute de gr[simi din
s]nge iar pentru acest lucru trebuie adop-
tat[ o diet[ s[rac[ ̀ n colesterosl, sc[derea
`n greutate, activitatea fizic[ regulat[ ;i
tratament medicamentos ( la recoman-
darea medicului).

A consemnat :tefania Cri;an

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

Speciali;tii recomand[ ca orice adult
trebuie s[ ̀ ;i m[soarea tensiunea arte-
rial[ cel pu\in o dat[ la 2 ani

Cum putem preveni accidentele vasculare
cerebrale?

C]nepa, un aliment d[ruit de natur[ 
pentru diverse probleme de s[n[tate
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Guia; de fasole

Salat[ de cartofi 
cu bacon

Mod de preparare< 

Fasolea se lasă o noapte la înmuiat.
Ceapa tăiată mărunt se călește, se adau-
gă usturoiul pisat și carnea de vită tăiată
cubulețe se călește, iar când începe să
se prăjească se adaugă și carnea afu-
mată, tăiată la dimensiuni asemănă-
toare, eventual se mai poate adăuga și

100 ml apă. Când începe din nou să se
prăjească se adaugă boia, piper, sare,
eventual boia de ardei iute după gust.
Se amestecă și se stinge cu 3 - 3,5 litri
apă. Când compoziția începe să fiarbă,
se adaugă oasele rămase de la carne,
fasolea, după o oră de fierbere la foc
potrivit, cu vasul acoperit, se adaugă
cârnații tăiați felii de circa 0,5 cm, apoi
zarzavaturile curățate și tăiate mărunt,
ardeiul tăiat în 4 și ardeiul iute (dacă
se folosește, întreg, sau tăiat felii. Când
carnea s-a fiert (inclusiv carnea de vi-
tă), se adaugă pasta de tomate și deli-
catul și se mai fierbe circa 5 minute. Se
servește caldă, eventual ornată cu
smântână, sau pătrunjel verde.

Ingrediente< 

3-400 g fasole uscată, 50 g
carne de vită (mânzat), un ciolan
afumat (sau 6-700 g costiță afu-
mată), un fir de circa 300 g câr-
nați de casă afumat, o ceapă ma-
re, 2 căței de usturoi, un ardei, 2
linguri pastă de tomate, 5-600 g
zarzavaturi (3-4 morcovi, 2-3 pă-
trunjei, o gulie, o țelină de mări-
mea unui ou), 2 linguri de untură
de porc (sau 4 linguri de ulei),
sare, piper, boia, delicat (de casă),
boia de ardei iute, sau un ardei

iute.

Mod de preparare<

Spălați cartofii apoi puneți-i la fiert
în coajă, în apă cu sare. Până când car-
tofii se fierb tocați ceapa mărunt, tocați
și p[trunjelul iar într-un castronel
amesteca\i o\etul cu uleiul și cu supa
de legume răcită bine în prealabil. Tă-
iați baconul în bucățele mici apoi îl

pr[jiți ușor într-o tigaie antiaderentă,
apoi l[sați-l să se răcească. După ce s-
au fiert cartofii și s-au r[cit și aceștia
suficient de bine, astfel încât să se poa-
tăt curăța ușor, îi curățăm de coajă apoi
îi tăiem felii rotunde sau cubulețe, după
plac. Puneți cartofii într-un castron,
peste ei adăugați ceapa și p[trunjelul
tocat, apoi amestecul de o\et, ulei și su-
pă de legume. Condimentăm cu sare
;i piper, după gust. Amestecați ușor cu
ajutorul a două linguri pentru salate.
Se lasă la frigider circa o jumătate de
oră, dupa care se poate servi.

Ingrediente<

500 g cartofi albi. o ceapă mi-
că (dacă se poate roșie), 3-4 felii
de bacon afumat, 100 ml supă de
legume, 30 ml ulei de măsline,
30 ml oțet de vin alb, câteva fire
de p[trunjel verde tocate

m[runt, sare și piper.

Compot de pere

Mod de preparare<

Fructele se crăță și se taie în 4-6
bucăți, în funcție de mărimea lor. Bor-
canele se opresc în prealabil, pentru
dezinfectare. Fructele bine spălate se
așează în borcan, cât mai aspectuos,
apoi lateral se ornează cu batoanele de
scorțișoare și cu câte 3 bucăți de cu-

ișoare în fiecare borcan. Se adaugă câte
2 linguri de zahăr în fiecare borcan,
apoi se adaugă apă, cât să acopere bine
fructele. Conservantul se folosește
conform indicațiilor. Borcanele se aco-
peră cu folie de celofan și se așează pe
o tavă în care se toarnă apă. Se pune
la cuptor și se fierbe la foc mediu circa
30 minute. Când este gata, cât timp
mai e fierbinte borcanele se acoperă
cu capace și se lasă să se răcească în-
velite în pături. 

Ingrediente 
(pentru 5 borcane)<

2 kg de pere coapte, dar încă
suficient de tari, 10 linguri de za-
hăr, 10 batoane de scorțișoare,
15 bucăți de cuișoare, salicil sau
conservant conform îndrumă-

rilor de pe ambalaj.

Pr[jitur[ cu ciocolat[,
f[r[ coacere

Mod de preparare<

Această prăjitură de ciocolată cu
blat din biscuiţi se prepară extrem de
uşor şi nu necesită coacere. Pentru pre-
pararea blatului biscuiţii se mărunţesc,
ciocolata se sfărâmă și se topește pe
aburi, se adaugă untul și se topește,
apoi compoziția se toarnă peste biscuiți
și se amestecă. Se pune amestecul în-
tr-o tavă cu pereţi înalţi și se presează
bine de tot. Pentru cremă, ciocolata se

acoperă cu frişca fiartă, se amestecă
până când bucățile de ciocolată se di-
zolvă complet, apoi peste compoziție
se pune gelatina înmuiată în prealabil
în apă, conform instrucțiunilor de pe
ambalaj. Se omogenizează şi apoi se
mixează şi se amestecă bine cu nuca
de cocos. Se toarnă peste blat și se în-
tinde uniform. Se poate acoperi fie cu
o glazură de ciocolată, un strat de fulgi
de cocos, fie cu un blat similar cu pri-
mul și lăsat în prealabil două ore la fri-
gider, dar în acest caz cantitatea de in-
grediente pentru blat se dublează. Se
dă la rece pentru 4 ore. Se serveşte or-
nată cu frișcă sau fructe.

Ingrediente<

Pentru blat< 500 g biscuiţi
menaj, un pachet de unt, o cio-
colată amăruie (100 g). Pentru
umplutură< 300 g de ciocolată fi-
nă, 250 ml de frişcă, 3 foi de ge-
latină, 4 linguri de fulgi de co-

cos.

Sucul proaspăt de cartofi are
proprietăţi curative excepţionale în
cazul ulcerului sau al gastritei, al
constipa\iei uşoare sau al
scorbutului, iar ceaiul obţinut prin
fierberea cojii de cartof este excelent
pentru persoanele cu hipertensiune
arterială. Unii medici recomandă
sucul proaspăt de cartofi drept un
veritabil medicament ce reuşeşte să
vină de hac până şi celor mai crunte
migrene. Betacarotenul din cartofii
dulci protejează organismul
împotriva cancerului.

Legume ieftine şi banale, la îndemâna
tuturor, deliciu culinar al copiilor şi al
adulţilor, cartofii pot fi găsiţi în mai toate
rafturile supermarketurilor şi pe tarabele
din pieţe. Câţi dintre noi ştiu însă despre
proprietăţile terapeutice ale cartofului sau
despre numeroasele beneficii pe care
consumarea acestor legume le aduce
organismului? Câţi dintre noi cunosc că
dintre toate alimentele, cartoful este poate
şi cel mai eficient în curele de slăbire?
Contrar opiniei generale, cartoful nu
îngraşă dacă nu este preparat cu grăsime
sau dacă nu este consumat în combinaţie
cu grăsimi animale.

100 grame de cartofi la maturitate
conţin 88 de calorii, 2,0% proteine, 0,15%
lipide, 19,0% glucide, aşadar cartoful nu
este atât de bogat în calorii pe cât se crede
dacă este gătit într-un mod corespunzător.
Cel mai sănătos mod de preparare al
cartofilor este prin fierberea în coajă
deoarece în coajă se găsesc cele mai multe
vitamine, minerale şi fibre. Cartofii au un
conţinut bogat de magneziu -substanţă
minerală având o acţiune benefică asupra
sistemului nervos, fier -indicat în
prevenirea anemiilor, potasiu - esenţial
pentru buna funcţionalitate a inimii şi
detoxifierea organismului. În proporţie de
74,68%, cartofii conţin apă.

Deşi valoarea energizantă a cartofilor
diferă în funcţie de specie, cartofii
constituie însă o legumă consistentă şi una
dintre cele mai bogate surse de energie şi
proteine. În plus, cartofii conţin ;i foarte
multă vitamina C, 200 de grame de cartofi
asigurând jumătate din doza zilnică de
vitamina C recomandată. Cartoful
reprezintă un aliment uşor digerabil dacă
este fiert, iar în combinaţie cu sucul de
rodii înlesneşte calmarea iritaţiilor
intestinale. Nu acelaşi lucru îl putem
spune însă şi despre cartofii prăjiţi, a căror
digestie se realizează cu dificultate din
cauza conţinutului mai ridicat de lipide.
De asemenea, în compoziţia cartofilor
dulci intră şi betacarotenul, antioxidant ce
are un rol important în protejarea
organismului împotriva cancerului.

Studii recente demonstrează că acestă
legumă are un efect uşor sedativ, calmant
asupra sistemului nervos, consumarea
cartofului fiind indicată în cazul
epuizărilor nervoase sau în tratarea
insomniilor. Sucul proaspăt de cartofi are
proprietăţi curative excepţionale în cazul
ulcerului sau a gastritei, a constipaţiei
uşoare sau a scorbutului, iar ceaiul obţinut
prin fierberea cojii de cartof este excelent
pentru persoanele cu hipertensiune
arterială. Dacă urmăriţi eliminarea
toxinelor din organism, puteţi consuma
sucul de cartofi în combinaţie cu cel de
morcovi sau varză ca pe un excelent
detoxifiant.

Atenţie la cantitatea de cartofi pe care
o consumaţi! Nu se recomandă ca
persoanele suferind de ateroscleroză sau
de anumite afecţiuni ale rinichilor să
includă `n meniul zilnic cartofii. De
asemenea, nu consumaţi cartofii de
coloratură verde căci aceştia sunt bogaţi
în solanină, o substanţă toxică periculoasă
sau cartofi crescuţi pe bază de
îngrăşăminte chimice. Dacă aveţi diabet,
consumaţi cartofi cu moderaţie.

Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Betacarotenul din
cartofii dulci ne

protejeaz[ împotriva
cancerului

Atenţie la cantitatea de cartofi pe care o consumaţi! Nu se recomandă ca persoanele suferind
de ateroscleroză sau de anumite afecţiuni ale rinichilor să includă `n meniul zilnic cartofii. De
asemenea, nu consumaţi cartofii de coloratură verde căci aceştia sunt bogaţi în solanină, o
substanţă toxică periculoasă sau cartofi crescuţi pe bază de îngrăşăminte chimice. Dacă aveţi
diabet, consumaţi cartofi cu moderaţie.
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Colec\iile Inedit `n decursul
timpului s-au deosebit prin \inute
speciale ;i propuneri `ndr[zne\e.

~n acest sezon-noua colec\ie Ine-
dit-va surprinde clien\ii-doamne sau
domni-printr-un “aer” proasp[t ;i po-
zitiv, care ̀ i va face s[ se simt[ tineri,  ;i
care purt]nd-o, le va `nsenina ziua.

Pentru femei, Inedit propune culori
rezervate ;i pl[cute-marsala, bej, maro,
ocru, ruginiu, gri, precum ;i impri-
meuri grafice severe `n colora\ie alb ;i
negru.

Imprimeul “animal print” care este
lider de c]teva sezoane, continu[ s[
r[m]n[ ̀ n trend ;i ̀ l ve\i g[si ;i ̀ n noua
colec\ie.

Pelerina este un “must-have” al se-
zonului.O pies[ vestimentar[ confor-
tabil[ ;i c[lduroas[, care poate trans-
forma `n “div[” pe fiecare domni;oar[
sau doamn[ care o poart[. La Inedit
ve\i g[si propuneri de pelerine care
ofer[ un mix de material< stofa impri-
mat[ sau uni, blan[ ;i piele.

De altfel  ̀ n ̀ ntreaga colec\ie, Inedit
asociaz[ texturi diferite de \es[tur[ ;i

recomand[ clientelor s[ combine `ntr-
o \inut[ c]t mai multe straturi de hai-
ne.

Rochia-o alt[ pies[ “vedet[” la Ine-
dit, are o linie care accentueaz[ talia ;i
fusta clo; sau varianta “creion” care
urm[re;te linia ;oldurilor.

Pentru b[rba\i Inedit propune cos-
tume pentru stilul smart casual, care
ofer[ un look total relaxat ;i elegant.

Pentru garderoba de birou a
b[rba\ilor, Inedit prezint[ costume `n
carou sau asocieri de sacouri din stofe
cu desen minimalist, uneori cu garni-
turi din piele ;i pantaloni ̀ n culori uni.
Liniile propuse sunt “skinny fit” ;i “slim
line”.

Trenciul clasic, la dou[ r]nduri de
nasturi cu centura ̀ n talie, din bumbac
negru, este un produs care `\i poate
oferi o atitudine de invidiat!
Domnii ar trebui s[ nu rateze jachetele,
`n modele care combin[ cu succes tri-
cotul cu pielea ;i \es[tura de bumbac
sau stofa cu tricotul ;i pielea.

~n concluzie, noua colec\ie Inedit se
adreseaz[ celor care sunt dornici s[ aib[
un aer tineresc ;i o elegan\[ sportiv[. 

Magazin Inedit< Str.V]n[torilor Nr. 11
web site< www.ineditfashion.com

Noua colec\ie prêt-a-porter 
Inedit toamn[ - iarn[ 2015-2016
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Produsele lactate sunt unele
dintre cele mai consumate ali-
mente printre români. Lapte,
iaurt sau frișcă, toate aceste ali-
mente pot să contribuie cu succes
la o masă sănătoasă, săţioasă și
care poate să fie și benefică si-
luetei.

Laptele este bogat în calciu (chiar
și laptele degresat) și mulţi dintre în-
locuitorii săi sunt îmbogăţiţi cu calciu.
Dacă, totuși, urmărești să consumi cât
mai puţine calorii, poţi consuma lapte
degresat. De asemenea, deoarece tot
mai multe persoane preferă să renunţe
la consumul de lactate din diferite mo-
tive (intoleranţă la lactoză, probleme
de sănătate sau probleme cu greutatea),
trebuie să știi că înlocuitorii laptelui
reprezintă o adevărată salvare!

Iată câteva informaţii pe care ar tre-
bui să le știi despre consumul de pro-
duse lactate și despre înlocuitorii aces-
tora.

Laptele

Pentru un gust bogat și un aspect
cremos atunci când este folosit în di-
ferite compoziţii ale mâncărurilor ar
trebui să folosești un tip de lapte inte-
gral. Persoanele care urmăresc să re-
ducă pe cât posibil cantitatea de gră-
simi saturate în alimentaţie ar trebui
să consume lapte degresat sau semi-
degresat.

Efecte terapeutice< laptele este una
dintre cele mai bogate surse de calciu
disponibile. De fapt, laptele integral es-
te recomandat în special copiilor, care
au nevoie de aportul caloric pentru
creșterea și dezvoltarea sistemului osos.

Frișca

Pentru a obţine o adevărată delica-
tesă, poţi folosi frișcă grasă sau slabă,
mascarpone, smântână dulce sau chiar
acrișoară.

Efecte terapeutice< frișca este o bu-
nă sursă de vitamina E, benefică pentru
piele, dar are multe calorii, așa că ar
trebui consumată cu moderaţie.

Iaurtul

Este foarte folositor în bucătărie,
atât consumat în stare naturală, cât și
pentru a da consistenţă amestecurilor.
Iaurtul grecesc este mult mai gros decât
cel obișnuit și are la fel de multe calorii
ca și smântâna, așa că nu se recomandă
consumul regulat. Iaurturile degresate,
inclusiv iaurtul grecesc degresat, sunt
de preferat deoarece le poţi consuma
fără să ai remușcări.

Efectele terapeutice< iaurtul este
bogat în calciu, fiind în cele mai multe
cazuri tolerat chiar și de cei cu intole-
raţă la lactoză. Poţi opta chiar pentru
iaurtul “bio”, care ajută la îmbunătăţirea
sănătăţii tractului digestiv, prin adaosul
de bacterii benefice. Există în prezent
pe piaţă și iaurturi bogate în fibre, care
ajută la scăderea nivelului de coleste-
rol.

Înlocuitori ai laptelui

Folosite mai ales de persoanele cu
intoleranţă la lactoză, acest gen de pro-
duse reprezintă o opţiune viabilă, fără

multe calorii. Grăsimile conţinute în
laptele de oleaginoase sunt toate gră-
simi sănătoase polinesaturate, cu ex-
cepţia laptelui de cocos.

Câteva exemple

Laptele de soia< alege sortimentul
îmbogăţit cu calciu, mai ales dacă fo-
losești laptele de soia în locul celui de
vacă.

Laptele de orez< acesta are o con-
sistenţă mai redusă decât laptele de va-

că și un gust dulce, delicios, mai ales
dacă alegi sortimentele cu aromă de
ciocolată sau vanilie.

Laptele de ovăz< este o alternativă
la cel de vacă, foarte cremos și cu un
gust bogat.

Laptele de nuci<  laptele de cocos,
de exemplu, este delicios, dar din cauza
gustului său foarte pregnant, este bine
să-l folosești cu măsură sau să-l diluezi.
La supermarketuri și plafare se găsește
lapte de migdale sau alte oleaginoase,
mai sănătoase și din punct de vedere
al siluetei.

~nlocuitorii laptelui, 
o alegere s[n[toas[

Alimentele și sportul nu sunt
instrumente de tortură, ci instru-
mente care te pot ajuta să fii mai
echilibrată, mai mulţumită de ti-
ne îns[ţi, mai sănătoasă, mai ener-
gică și mai performantă în toate
activităţile tale zilnice.

Kilogramele de grăsime sunt doar
o urmare firească a obiceiurilor tale
zilnice. Odată ce vei identifica obice-
iurile greșite, le vei elimina și le vei în-
locui cu altele corecte, corpul tău își va
regla singur greutatea. Dar pentru că
a spune e mai ușor decât a face, lucru-
rile nu stau mereu așa. Ca femei, ne
dorim să arătăm bine mereu și, dacă
se poate, instant. Am vrea să slăbim
rapid, dar să nu renunţăm la mâncatul
haotic. Ne dorim pătrăţele, dar nu vrem
să facem sport. Suntem nerăbdătoare
și, din acest motiv, de multe ori facem
alegeri nesănătoase și chiar periculoase
când vine vorba de dietă, cum ar fi în-
fometarea sau... pastilele de slăbit!

Atac[ sistemul de ap[rare 
al organismului

Există o clasificare a pastilelor de
slăbit< cele care îţi încarcă corpul inutil,
neavând nici un fel de rezultate și cele
care accelerează procesul de slăbire, nu
spectaculos, dar au o sumedenie de
efecte secundare și chiar îţi pot afecta
ireversibil sănătatea.

Unele reduc pofta de mâncare și
chiar pe alocuri o anulează, putând
cauza malnutriţie, numeroase carenţe,
tulburări psihice și de comportament,

insomnii, nervozitate și stări depresive.
Altele împiedică absorbţia grăsimilor,
inclusiv a celor sănătoase și a vitami-
nelor liposolubile, putând cauza pro-
bleme cu pielea și părul, carenţe, lipsă
de energie și dereglări ale sistemului
hormonal.

Să nu mai pomenim de felul în care
aceste pastile atacă sistemul de apărare
al organismului. Corpul unei persoane
supraponderale este oricum supraso-
licitat, iar procesul de slăbire este prin
definiţie unul care inundă întreg corpul
cu un flux de toxine care au fost stocate
în depozite de grăsime sau care au re-
zultat tocmai din metabolizarea grăsi-
milor. În acest context, orice pastilă de
slăbit nu funcţionează decât ca o tor-
tură suplimentară pentru corpul tău și
îţi poate influenţa negativ pe termen
lung starea de sănătate.

Ca și în cazul alimentelor „dieteti-
ce”, singurele pastile care pot într-ade-
văr accelera ușor procesul de slăbire
sunt suplimentele cu vitamine și mi-
nerale, care, contrar credinţelor popu-
lare, nu îngrașă, ci slăbesc, pentru că
optimizează toate procesele metaboli-
ce. Așadar, nu sări peste setul bianual
de analize obligatorii și tratează la timp
toate carenţele de vitamine sau mine-
rale pe care le ai. Procesul de slăbire va
fi accelerat în mod organic dacă toate
funcţiile organismului lucrează la ca-
pacitate optimă.

Printre vitaminele și mineralele cu
rol important în procesul de slăbire se
numără< calciul, magneziul, cromul
(reglează pofta de dulce), potasiul,
complexul de vitamine B, acizii grași
omega-3, zincul, seleniul.

Nu apela\i la
pastilele de sl[bit!

Ca și în cazul alimentelor „dietetice”, singurele pastile care pot într-adevăr accelera ușor procesul
de slăbire sunt suplimentele cu vitamine și minerale, care, contrar credinţelor populare, nu îngrașă,
ci slăbesc, pentru că optimizează toate procesele metabolice. 
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A devenit deja o tradiţie ca în fie-
care an elevii Colegiului Tehnic „Unio
- Traian Vuia”, coordonaţi de profesorii
lor de la catedra de Limbă şi comuni-
care, să marcheze Ziua Limbilor Eu-
ropene. 

Şi în acest an, ei au luat parte la ac-
tivităţi menite să încurajeze învăţarea
limbilor străine, abilitate care le va fi
utilă într-un fel sau altul de-a lungul
întregii vieţi.

Referindu-ne la desfăşurarea ma-
nifestărilor, vom spune că, în deschi-
dere, directorul unităţii de învăţământ,
dr. Vlaicu Popescu, a vorbit despre în-
semnătatea cunoaşterii limbilor stră-
ine în context european şi a felicitat
elevii pentru implicare în această ac-
tivitate.

În continuare, semnificaţia zilei de
26 septembrie a fost surprinsă de elevi
prin intermediul unei prezentări Po-
wer Point. A urmat un moment poetic,
poezia „Dacă” de Rudyard Kipling fi-
ind recitată în limbile română, ma-
ghiară, engleză, franceză, germană şi
spaniolă. Totodată, elevii au avut oca-
zia să-şi testeze cunoştinţele, partici-
pând la concursul de cultură generală<
„Manuscrise, scriere, etimologie şi

limbi străine”.
În finalul manifestărilor, juriul,

format din dr. Vlaicu Popescu, direc-
torul colegiului, directoarea adjunctă
Adina Ciutan şi responsabilul Comi-

siei diriginţilor, profesoara Claudia
Moldovan, i-a desemnat câştigători pe
elevii Stan Ioana şi Varga Cristian. Lo-
cul al II-lea a fost ocupat de elevii clasei
a IX-a A, în timp ce reprezentanţii cla-

selor a XII-a A şi a IX-a C s-au clasat
pe locul al III-lea.

Informaţiile ne-au fost comunicate
de profesoara Cornelia Bălan Pop.

A consemnat V. Nechita

Duminică, 20 septembrie
2015, în Sala Cavalerilor a Cas-
telului Károlyi din Municipiul
Carei a avut loc lansarea cărții
profesorului Titus Doboș, in-
titulată „Nostalgii pozitive”.
Aceasta este a doua carte a au-
torului, după ce în luna ianua-
rie a acestui an a lansat cartea
cu titlul „Amalgam”.

Evenimentul a fost deschis de Bog-
dan Georgescu, director al Direcției de
Cultură a Municipiului Carei, după ca-
re a urmat un scurt moment artistic
de muzică și poezie, susținut de elevii
Borbély Patricia, Niculina Pop și Virgil
Sava, pregătiți de profesorii Adrian Ți-
neghe și Szűcs József.

În cadrul manifestării au luat cu-
vântul profesorul universitar Ioan Ar-
delean, profesorul Adrian Țineghe și
bineînțeles autorul, profesorul Titus
Doboș, care au vorbit atât despre carte,
cât și despre amintiri, întâmplări ine-
dite, una peste alta, despre... nostalgiile
pozitive.

Discursurile profesorilor
Ioan Ardelean şi Adrian
Ţineghe

Prof. univ. dr. Ioan Ardelean a re-
marcat partea sentimentală, autobio-
grafică a cărţii, prin care aceasta devine
atractivă pentru cititor. El şi-a exprimat
bucuria de a-l cunoaşte pe autorul
cărţii, insistând mai mult pe elemente
de conţinut ale lucrării şi pe unele părţi
cu caracter umoristic ale acesteia. Sunt
foarte apreciate, în carte, portretele pe

care Titus Doboş le-a făcut colegilor
săi de muncă şi de facultate. Dacă ar fi
avut un coleg precum Titus Doboş,
atunci – consideră Ioan Ardelean – ar
fi avut şansa de a se cunoaşte mai bi-
ne.

La rândul său, profesorul Adrian
Ţineghe a semnalat, pe lângă natura
autobiografică, confesivă a cărţii, ex-
primată în notă umoristică uneori, şi
o dimensiune spirituală a acesteia, pu-
nând lucrarea lui Titus Doboş sub sem-
nul cugetării lui Dalai-Lama< ”Nu vom
găsi fericirea pe care o dorim fără o
dezvoltare interioară corespunzătoare.”
Dacă Dumnezeu este iubire şi iubirea
răzbate din paginile acestei cărţi, atunci

– ne spune Adrian Ţineghe - autorul
ei nu este atât de departe de Dumnezeu
pe cât o afirmă el uneori.

Cuvinte de apreciere pentru Titus
Doboş şi pentru cartea sa au venit şi
din rândul publicului, format, în mare
parte, din foşti colegi şi prieteni cu au-
torul ”Nostalgiilor pozitive”. Printre
aceştia< Maria Mărneanu, Vasile
Avram, Nicoleta Latiş, Bogdan Şerban.

Fiecare participant la această lan-
sare a primit câte o carte, cu dedicaţie,
din partea autorului.

Un moment emoţionant al mani-
festării l-a constituit înmânarea de că-
tre Bogdan Georgescu a Diplomei de
excelenţă, din partea Consiliului Local

al municipiului Carei, pentru Titus Do-
boş. Reprezintă această diplomă o re-
cunoaştere a activităţii lui Titus Doboş
pe tărâmul vieţii culturale. Un gest fru-
mos pe care îl semnalăm ca atare.

“Am simţit nevoia mărturisi-
rii unor întâmplări care mi-
au rămas în minte”

Reţinem, în final, din cuvintele lui
Titus Doboş, adresate celor care i-au
fost alături în ziua de 20 septembrie
2015, în sala cavalerilor a Castelului
Karolyi din Carei, într-un moment im-
portant al vieţii sale< ”Nu am pretenţia

de-a fi un scriitor adevărat, dar am
simţit nevoia mărturisirii unor întâm-
plări care mi-au rămas în minte, fiindcă
mi-au marcat, de-a lungul anilor, exis-
tenţa. Prima mea carte, “Amalgam”, am
scris-o din teama de-a nu muri fără să
fi scris şi eu o carte. Vedeţi că mai toţi
(în zilele noastre) scriu cărţi. E adevărat
că cele mai multe le scriu cei închişi.
De aceea eu am încercat să fiu cât mai
deschis posibil, adică sincer, atât cât a
fost cu putinţă...

Aflasem, dar nu-mi venea să cred
că scrierea cărţilor mai e bună şi la al-
tceva, mai ales a celor memorialistice<
la cunoaşterea de sine. Te ajută cititorii
pătrunzători şi sinceri, dar te poţi ajuta
şi singur. Scrisul m-a făcut să-mi des-
copăr unele trăsături de personalitate
pe care nici nu mi le bănuiam înainte
şi mi s-a părut un lucru absolut sur-
prinzător, crezând despre mine că mă
cunosc suficient de bine...

Cele mai pătrunzătoare observaţii
pe care le-am receptat au fost făcute
de un bun prieten şi coleg de liceu
(omul cel mai bun şi generos pe care l-
am întâlnit vreodată), asupra primei
cărţi, „Amalgam”, despre încercarea
mea de apropiere de divinitate, precum
şi un alt bun prieten (care mi-a înţeles
cel mai bine cărţile şi, pe cale de con-
secinţă, mă cunoaşte cel mai bine). Este
vorba despre recenzorul informal al
ambelor cărţi, care a remarcat, printre
alte observaţii pertinente, şi tendinţa
mea neostoită de împlinire a dragos-
tei... M-aş bucura să vă placă, măcar
în parte, cărţile mele, dar nu-i obliga-
toriu... Vă mulţumesc încă o dată că
existaţi, că v-am întâlnit şi că mi-aţi
fost şi-mi sunteţi aproape.”

A consemnat V.N. Deleanu

Elevii Colegiului Tehnic “Unio-Traian Vuia” 
au s[rb[torit Ziua Limbilor Europene

Evenimentul a avut loc în Sala Cavalerilor din Castelul Károlyi

Elevii au avut ocazia să-şi testeze cunoştinţele, participând la concursul de cultură generală „Manuscrise, scriere,
etimologie şi limbi străine”

Profesorul Titus Dobo; ;i-a lansat
cartea ”Nostalgii pozitive”

EDUCA}IE
Titus Doboş< ”Nu am pretenţia de-a fi un scriitor adevărat, dar am simţit nevoia mărturisirii unor
întâmplări care mi-au rămas în minte, fiindcă mi-au marcat, de-a lungul anilor, existenţa. Prima
mea carte, “Amalgam”, am scris-o din teama de-a nu muri fără să fi scris şi eu o carte”.

Rezultatele la bac ar trebui să se
raporteze la numărul de absolvenţi,
nu doar la cei înscrişi, aşa cum se pro-
cedează în prezent. Ştefan Vlaston,
expert în domeniu, a spus< „Nu dau
credit cifrelor atât timp cât se rapor-
tează doar la numărul de înscrişi”. 

Nici măcar rata de promovare du-
pă contestaţii, de 25,67%, nu poate fi
luată în considerare ca oglindă a si-
tuaţiei în care se află învăţământul,
atât timp cât cifrele se raportează la
numărul candidaţilor înscrişi la exa-
men, nu la numărul absolvenţilor din
generaţia respectivă, este de părere
expertul.

În coloanele publicaţiei noastre
am mai semnalat această anomalie,
dând exemple concrete de licee de la
care participau la bac mai puţin de
30% din numărul de absolvenţi. Mo-
tivul este că profesorii sunt direct in-
teresaţi în raportarea unui procent
cât mai mare de promovaţi la bac, “lă-
murind” în această direcţie elevii cu
şanse mai mici de reuşită.

Stelian Crainic

Rezultatele la bac 
ar trebui s[ se 
raporteze la num[rul
de absolven\i 
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Islam, Sharia, Allah, musul-
mani. Sunt cuvinte pe care le au-
zim zilnic la ştiri în ultimul timp,
cuvinte pe care le citim în presă şi
pe reţelele de socializare.

Sunt cuvinte care ne aduc în minte
imagini cu luptători mascaţi, execuţii
brutale, abuz asupra femeilor, atentate
cu bombă, radicalism şi lipsa de tole-
ranţă.

Şi astfel se naşte întrebarea, ce este
Islamul, ce este Sharia, de unde a venit
această religie şi acest sistem de legi bazat
pe religie, cine sunt oamenii care au fost
crescuţi cu această religie, cum funcţio-
nează aceste societăţi şi la ce ne putem
aştepta, dacă imigranţii musulmani vor
fi aduşi în societaea noastră cu sau fără
voia noastră.

Islam înseamnă supunere în limba
arabă şi se referă la un fel de capitulare a
omului în faţa puterii superioare a lui
Dumnezeu, Allah în limba arabă fiind
cuvântul pentru Dumnezeu. Islamul a
apărut ca o mişcare religioasă în Penin-
sula Arabică odată cu ridicarea ca şi lider
religios al lui Mohamed, un comerciant
născut într-unul dintre cele mai puter-
nice triburi din Mecca, tribul Quarish,
în jurul anului 570 e.n. Înainte de răs-
pândirea Islamului în Mecca erau vene-
rate două culte puternice, locuitorii
având convingerea că aceste zeităţi pro-
tejează oraşul şi asigură prosperitatea co-
merială.

Când avea aproximativ 40 de ani Mo-
hamed a început să aibă viziuni, pe care
el le-a considerat divine, susţinând că în
acele viziuni i s-a înfăţişat arhanghelul
Gabriel. Aceste viziuni s-au petrecut în
timp ce Mahomed medita într-un loc
numit Muntele Hira, lângă Meca. În acele
viziuni el a fost îndemnat să recite în nu-
mele Domnului, iar pe baza acestor vi-
ziuni a fost scris Koranul, cartea sfântă a
Islamului, Koran însemnând recitare în
arabă.

Revelaţiile care au apărut în viziuni
indicau existenţa unui singur Dumnezeu,
concept care contrazicea credinţa de
atunci în Peninsula Arabă, care era po-
liteistă. Mesajul monoteist a lui Moha-
med i-a înfuriat pe mulţi dintre locuitorii
din Meca, care credeau că activităţile lor
comerciale vor avea de suferit dacă vor
renunţa la venerarea zeilor păgâni.

Mahomed a fost izgonit din Mecca,
alături de soţia sa şi de cei pe care i-a
convins să îl urmeze pe noua cale reli-
gioasă pe care o propovăduia. Pentru ca
Mohamed să supravieţuiască el a fost ne-
voit să emigreze în oraşul Medina, astfel
în anul 622, el şi toţi cei care îi împăr-
tăşeau ideile au pormit spre Medina, un-
de le-a fost promisă libertatea de a-şi
exercita religia. În Medina, Mohamed a
continuat să aibă revelaţii şi a construit
o comunitate care creştea tot mai mult
în jurul noii religii. După câţiva ani de
conflict cu cei din Mecca, aceştia din ur-
mă s-au predat, iar Mahomed şi adepţii
lui au intrat în oraş şi au distrus toate
statuetele cu zeii păgâni, stabilind religia
monoteistă care avea să se numească
Islam.

Islamul s-a divizat după
moartea lui Mohamed

Odată cu moartea lui Mohamed în
anul 632, având în vedere faptul că el nu
a numit nici un succesor, Islamul s-a di-
vizat în două părţi. Pe de o parte sunt
şiţii care cred că doar cei care se trag di-
rect din arborele genealogic al profetului
pot conduce musulmanii, iar de cealaltă
parte există tabăra sunită care au crezut

că succesorul profetului ar fi trebuit ales
dintre cei mai apropiaţi colaboratori,
aceştia fiind cunoscuţi sub numele de
califi.

Diviziunea dintre suniţi şi şiiţi există
şi astăzi, iar intoleranţa religioasă dintre
cele două tabere a dus la numeroase atro-
cităţi, cele mai recente fiind comise de
organizaţia teroristă Statul Islamic, de
ramură sunită, împotriva populaţiei ci-
vile şiite.

De;i moartea profetului a creat o
schismă în Islam, acesta a lăsat totuşi în
urma lui anumite lucruri care să îi ajute
pe musulmani să trăiască conform noii
religii pe care au adoptat-o. Cartea de
căpătâi a Islamului este Koranul, cartea
sfântă a acestei religii, care este scrisă în
versuri, iar în limba arabă Koran înseam-
nă recitare.

Legea islamică, Sharia, 
îşi găseşte originile în Koran

Koranul este împărţit în 114 capitole,
iar conform unor estimări făcute de spe-
cialişti, Koranul conţine 77.430 de cu-
vinte. Pe lângă concepţia monoteistă ex-
primată în Koran, în această carte se gă-
sesc şi principii pe care ar trebui să le ur-
meze orice musulman, referitoare la fa-
milie, viaţă socială, căsătorie, divorţ şi
moştenire, dar şi lucruri care sunt inter-
zise printre care se numără jocurile de
noroc.

Legea islamică, Sharia, îşi găseşte ori-
ginile în Koran. Pe lângă Koran, musul-
manii se mai pot ghida după o serie de
principii şi pilde din viaţa cotidiană a
profetului, care nu sunt trecute în Koran,
dar care au fost culese şi strânse de-a lun-
gul timpului într-o serie de texte cunos-
cute sub numele arab de Hadith.

Printre lucrurile care sunt în mintea
opiniei publice în ultimele zile sunt Legea
Sharia, şi mai important cum sunt tratate
femeile în Islam. Ca în orice religie, cele
scrise în cărţile sfinte pot fi interpretate
în felurite moduri, acest lucru nefiind
nicăieri mai clar decât în Islam, unde
anumite interpretări pot duce la aplicări
foarte violente ale legii islamice.

Deşi în unele ţări islamice femeile
sunt obligate să poarte haine care să le
acopere tot corpul, inclusiv faţa, în Koran
nu există nici un vers care să specifice

un mod anume în care trebuie să se îm-
brace femeile musulmane. În unele ţări
islamice precum Iranul sau Arabia Sau-
dită femeile sunt obligate să poarte haine
care le acoperă tot corpul, iar în alte ţări
cu populaţie predominant musulmană
se cere doar un fel de eşarfă pentru aco-
perirea părului.

Modul de îmbrăcare al femeilor mu-
sulmane a stârnit foarte multe contro-
verse în societatea occidentală a zilelor
noastre şi nu fără motiv. Pedeoparte exis-
tă persoane care susţin că burqa este un
semn al opresiei femeilor de către bărbaţi,
iar pe de altă parte există susţinătorii
acestui mod de îmbrăcare care susţin că
dacă o călugăriţă are dreptul de a purta
robele călugăreşti, atunci şi o femeie mu-
sulmană are dreptul de a purta burqa,
un semn religios.

Femeile saudite nu au dreptul
de a conduce autoturisme

Unele ţări precum Franţa sau Belgia
au implementat legi care să intezică pur-
tarea acestor fel de haine şi de acoperă-
minte ale feţei în public, dar în momentul
în care poliţia a vrut să pună în aplicare
legea, musulmanii au ieşit în stradă
susţinând că sunt discriminaţi şi că le
sunt încălcate drepturile.

Unele ţări islamice au ajuns la nişte
măsuri extreme în dorinţa lor de a izola
bărbaţii de femei, Arabia Saudită fiind
un exemplu clar al unor legi islamice care
nu au nici un fel de legătură cu realitatea.
Astfel, femeile saudite nu au dreptul de
a conduce autoturisme, iar această pre-
vedere legală este susţinută de clericiii
musulmani ai acelei ţări, care invocă un
studiu al unui consiliu religios care a con-
cluzionat că femeile pot dezvolta proble-
me la apartul reproducător dacă conduc.

Un alt exemplu al unor legi drastice
vine din Iran, unde negarea existenţei lui
Dumnezeu poate fi pedepsită cu moar-
tea. Tot cu pedeapsa capitală sunt pe-
depsiţi traficanţii de droguri şi homose-
xualii.

Sharia, sau legea islamică este deri-
vată din principiile care pot fi găsite în
Koran. Acest sistem legal este unul vast
şi include multe subiecte precum in-
fracţionalitate, politică, şi economice, dar
şi unele lucruri care ating direct viaţa

privată a oamenilor precum dieta, rugă-
ciunea, igiena şi relaţiile sexuale.

Principalul mod de a dovedi
vinovăţia în sistemul sharia
este mărturia

În cea mai strictă interpretare isla-
mică, sharia este considerată legea infa-
libilă a lui Dumnezeu, de aceea mulţi
musulmani consideră sharia singurul sis-
tem legal care trebuie respectat, ajungând
astfel să încalce legile statelor în care tră-
iesc, dacă acestea nu sunt bazate pe sha-
ria.

Există diferenţe majore între sistemul
legal sharia şi cel adoptat de celelalte ţări.
Tribunalele sharia nu se bazează pe avo-
caţi, cei care apar în faţa judecătorului
susţinându-şi singuri cauza. Procesele
sunt conduse de un judecător, care dă
verdictul după cum interpretează el legea
şi după particularităţile fiecărui caz în
parte.

Deşi pedepsele pentru unele in-
fracţiuni sunt foarte dure conform legii
islamice, cum ar fi tăierea mâinii unei
persoane vinovată de comiterea unui
furt, în unele ţări nu se aplică aceste pe-
depse.

Principalul mod de a dovedi vino-
văţia în sistemul legal bazat pe sharia este
mărturia martorilor. Aceştia trebuie să
fie musulmani, să fie apţi din punct de
vedere mental, şi care nu se cunosc.
Aceştia pot fi sau trei bărbaţi, asu un băr-
bat şi două femei. Mărturia pentru unele
lucruri percepute ca şi infracțiuni sub
sharia cum ar fi adulterul sau actul sexual
între persoane necăsătorite trebuie de-
pusă de cel puţin patru martori bărbaţi.

Diferenţele dintre lumea musulmană
şi cea occidentală sunt multe, atât din
punct de vedere religios, cât şi din punct
de vedere social.

Musulmanii sunt educaţi de mici în
spirit religios, religia fiind o parte inte-
grantă a societăţii musulmane, tocmai
datorită sistemului legal bazat pe Koran.
Problema este că un sistem legal al cărui
baze au fost puse cu secole în urmă nu
mai poate fi aplicat în lumea modernă
în care trăim, iar acest lucru duce la con-
flicte de civilizaţii.

Bogdan Mihalca

Europa se confruntă cu cea mai mare
criză de la al Doilea Război Mondial, şi
prima criză de amploare de la înfiinţarea
Uniunii Europene, şi anume criza refu-
giaţilor.

Valul imigraţionist a divizat deja Eu-
ropa şi riscă să divizeze şi mai mult ţările
din Est, care nu sunt de acord cu impu-
nerea cotelor obligatorii de refugiaţi, şi
ţările vestice care susţin acceptarea aces-
tora.

Doar în acest an aproximativ 350.000
de refugiaţi au ajuns în Europa. Deşi
aceştia declară că fug de război, doar o
mică parte dintre ei sunt sirieni, ceilalţi
venind din Afganistan, Pakistan, Nigeria,
Somalia, Senegal, Sudan şi alte ţări afri-
cane.

Imposibilitatea liderilor europeni de
a gestiona cum trebuie această criză a fă-
cut ca mai multe state să refuze accepta-
rea refugiaţilor, dar şi tranzitul acestora
pe teritoriile lor.

Majoritatea imigranţilor vin pe ruta
din Balcanii de Vest, dar şi pe diferite
ambarcaţiuni pe Marea Mediterană. Ma-
rea majoritate a celor care vin pe mare
ajung în Grecia şi Italia, ţări care au ajuns
în imposibilitatea de a gestiona numărul
tot mai mare de persoane.

Invitaţia deschisă a cancelarului ger-
man Angela Merkel, adresată tuturor,
spunând că în Germania sunt bineveniţi
nu a făcut dec]t să înrăutăţească lucrurile,
liderul german neluând în considerare
faptul că aceşti imigranţi vor trebui să
travereseze teritoriile câtorva ţări suve-
rane pentru a ajunge în Germania.

Decizia parlamentului maghiar de a
da voie armatei şi forţelor de ordine să
folosească gloanţe de cauciuc împotriva
celor care trec ilegal frontiera de stat a
venit după ce mulţi imigranţi au dorit să
se plimbe prin Ungaria fără a prezenta
nici un fel de act de identitate.

Peste toate aceste aspecte se poate
pune faptul că unii dintre aceşti oameni
au un comportament violent şi sfidător,
refuzând mâncarea şi apa adusă de vo-
luntarii Crucii Roşii pe motiv că semnul
acestui ONG este crucea creştină.

350.000 de 
refugia\i au ajuns

în Europa

Deşi teoretic în orice societate femeile
ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca şi
bărbaţii, practic nu este aşa. Există dife-
rite moduri de gândire influenţate de
tradiţii, cutltură şi de religie. Deşi în mul-
te ţări musulmane femeile sunt tratate
cât de cât în mod corect, şi aici vorbim
de ţări seculare, care nu au la bază siste-
mul legal Sharia, cum ar fi Turcia, în une-
le ţări unde mai primează mentalitata
tribală şi interpretare strictă a Islamului,
femeile sunt supuse la multe privaţiuni,
violenţe, iar uneori sunt chiar omorâte.

Una dintre practicile care din păcate
sunt la ordinea zilei în unele zone din
ţări precum Afganistan sau Pakistan,
sunt crimele pentru onoare.

Conform tradiţiilor acelor zone, băr-
baţii dintr-o familie au dreptul de a lua
viaţa unei femei din acea familie, dacă
aceasta a făcut ceva pentru a păta onoarea
respectivei familii.

Într-un caz mai puţin mediatizat din
Pakistan, un bărbat, împreună cu doi
complici şi-a ucis propria soră pentru că
aceasta a fost acuzată de a fi avut "relaţii
ilicite" cu un vecin.

Într-un alt caz din Pakistan, o femeie,
mătuşa ei şi o verişoară au fost ucise pen-
tru că femeia şi-a părăsit soţul pentru a
se căsători cu un alt bărbat. Celelalte două
femei au ajutat-o să fugă, iar sfatul bă-
trânilor din tribul respectiv, cei care fă-
ceau legea în zonă au decis că şi cele două
femei trebuie să moară pentru ajutorul
acordat.

Femei omor]te 
pentru onoare

Pelerinajul anual de la Mecca  al credincioșilor musulmani este cel mai mare pelerinaj religios din prezent

Islamul a apărut ca o mişcare religioasă în Peninsula Arabică odată cu ridicarea ca şi
lider religios al lui Mohamed, un comerciant născut într-unul dintre cele mai puternice
triburi din Mecca, tribul Quarish, în jurul anului 570 e.n. 

De ce intr[ islamul în conflict
cu legile europene?
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De când am sosit pe lume, ni se spun
și ”ni se servesc” povești. Așa ne este pre-
zentată realitatea din jurul nostru, în for-
ma poveștilor, metaforelor, legendelor și
miturilor.

”Mănâncă tot din farfurie, să crești ma-
re!” – este legenda preferată a părinţilor,
mulţi dintre ei mândrindu-se cu ”copilul
care mănâncă bine, tot ce-i pun în farfu-
rie!”

Este fals. Corpul nostru nu are nevoie
de tot din farfurie, la fiecare masă – în-
trucât zi după zi, nevoile corpului sunt
diferite.

Dacă mestecăm foarte bine (de circa 50
de ori fiecare înghiţitură), după 10-15
înghiţituri apare râgâitul (primul râgâit)
– semn că stomacul este plin. Și semn de
”gata pentru acum!”. Majoritatea oame-
nilor neglijează acest semnal, și continuă
să introducă alimente în stomac mult pes-
te capacitatea acestuia ”ca să termine tot
din farfurie că este păcat să lași mâncarea
acolo!”.

”Păcat” este să umpli complet farfuria
de fiecare dată, fără să întrebi copilul dacă
îi trebuie sau nu, dacă îi este foame sau
nu! ”Păcat” este să umpli stomacul din-
colo de capacitatea lui, de ficare dată, si-
lind organismul să consume enorm de
multă energie pentru digestie, la fiecare
masă!

De zeci și sute de ori mi-a fost rău
pentru că am depășit semnalul de “stop
mâncare” al corpului meu (primul râgâit).
Și asta doar pentru că funcţionează la
pilot automat setarea “mâncat tot din far-
furie” – bine întipărită din copilărie.

“Bea lapte să ai calciu, să crești mare!”
fals.

Există multe articole despre nocivi-
tatea lactatelor (indiferent de specia ani-
mală de la care provin) – creatoare de
mucus, blocante ale intestinelor și siste-
mului limfatic al oamenilor.

Este adevărat că oamenii “cresc mari”
mâncând lactate – dar nu în direcţia do-
rită – nu pe verticală, ci pe orizontală.
Copiii se îngrașă, adulţii devin suprapon-
derali și greoi – pe consumul de lapte și
lactate.

“Vegetarienii sunt mai sănătoși decât
carnivorii”

“Vegetarienii sunt mai sănătoși decât
carnivorii” – “avem nevoie de mâncare
gătită”– ”o masă gătită este masa cea mai
sănătoasă, legumele gătite sunt sănătate
curată” - fals – sunt alte mituri ale ”exce-
selor” care apar în dietele extreme – iz-
vorâte dintr-o căutare continuă a soluţii-
lor la problemele alimentare ale oameni-
lor. Există vegetarieni la fel de bolnavi și
blocaţi precum carnivorii. Există multe
capcane în toate ”curentele alimentare”
ale prezentului – de la hrana gătită, la ali-
mentaţia raw vegană!

”Pregătirea alimentelor” – ”gătitul” este
o artă – ”avem nevoie de reţete”

FALS. Pentru detoxifiere, pentru
menţinerea în stare bună a organismului
– acesta poate prelucra eficient alimente
simple. Cu cât le combini mai mult, cu
cât sunt mai multe amestecate într-o sa-
lată sau mâncare – cu atât efortul depus
pentru digestie este mai mare – de multe
ori, la fel de mare ca pentru digestia unei
bucăţi de carne.Am văzut pe multe site-
uri raw-vegane reţete hiper-complicate
în care se încearcă să se imite felurile pre-
parate termic (sarmale raw vegan sau piz-
za raw vegan, ori dulciuri raw vegan). Și
se insistă că sunt ”mai sănătoase” decât
cele gătite.

Da, într-un fel sunt mai sănătoase,
pentru că lipsește componenta ”foc” și
denaturarea. Dar din punct de vedere al
corpului – tot efort imens de digestie în-
seamnă, adică el va pierde energia întregii
zile să digere mâncarea complicată intro-
dusă în corp. Și nu mai are energie pentru
regenerare și refacere. Adică procesul de
îmbătrânire și degradare continuă, ceva
mai lent, dar la fel de implacabil.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

Atunci când omul a pășit pen-
tru prima dată pe Lună, o nouă
eră s-a născut. 

Trebuia să se intituleze era cuceririi
spațiului, dar s-a transformat în cea în
care adevărul este ascuns cu o indiferență
greu de imaginat.

NASA ține secrete descoperi-
rile misiunilor Apollo

Acesta este motivul principal pentru
care numeroase teorii conspiraționiste
au luat naștere. Probabil că dacă adevărul
era făcut public încă de la bun început,
omenirea s-ar fi aflat acum într-un cu
totul alt punct al evoluției sale și per-
spectiva asupra vieții ar fi fost cu totul
alta.

Încă din momentul în care omul a
pășit pe Lună, cele mai multe voci au sus-
ținut că adevărul a fost manipulat. S-a
crezut că NASA vrea să ascundă cu des-
ăvârșire ceea ce a descoperit pe Lună,
pentru a nu schimba mentalitatea ob-
scură de pe Terra. S-a vehiculat ideea că
Luna este de fapt un satelit artificial și a
fost trimis pe orbită pentru a spiona Pă-
mântul.

Mai târziu s-a spus că acolo există
numeroase baze extraterestre și că omul
nu mai are ce căuta pe Lună. Probabil că
acesta a fost motivul pentru care NASA
a încheiat brusc călătoriile spre satelitul
Terrei. Atunci când tehnologia a ajuns la
un nivel suficient de avansat, numeroase
fotografii cu Luna au fost făcute publice.
Se constată cu stupoare că există nume-
roase construcții bizare pe Lună. unele
dintre ele semănând extrem de bine cu
piramidele de pe Terra. Mai multe foto-
grafii, realizate de-a lungul timpului pe
Lună, și care au fost cenzurate sau mo-
dificate de NASA indică faptul că acolo
există numeroase construcții și baze ex-
traterestre de care poate că până în pre-
zent nu am avut habar. Acestea există și
sunt chiar pe Lună și probabil că încă
sunt funcționale.

Existența extratereștrilor pe Lună a
fost întotdeauna negată de reprezentanții
NASA, chiar dacă au existat diverse zvo-
nuri cu privire la acest fapt. Până de cu-
rând, chiar și astronauții care au desfă-
șurat misiuni pe satelitul planetei noastre
au fost obligați, prin diferite metode, să

nege sau să nu dezvăluie existența acti-
vității extraterestre la care au fost mar-
tori.

Primul astronaut care a avut curajul
să încalce regulile stupide impuse de NA-
SA a fost Timothy Good, care în cartea
sa, intitulată „Mai presus de Top Secret”,
a povestit cu lux de amănunte fapte in-
credibile despre extratereștrii de pe Lună.
Good le povestește cititorilor săi cum
Neil Armstrong, în timpul aselenizării
din 1969, a zărit mai multe lumini stranii,
care erau de fapt OZN-uri și cum a fost
cuprins de sentimente stranii de panică.

De asemenea, într-un interviu acor-
dat unui post de televiziune, astronautul
Buzz Aldrin a recunoscut că atunci când
a pășit pe Lună a văzut mai multe OZN-
uri care intrau într-un crater. Astronau-
ților le-a fost interzis să vorbească de
aceste lucruri din motive greu de înțe-
les.

Pentru că misterul OZN-urilor de pe
Lună să devină și mai fascinant, un fost
angajat NASA, Otto Binder, a pus la dis-
poziția publicului stenogramele unor mi-
siuni spațiale. Este incredibil cum astro-
nauții sunt fascinați de numeroasele
OZN-uri care pur și simplu îi priveau

cum își desfășoară activitatea.
Fostul șef al comunicării de la NASA,

Maurice Chatelain, când a fost întrebat
despre veridicitatea acestor discuții a sus-
ținut că totul este real, dar nimeni nu a
putut dezvălui ceea ce se petrece pe Lună.
Această decizie a fost luată de conducerea
NASA pentru a proteja lumea întreagă
de conștientizarea faptului că există și
alte forme de viață în Univers. 

India și China au dat publici-
tății un comunicat în care se arată că la
granița dintre cele două țări, în munții
Himalaya, au descoperit în subteran, o
bază militară extraterestră. În comunicat
se mai arată că autoritățile încearcă să
calmeze populația și monitorizează atent
zona, în vederea evitării unui pericol ex-
traterestru.

Autoritățile indiene au fost obligate
să dea acest comunicat, dat fiind numărul
mare de pelerini hinduși care străbat acea
zonă și care au fost martori la apariția
OZN-urilor din acea zonă. China a dez-
mințit această posibilitate și au hotărât
să trimită o echipă mixtă de specialiști
în zonă. Populația din zonă, care fusese
martoră la astfel de evenimente a con-
firmat faptul că în interiorul munților

este o bază extraterestră. Deocamdată,
India și China nu au permis accesul spe-
cialiștilor străini în zonă. Cu toate acestea
un cunoscut ufolog, George Malley, a
avut permisiunea de a se deplasa în apro-
pierea zonei. El susține că farfuriile zbu-
rătoare pe care le-a văzut intrând și ieșind
din munte, vin de pe planeta Gootan. Au
o lumină violet și pe partea inferioară au
o marcă specifică. 

Malley consideră că aceste OZN-uri
nu sunt aparate de luptă. El sunt destinate
spionajului terestru. Această zonă din
Himalaya a creat mari tensiuni, fiind re-
vendicată de fiecare dintre cele două țări.
Trebuie să ne aducem aminte de Edmund
Halley, care în 1692 susținea teoria con-
form căreia Pământul în interior are două
cochilii, între ele existând o distanță de
800 de kilometri, iar în interior se află
un nucleu compact. Între cochilii există
o atmosferă luminoasă care la suprafața
Pământului provoacă aurora boreală.
Halley a susținut că în interiorul Pămân-
tului există și un soare care permite viața
în interior. Marile intrări în interiorul
Pământului s-ar afla la Polul Nord și Sud.

Mai multe fotografii, realizate de-a lungul timpului pe Lună, și care au fost cenzurate sau modificate de NASA indică
faptul că acolo există numeroase construcții și baze extraterestre 

Deși este inexplicabilă și nenumăraţi
farsori au trucat-o, levitaţia rămâne o
realitate. 

Un semn de întrebare pentru oame-
nii de știinţă și o dovadă a supranatura-
lului pentru credincioși. Dacă în Biblie,
levitaţia este interpretată ca miracol, fiind
un fenomen atribuit forţelor divine, în
fizică, levitaţia la nivelul câmpurilor mag-
netice nu e nici un mister. Dar cum
reușesc să plutească oamenii, fără nici
un sprijin material? Cum e posibil ca un
corp uman să învingă de unul singur
forţa gravitaţională? Acestea sunt între-
bări în faţa cărora știinţa se declară ne-
putincioasă, în ciuda nenumăratelor ca-
zuri de levitaţie semnalate chiar și în is-
toria recentă.

Platforma zburătoare

Viktor S. Grebennikov și platforma
lui zburătoare reprezintă un caz celebru

care continuă să uimească lumea știinţifi-
că. Inventatorul rus era pasionat de in-
secte și pictură. În 1988, a anunţat că a

descoperit elemente antigravitaţionale
în exoscheletele chitinoase ale unor specii
de gândaci din Siberia. Pe baza acestei

descoperiri și a principiilor bionice, Gre-
bennikov a construit o platformă capa-
bilă să se ridice singură în aer, cu om cu
tot. Viteza de deplasare a ciudatului dis-
pozitiv atinge   25 km/min. Din 1991,
Grebennikov și-a tot perfecţionat mijlo-
cul de transport personal al cărui meca-
nism de funcţionare nici în ziua de azi
nu a fost elucidat.

Lucrurilor le e mai ușor

Oamenii de știinţă britanici au de-
monstrat recent că levitaţia nu este doar
un truc. Laurence Eaves și colegii săi de
la Universitatea din Nottingham au fo-
losit tehnica levitaţiei pentru a face să
plutească o monedă de aur, o monedă
de o liră sterlină, două tipuri de cristale
și o bucată de plumb, cu ajutorul unui
câmp magnetic variabil. Ei au descoperit
că acest efect se intensifică într-un mediu
de oxigen rece, magnetizat.

Primul astronaut care a avut curajul să încalce regulile stupide impuse de NASA a fost Ti-
mothy Good, care în cartea sa, intitulată „Mai presus de Top Secret”, a povestit cu lux de
amănunte fapte incredibile despre extratereștrii de pe Lună. 

Mituri false despre
alimenta\ie

Viktor S. Grebennikov ;i platforma lui zbur[toare 

Pe Lun[ exist[ baze extraterestre, 
dar NASA neag[ informa\iile
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De cealalt[ parte a Atlanticu-
lui, Victoria Beckham se preg[tea
intens, la `nceputul lunii, pentru
prezentarea noii sale colec\ii ves-
timentare `n cadrul New York
Fashion Week. ~n acela;i timp,
so\ul ei David avea grij[ de fami-
lia r[mas[ la re;edin\a lor din
Londra, pl[nuindu-;i urm[toarea
etap[ din cariera lui. Acesta este
un program considerat normal
pentru cele dou[ vedete din lumea
modei ;i a sportului, dar `n reali-
tate, brandul Beckham evolueaz[
`ntr-o nou[ direc\ie – una `n care
vor ap[rea ̀ n lumina reflectoare-
lor ;i cei patru copii talenta\i ai
cuplului englez.

Fiul cel mare, Brooklyn (16 ani), toc-
mai a fost anun\at ca vedeta de pe coperta
edi\iei de octombrie a publica\iei “Miss
Vogue”. Fratele lui mai mic, Romeo (13
ani), model Burberry `nc[ de la v]rsta
de 10 ani – a f[cut valuri cu apari\ia lui
pe Wembley ca mascot[ a \[rii sale `n
meciul Anglia – Elve\ia, al[turi de c[pi-
tanul echipei, Wayne Rooney, aceast[
apari\ie fiind un cadou de ziua lui din
partea p[rin\ilor. Brooklyn ;i fratele s[u
Cruz (10 ani) au semnat contracte cu
Academia de fotbal a clubului Arsenal,
iar sora lor, micu\a Harper, este deja con-
siderat[ un reper de stil la doar 4 ani.

Aceasta este, cu siguran\[, o perioad[
de schimb[ri rapide pentru familia Bec-
kham, cunoscu\ii lor fiind convin;i c[
to\i cei patru copii sunt pe drumul spre
succesul global atins de p[rin\ii lor. “Cu
toate proiectele aflate pe o traiectorie as-
cendent[, pare `nceputul unei noi ere
pentru familie”, spune o surs[ apropiat[
de familia Beckham. Nu mai au nimic
de dovedit ;i, cu toate acestea, preg[tesc
diferite proiecte interesante. Copiii sunt
`nc[ mici, dar deja muncesc serios ;i
`ncep s[ aib[ succes fiecare `n felul lui.
Victoria simte c[ aceasta e o perioad[
minunat[ din via\a lor, dup[ ani `n care
au c[l[torit oriunde juca echipa lui Da-
vid. De c]nd s-au mutat ̀ napoi ̀ n Marea
Britanie, totul pare s[ se fi a;ezat la locul
s[u.

Faptul c[ fiii ;i fiica sa `i p[;esc pe
urme ̀ n lumea modei, nu poate dec]t s[
o ̀ nc]nte pe Victoria. Cariera ei ̀ n mod[
a ajuns exact acolo unde ;i-a dorit,
v]nz[rile crea\iilor sale dep[;ind
a;tept[rile, iar distinc\iile nu au ̀ nt]rziat
s[ apar[. Cu un an `n urm[ ;i-a deschis
;i primul magazin de haine, amplasat în-
tr-o cl[dire cu trei etaje din exclusivistul
cartier londonez Mayfair.

Fosta component[ a trupei Spice
Girls este la fel de `nc]ntat[ ;i m]ndr[
de apari\ia lui Brooklyn pe coperta „Miss
Vogue”. Faptul c[ cei patru copii sunt cu
picioarele pe p[m]nt se datoreaz[ edu-
ca\iei oferite de Victoria ;i David. Ajuns
la v]rsta adolescen\ei, Brooklyn `i cere

sfaturi mamei sale `n leg[tur[ cu fetele,
iar ea glume;te spun]nd c[ acesta a ajuns
pe coperta „Vogue” mult mai repede
dec]t ea.

Victoria nu e singura care ;i-a g[sit
menirea dup[ faima ob\inut[ ca popstar.
Fostul c[pitan de echip[ al Angliei ;i-a
f[cut trecerea spre urm[toarea etap[ din
via\a sa dup[ retragerea din sport ̀ n mai
2013. S-a implicat `n mai multe proiecte
de afaceri, inclusiv sprijinul oferit pentru
`nfiin\area unei echipe de fotbal ̀ n Miami
;i lansarea unei colec\ii vestimentare,
continu]nd colaborarea cu diferite bran-
duri ale c[ror imagine este.

Un alt domeniu ̀ n care a f[cut primii
pa;i este actoria. Pe l]ng[ apari\ia al[turi
de Harvey Keitel ;i Cathy Moriarty ̀ ntr-
un scurtmertaj pentru brandul Belstaff,
el a debutat ;i ̀ n produc\ii pentru marile
ecrane. A avut roluri `n adaptarea cine-
matrografic[ „The Man from U.N.C.L.E”
;i „Knights of the Roundtable< Arthur”,
ambele regizate de bunul s[u prieten Guy
Ritchie. „M-am sim\it extraordinar ;i
mi-ar pl[cea s[ mai apar `n filme. Sunt
con;tient c[ nu pot s[ joc orice fel de ro-
luri. Vreau s[ c];tig experien\[ ;i s[ v[d
`ncotro m[ voi ̀ ndrepta”, a declarat David
`ntr-un interviu. :tie c[ ;i al\i fo;ti spor-
tivi sau staruri din alte domenii ;i-au
`ncercat norocul `n actorie ;i au e;uat.
„:tiu c[ e o profesie destul de dur[, unde
ai nevoie de mult talent ;i disciplin[ pen-
tru a avea succes. Nu a; vrea s[ m[ implic
at]t de mult la `nceput, nu `nainte de a

`nv[\a mai multe despre aceast[ profesie
;i de a avea ocazia de a exersa suficient.
Ceea ce am f[cut p]n[ acum mi-a pl[cut
enorm. A fost aproape ireal.”

~n timp ce profilul tat[lui s[u ̀ ncepe
s[ se diversifice din ce `n ce mai mult,
Brooklyn cap[t[ ;i el notorietate. Ado-
lescentul are deja peste 4 milioane de
fani pe Instagram ;i pare s[ aib[ prima
iubit[ celebr[, actri\a francez[ Sonia Ben
Ammar, al[turi de care a fost fotografiat
la Paris ̀ n urm[ cu dou[ s[pt[m]ni. Dar
faima are, desigur, ;i dezavantaje, dup[
cum a declarat el pentru „Miss Vogue”.
„Trebuie s[ am cu mine agen\i de paz[
aproape peste tot unde merg.” Totu;i, da-
torit[ prietenilor celebri ai p[rin\ilor lui,
Brooklyn a avut ocazia s[ primeasc[ c]te-
va lec\ii de g[tit tocmai de la Gordon
Ramsay. Chiar dac[ s-a antrenat cu mai
multe echipe de fotbal de juniori, `nc[
nu s-a decis pentru o anumit[ carier[.
„Sper s[ pot studia arta ;i fotografia `n
Statele Unite dup[ ce ̀ mi dau examenele
finale. ~mi place fotbalul, dar cred c[ mi-
ar pl[cea s[ am o carier[ `n fotografie.”

Fra\ii lui continu[ cu fotbalul, Romeo
semn]nd un contract pe doi ani cu Ar-
senal, iar Cruz un contract pentru un an.
David recunoa;te c[ trecutul s[u ̀ n sport
poate reprezenta un obstacol pentru ei.
„Este un vis s[-i v[d pe teren juc]nd,
chiar ;i acum. ~i aud pe unii spun]nd
«Acela e fiul lui Beckham». Sau c]nd ra-
teaz[ o lovitur[, aud comentarii de genul
«Nu prea ;tie ce face b[iatul acesta al lui

Beckham». Au parte de mai mult[ aten\ie
din partea altora din cauza tat[lui lor ;i
asta `i face s[ simt[ o anumit[ presiune
asupra lor la v]rsta de 10 ani.”

Dar a;tept[rile de acest fel sunt ceva
cu care cei din familia Beckham s-au
obi;nuit. „P[rin\ii mei mi-au spus ̀ ntot-
deauna c[ cel mai important lucru din
via\[ este s[ profi\i la maxim de talentul
t[u”, spune David. „Am]ndoi au avut o
etic[ profesional[ deosebit[ pe care mi-
au insuflat-o ;i mie. ~ntotdeauna ̀ i ̀ ncu-
rajez pe copiii mei s[-;i dep[;easc[ limi-
tele ;i s[ vad[ c[ via\a nu \ine doar de
c];tig ;i pierdere, ci s[ pui tot ce ai `n
ceea ce faci.” Fiind crescut `ntr-o familie
modest[, p[rin\ii lui David au fost nevoi\i
s[ renun\e la multe pentru a-i oferi fiului
lor ;ansa de a practica fotbalul. „Cred c[
sprijinul lor mi-a dat `ncredere ;i sigu-
ran\[, un sentiment pe care vreau ca ;i
copiii mei s[-l aib[ - p[rin\i care sunt
al[turi de ei `n tot ceea ce vor face.”

Filosofia familiei Beckham este
simpl[ pentru cei apropia\i. ~n spatele
u;ilor ̀ nchise, sunt foarte diferi\i fa\[ de
cum sunt percepu\i de publicul larg. Au
pasiuni comune – chiar ;i Harper ador[
fotbalul – iar Victoria ;i David merg la
sala de fitness de multe ori `mpreun[ cu
copiii lor. Le plac verile `n Los Angeles,
unde pot s[-;i petreac[ timpul ̀ mpreun[
f[r[ s[ fie deranja\i prea des. Iar pentru
o familie at]t de celebr[, par s[ fi g[sit
echilibrul perfect ̀ ntre faim[ ;i via\a pri-
vat[.

Familia Beckham, 
`n plin[ ascensiune


