S`n`tate & Frumuse]e
Bitterul Taina Plantelor de la Hypericum,
un produs tonic al organismului

Fructele de Aronia previn ;i
trateaz[ multe boli moderne

Piese vestimentare care vor
domina moda `n acest an

PAGINA 5

PAGINA 8

PAGINA 7

I

Anul XIV Nr. 675

Duminic[ 21 februarie 2016

Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Fostul Principe Nicolae
a devenit tat[
Iubita fostului prinț Nicolae a născut o
fetiță, Iris Anna, în data de 8 februarie. Nicoleta
Cîrjan face anunțul și postează două fotograﬁi
pe pagina de Facebook. Nicoleta Cîrjan explică
în postarea sa că a născut ca o mamă singură.
Fetița a primit la botez și numele Anna, la
fel ca bunica lui Nicolae, Majestatea Sa Regina.
Nicholas Medforth-Mills, fostul Principe
Nicolae, a fost exclus de Regele Mihai din linia
de succesiune a Casei Regale de România, în
luna august 2015. Majestatea Sa a fost
nemulțumit că Nicolae nu și-a asumat
responsabilitățile ce îi reveneau după ce a avut
o relație sentimentală cu Nicoleta Cîrjan, în
luna mai, în timpul turului României pe
bicicletă, pentru un scop caritabil.
”Parcă îl văd pe tatăl Meu”, a spus
Suveranul la Consiliul de Coroană care a decis
eliminarea lui Nicolae din linia de succesiune
regală.

Ducesa de Cambridge,
redactor-;ef la publica\ia
Huffington Post
Ducesa de Cambridge, Kate Middleton,
este de miercuri, redactor-șef al ediției britanice
a publicației Huﬃngton Post, recomandând
părinților și personalului didactic să se
preocupe de sănătatea mentală a copiilor.
"Sănătatea mentală a copiilor noștri trebuie
să ﬁe considerată la fel de importantă ca și
sănătatea lor ﬁzică”, a scris soția prințului
William într-un articol publicat de Huﬃngton
Post UK.
"Asemenea majorității părinților de astăzi,
William și cu mine nu am ezita să solicităm
ajutor pentru copiii noștri dacă ar avea nevoie.
Știm că nu este rușine dacă un copil nu reușește
să își controleze emoțiile sau suferă de o boală
mentală”, spune ducesa de Cambridge.
Însă, "când părinții nu au timp sau bani,
nu este mereu ușor să știi unde să ceri ajutor
sau sfaturi. Este motivul pentru care este nevoie
ca școlile și colectivitățile să facă tot ce trebuie
pentru a veni în ajutorul copiilor”, a adăugat
Kate.
În calitate de redactor-șef, ducesa de
Cambridge a cerut o serie de articole pe tema
sănătății mentale a copiilor, printre care
comentarii și contribuții ale unor cercetători
pe acest subiect.

Recens[m]nt din
1715 `n Ghenci<
din 1125
de localnici,
281 aveau titluri
nobiliare

Constantin Br]ncu;i, rom]nul care
a revolu\ionat arta sculpturii PAGINA 9
Papa Francisc ;i Patriarhul Kirill depl]ng
pierderea unit[\ii cre;tine
O întâlnire istorică a Papei
Francisc cu Patriarhul Kirill a
avut loc săptămâna trecută la
aeroportul internațional din
Havana, în Cuba, unde, cei doi
conducători ai Bisericilor au
semnat o importantă Declarație
comună privind "relațiile
reciproce dintre Biserici,
problemele esențiale ale fraților
noștri și perspectivele de
dezvoltare a civilizației umane".
Întâlnirea are rolul de a
apropia cele două confesiuni,
despărţite de aproape o mie de
ani, de la Marea Schismă din

1054.
În cele treizeci de paragrafe,
din care se degajă un profund
spirit ecumenic, liderii celor
două Biserici au deplâns
pierderea unității creștine și au
evidențiat aspirația comună de
a contribui la unitatea
creștinilor.
Totodată, au condamnat
persecuția fraților în credință
din diferite țări, au lansat un
apel stăruitor la pace în
Orientul Mijlociu și Ucraina.
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O barz[ va str[bate peste 6.000 km
din Tanzania p]n[ la cuibul din Bercu

Cenaclul Afirmarea<
Poezia lui Ioan S[l[janu
este cantabil[, dr[g[la;[,
cu versifica\ie reu;it[
Fiind recunoscut ca un bun epigramist,
de această dată, Ioan Sălăjanu a dat glas unor
poeme precum< ”Întoarcerea fiului rătăcitor”, poezie scrisă cu prilejul împlinirii a
800 ani de atestare a localităţii sale natale,
Hotoan, comuna Căuaş. A mai citit poeme
precum< ”Prea târziu” şi ”Plânsul”, scrisă după poezia ”Lacrimile” scrisă de Lucian Blaga, ”Lacrimile”. Au mai prins glas două epigrame dedicate unui coleg de cenaclu.
Unii cenacli;ti au analizat poemele cu
exigenţa poeţilor moderni de astăzi.
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ISTORIE
Un secol de la
`nceperea B[t[liei
de la Verdun
Desfăşurată între 21 februarie 1916
şi 19 decembrie 1916, bătălia de la Verdun, din primul război mondial, a fost
numită şi „Abatorul”, deoarece numărul
de morţi, răniţi şi dispăruţi în această
bătălie a fost enorm, depăşind 700.000
de oameni. A fost cea mai lungă şi mai
sângeroasă bătălie din primul război
mondial, în această luptă fiind implicaţi
două milioane de oameni.
Bătălia a început la 21 februarie
1916, atunci când germanii au lansat o
ofensivă masivă împotriva localităţii
Verdun, unul dintre cele mai importante
puncte din linia de apărare franceză.
Calculele istoricilor estimează că, pentru
fiecare kilometru pătrat de teritoriu pierdut sau câştigat de Puterile Centrale în
zonă, s-au pierdut sute de oameni. Măcelul a culminat cu nopţile de groază în
care s-au pierdut câteva zeci de mii de
oameni în doar două nopţi.
Deşi rezistenţa pe care au opus-o
francezii s-a dovedit crucială pentru
moralul armatei, această bătălie a fost
un nou exemplu în ceea ce priveşte masivele costuri umane pe care le-a presupus războiul de tranşee din primul Război Mondial, în care circa 400.000 de
soldaţi din trupele aliate şi 350.000 de
soldaţi germani şi-au pierdut viaţa pe o
suprafaţă de numai câţiva kilometri pătraţi. Intenţia germanilor fusese să declanşeze o bătălie prin care să erodeze
forţele franceze, sperând că, ulterior, să
poată distruge armata franceză. În final,
germanii au avut parte de aproape la fel
de multe victime ca şi francezii. La Verdun şi-au pierdut viaţa şi 2.746 de soldaţi români. Ei îşi dorm somnul de veci
în 46 de amplasamente din regiune.
În spaţiul aerian îngust de deasupra
Verdunului s-au dat lupte grele, pentru
succesul operaţiunilor de recunoaştere
aeriană. Forturile care înconjurau oraşul
Verdun, Douamont şi Vaux au fost primele ţinte ale forţelor militare germane.
Erik von Falkenhayn, şeful Statului Major german, a sperat să poată izola trupele franceze în această zonă şi, în cele
din urmă, să-şi înfrângă adversarul prin
superioritate numerică şi determinare,
indiferent de costurile umane. După cel
mai puternic bombardament de artilerie
de până atunci şi cu pierderi extrem de
numeroase, Falkenhayn a reuşit să ocupe forturile Donamont şi Vaux. Cu toate
acestea, sub conducerea inspirată a generalilor Nivelle şi Petain, Verdunul nu
a fost cucerit.
O ofensivă britanică pe râul Somme
a uşurat presiunea asupra oraşului Verdun (iulie 1916), iar până în decembrie,
francezii au reuşit să recupereze o mare
parte din teritoriul pierdut. Despovăraţi
după bătălia de pe Somme, francezii şiau reluat poziţiile.
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O caracteristică specifică a satului Ghenci la sfârșitul secolului al XVIII-lea este existența unui
număr mare de nobili. Datorită acestui fapt, numărul persoanelor care se aflau în slujba lor era
relativ redus.

Recens[m]nt din 1715 `n Ghenci< din 1125
de localnici, 281 aveau titluri nobiliare
În localitate au existat 192 de case, locuite în medie de 5,85 de persoane
Într-un tratat publicat în numărul XV - XVI al volumului științific
Satu Mare - studii și comunicări,
apărut în 1998 - 1999 la Editura
Muzeului Județean, Balogh Géza
vorbește despre structura demografică, socială și economică a localității Ghenci în ultima parte a secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.
După cum arată autorul, secolul al
XVIII-lea aduce transformări importante în toată Europa, iar aceste schimbări au facilitat progresul economic al
unor teritorii, creînd posibilitatea trecerii acestora de la feudalism la o economie capitalistă. Județul Satu Mare
se află la periferia acestei schimbări,
fiind afectat la începutul secolului de
revolta antihabsburgică, condusă de
Rákoczi Francisc al II-lea. Prin obținerea autonomiei regatului, nobilimea
a reușit să-și salveze și privilegiile.
Acest lucru s-a reflectat în primul rând
prin faptul că nobilimea și înalții prelați
au reușit să acapareze cele mai importante funcții, să controleze integral parlamentul, să dețină marea parte a pământurilor și să oblige iobăgimea să le
muncească pe gratis.

Nu au fost colonizați șvabi
Depopularizarea acestor ținuturi
în timpul luptelor pentru independență și-a lăsat amprenta și pe economia
zonei. Fenomenul a fost remediat prin
colonizarea organizată a șvabilor de
către curtea de la Viena, ca urmare a
Păcii de la Satu Mare (1711), prin care
se urmărea și germanizarea ținutului.
Acest lucru s-a realizat prin privilegizarea și cu sprijinul lui Károlyi Sándor
și al fiului său Ferenc. În perioada1712
- 1838 au fost colonizate în total 2072
de familii germane în 31 de localități
șvăbești din zonă.
În satul Ghenci nu au fost colonizate familii aduse de pe meleaguri străine. Prima atestare documentară a
acestei localități așezate între râurile
Ier și Crasna, la sud de Carei, datează
din 1328, unde apare sub denumirea
de Gench. Marea parte a populației a
reprezentat mica nobilime parvenită
din rândurile iobagilor. În răscoala din
1514 ei se aliază cu țăranii, astfel, după
înfrângere animalele lor au fost confiscate și atribuite de rege lui Báthory
András. În secolele XVII - XVIII, prin
dispariția familiei Báthory apar noi nobili în zonă care pun stăpânire pe aceste
pământuri. Acest lucru reiese și din
datele recensământului din 1715.

Structura populației
în funcție de ocupație
În privința evoluției numerice a populației localității Ghenci, un real folos
ne oferă recensământul populației efectuat în timpul lui Iosif al II-lea, când
populația reală a localității a fost de
1125 de persoane< 560 de bărbați, dintre care 230 căsătoriți și 578 de femei.
A fost recenzată și ocupația bărbaților,
astfel, dintre cei 560 de bărbați a fost<
un preot, 281 de nobili, 4 țărani, 4 moștenitori de țărani, 129 jeleri (cotari), 7
de alte ocupații, 98 descendenți masculini înre 1-12 ani și 35 descendenți
masculini între 13 și 17 ani. Majoritatea
celor înregistrați aveau domiciliul stabil

Biserica reformată din Ghenci a fost construită în locul uneia mai vechi, demolate în 1869. În turnul construit în 1899
sunt trei clopote, orologiul a fost montat în 1910
în Ghenci, doar 25 fiind înscrise ca
persoane plecate din localitate. În localitate au existat 192 de case, locuite
în medie de 5,85 de persoane, care, nu
în toate cazurile au aparținut aceleași
familii. În perioada respectivă, o familie din Ghenci a fost compusă în medie
din 4,32 de persoane.
La începutul secolului al XIX-lea
populația scade simțitor, ca la mijlocul
celui de al treilea deceniu să ajungă din
nou la 1032 de persoane. Pe baza documentelor eclesiastice reformate se
poate urmări chiar componența pe sexe și naționalități a populației. Însă,
datele care se regăsesc în acest document sunt contradictorii scăderii populației, ceea ce dovedește că numărul
locuitorilor s-a redus în rândurile celorlalte confesiuni. Conform datelor
înscrise în registrul de stare civilă al
parohiei reformate, în decurs de 71 de
ani, adică din 1768, până în 1839, în
localitate s-au năcut 1755 de copii și
au murit în totat 1503 persoane, deci
sporul natural al locuitorilor din sat,
aparținători cultului reformat a fost de
252 de persoane.

În 1816 biserica reformată
din Ghenci număra
622 de suflete
Nu există date privind componența
etnică a populației din secolul XVIII,
dar nici o estimare nu ar fi de cuviință,

căci majoritatea cercetătorilor istorici
caracterizează această perioadă ca fiind
epoca marilor schimbări, putându-se
constata atât un val de imigrare, cât și
o intensă migrație internă, fenomenul
fiind specific în primul rând familiilor
de iobagi, indiferent de apartenența lor
națională. Din prima parte a secolului
XIX autorul lucrării a găsit mai multe
documente care oferă cu certitudine
indicii privind structura etnică a localității. În 1816 biserica reformată din
Ghenci număra 622 de suflete, iar în
1817, tot conform datelor bisericești,
au trăit aici 385 de români (despre restul populației nu există documente).
Cifrele publicate de ceilalți cercetători
ai zonei sunt asemănăroare, fiind diferite doar cu câteva procente.
După cum s-a arătat în prima parte
a acestui tratat, perioada studiată, din
punct de vedere economic a fost caracterizată prin tendința spre o producție capitalistă. Una dintre elementele principale ale acestei transformări
a fost soluționarea relațiilor dintre nobili și iobagi. În acest sens un interes
aparte a avut și curtea de la Viena, căci
pe vremea respectivă deja această categorie a oferit atât oștirea, cât și banii
pentru a întreține armate, adică impozitele. Privind situația economică a localității se poate constata că măsurile
luate de stăpânirea habsburgică nu au
periclitat privilegiile nobilimii ci a prelungit relațiile feudale.

Fiind prea mulți nobili,
au avut mai puțini servitori
O caracteristică specifică a satului
Ghenci la sfârșitul secolului al XVIIIlea este existența unui număr mare de
nobili. Datorită acestui fapt, numărul
persoanelor care se aflau în slujba lor
era relativ redus. În urma introducerii
Urbariului, la 14 septembrie 1774 a fost
fixată mărimea sesiei iobăgești la 26 de
iugăre de pământ arabil, la care se
adaugă 12 coase de fâneață. Această
sesie a asigurat cele necesare existenței
familiilor iobăgești și a permis exploatarea lor în cadrul sistemului feudal.
Cele patru documente întocmite cu
ocazia introducerii Urbariului permit
studierea situației concrete din localitatea Ghenci.
Documentele vremii specifică faptul că, satul fiind situat în zona inundabilă a celor două râuri, viiturile sistematic au provocat pagube însemnate.
Însă, inundațiile repetate au ajutat și
fertilizarea solului, favorizând agricultura și creșterea animalelor. Aceste două ocupații au asigurat cele necesare
traiului populației. Locuitorii au avut
posibilitatea de a-și valorifica produsele la târgurile din apropiere. Au produs și cânepă, în sat a existat o moară,
iar la mică distanță și o moară de apă,
dar localitatea în sine nu a avut nicio
proprietate.
A consemnat Eva Laczko
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Transmi\[torul satelitar cu GPS ia coordonatele unde se afl[ barza, ;i precum un telefon celular
trimite SMS cu coordonatele respective.

MEDIU

O barz[ va str[bate peste 6.000 km din
Tanzania p]n[ la cuibul ei din Bercu Nou
Trei berze s[tm[rene au fost echipate `n premier[ cu micro-transmi\[toare prin satelit
Trei berze, dintre care una alb[
;i dou[ negre, au fost echipate `n
premier[ cu micro-transmi\[toare prin satelit, de c[tre membri ai
Societ[\ii Carpatine Ardelene Satu Mare, coordona\i de Mark Nagy Janos.
Odat[ echipate cu aceste dispozitive, berzele, cunoscute ca apar\in]nd
speciilor amenin\ate cu dispari\ia, pentru c[ num[rul lor este `ntr-o continu[
sc[dere, au putut fi ;i `nc[ mai pot fi
urm[rite pe site-ul satellitetracking.eu.
Practic traseul lor poate fi urm[rit pe
respectivul site, acces]nd sec\iunea
"birds", unde se caut[ pas[rea dorit[
dup[ nume, \ar[, astfel fiindu-ne indicat cu exactitate traseul pe care l-a avut
pas[rea, `nc[ de la pornire.
~naripatele purt]nd `n c]rc[ micro-transmi\[toarele ;i-au pornit lungul drum spre \[rile calde `n luna august a anului trecut. Mark Nagy Janos
ne-a oferit detalii despre c[l[toria berzelor, impresion]ndu-ne faptul c[ `n
timp ce dou[ dintre ele au trecut la un
moment dat de zona de r[zboi din Siria, vizit]nd ;i o zon[ militar[ de l]ng[
Damasc, o barz[ neagr[ a fost
`mpu;cat[ la scurt timp aici `n zona
noastr[, `n \inutul C[m]rzanei, dup[
cum a trimis semnale transmi\[torul
;i a permis g[sirea corpului ei.

De;i a trecut de Siria, o barz[
neagr[ a trimis ultimul
semnal din Egipt
Cele dou[ berze r[mase ;i-au continuat zborul poposind de-a lungul Some;ului, dup[ care au traversat C]mpia

O acvil[ \ipătoare mică, echipată
cu un transmi\ător satelitar, se întoarce în România, la cuibul său din jude\ul Bra;ov, traversând în drumul
său trei continente ;i 20 de \ări, dup[
cum a anun\at Societatea Ornitologică
Română (SOR) citat[ de agerpres.ro.
"Arlie, pas[rea noastr[ se întoarce.
Acvila \ipătoare mică, echipată în
2013 cu transmi\ător satelitar, a plecat
spre România exact în aceea;i zi ca ;i
în anul 2015 - pe 8 februarie. Până pe
14 februarie, a parcurs deja 1.354 km,
cea mai mare distan\ă fiind parcursă
în 11 februarie, zi în care a zburat 369
km. Pe 12 februarie a trecut grani\a,
a ajuns în Zambia ;i este la o distan\ă
de 6.700 km de cuibul său din jude\ul
Bra;ov", precizează SOR.
Este a treia iarnă pe care Arlie a
petrecut-o în Namibia, iar anul trecut
a reu;it cea mai timpurie revenire ;i a
ajuns în \ara noastră în data de 31
martie. Acvila traversează trei continente și 20 de \ări, printre care< Angola, Zambia, Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudanul de Sud, Etiopia, Sudan, Egipt, Israel, Siria, Turcia
;i Bulgaria".
Pentru cei interesa\i de traseul parcurs de Arlie, călătoria poate fi urmărită online pe http//pomarina.ro/pomarina/index.php.

Consecin\ele unei
înc[lziri climatice de
peste 2 grade Celsius
ar fi catastrofale

Identificarea cuiburilor
a fost posibil[ doar iarna,
`n perimetrul unei suprafe\e
de 6000 ha
Trebuie s[ men\ion[m c[ berzele
`;i au cuibul `n perimetrul Ariilor Protejate R]ul Tur, de unde au pornit marea aventur[. "Transmi\[toarele le-am
pus berzelor doar anul trecut `n iunie,
de;i proiectul `n cadrul c[ruia se poate
urm[ri online zborul lor a `nceput un
an mai devreme. Mai `nt]i a fost necesar s[ c[ut[m cuiburile de berze negre,
;i aceasta pe timp de iarn[, pentru c[
`n perioada clocitului nu puteam s[ ne
apropiem de cuib, pentru c[ le-am fi
provocat o sperietur[ care echivala cu
p[r[sirea cuibului de c[tre ele. Avem
6000 de hectare de p[dure `n Ariile
protejate r]ul Tur, astfel c[ nu ne-a fost
tocmai u;or s[ periem o asemenea suprafa\[, am avut nevoie de mul\i voluntari, care trebuiau s[ aib[ anumite
cuno;tin\e despre cuibul berzei negre.
Am `nceput munca `n iarna anului
2014, `n stej[retele b[tr]ne ale Ariilor
Protejate R]ul Tur, unde speciali;tii
no;tri, ajuta\i de aproape 20 de voluntari, au reu;it s[ identifice mai multe
cuiburi de barz[ neagr[. Ne-am bucurat de sprijinul unor studen\i de la Cluj,
dar ;i al unor voluntari din Satu Mare.
Vara le-am montat pe spate un aparat
micu\ de pozi\ionare satelitar[ cu
transmi\[tor. Una din berze, pe care
am botezat-o Tur, a fost prima barz[
neagr[ din Rom]nia dotat[ cu
transmi\[tor satelitar", ne-a relatat
Mark Nagy Janos.

Acvila traverseaz[ `n
timpul migra\iei trei
continente ;i 20 de \[ri

Traseul berzei Berek din Bercu Nou p]n[ `n Tanzania, `n apropiere de marii vulcani Kilimanjaro
Transilvaniei spre sud. Dup[ c]teva
popasuri l]ng[ T]rgu Mure; ;i Bra;ov,
s-au oprit `n Delta Dun[rii timp de o
lun[ de zile, semn c[ acolo le-a priit,
`ns[ semn de `ngrijorare pentru cei
care le-au montat dispozitivele. Apoi
la sf]r;itul lui septembrie ;i-au continuat zborul, trec]nd prin Turcia, Siria,
\ara m[cinat[ de r[zboi, Liban, Israel,
Egipt. Pe data de 1 noiembrie, barza
neagr[ ajuns[ `n Egipt a trimis ultimul
semnal din apropiere de lacul Nasser,
;i de atunci nu se ;tie dac[ nu cumva
a fost v]nat[ de membrii unui trib pentru a fi m]ncat[. Speran\ele `nc[ nu
sunt pierdute pentru cei de la Societatea Carpatin[ Ardelean[. Barza alb[
;i-a continuat cursul, zbur]nd peste
Sudan, Ciad, Etiopia, Kenia, stabilindu-;i punctul terminus `n Tanzania,
`ntr-o zon[ de savane, cu mici p[duri,
`n \ara unde au fost descoperite primele
urme ale omului.
Se estimeaz[ c[ barza alb[, numit[
Berek, dup[ numele satului Bercu Nou,
a parcurs `ntre 6000 ;i poate chiar
10.000 de kilometri p]n[ `n zona de
migrare `n care se afl[ acum, la jum[tatea lunii februarie, `n apropiere de ma-

rii vulcani Kilimanjaro, sau Meru, din
Tanzania. Ea a dat deja c]teva ocoale
serioase, dar speciali;tii consider[ c[
doar dac[ timp de trei zile consecutiv
barza o ia `nspre nord, `nseamn[ c[ ea
`ncepe s[ migreze `napoi spre locul din
care a plecat.

La `ntoarcere berzele sunt
foarte motivate de instinctul
de reproducere
Dac[ la dus aceast[ specie face drumul `n aproximativ 80 de zile, la `ntoarcere este mult mai gr[bit[, str[bate distan\a `n 35 p]n[ la 60 de zile. Berzele
sunt foarte motivate la `ntoarcere, instinctul de reproducere le determin[
s[ se gr[beasc[ acas[, iar luna martie,
perioada lor de reproducere, se apropie
cu pa;i repezi. De unde ;i expresia consacrat[ “Vine barza” atunci c]nd o persoan[ se adreseaz[ unei femei `ns[rcinate. Biologul Kosa Ferenc de la Universitatea Babe;-Bolyai Cluj Napoca a
observat faptul c[ "barza Tur a pornit
la drum pe 16 august 2015, majoritatea
berzelor negre plec]nd cu dou[

s[pt[m]ni de `nt]rziere fa\a de berzele
albe, adic[ la `nceputul-mijlocul lunii
septembrie. Tur ;i-a `nceput odiseea
mai repede dec]t era de a;teptat. Popula\ia de berze negre din Rom]nia se
estimeaz[ la 400-800 de perechi, deci
este o specie mult mai rar[ dec]t binecunoscuta barz[ alb[. P]n[ acum nu
existau informa\ii despre rutele de migra\ie, locurile de popas ;i de iernare
ale berzelor negre din Rom]nia. Datele
ob\inute de la unele berze negre din
Cehia, dotate cu transmi\[toare de tip
vechi f[r[ GPS arat[ c[ ajung `n locurile de iernare `n medie `n 80 de zile,
cu o vitez[ medie de 176 km/zi".
Transmi\[torul satelitar cu GPS ia
coordonatele unde se afl[ barza, ;i precum un telefon celular trimite SMS cu
coordonatele respective. Transmi\[toarele vor r[m]ne `n posesia celor de la
Societatea Carpatin[ Ardelean[ ;i dup[
luna aprilie, permi\]nd cercetarea `n
continuare, ;i dup[ finalizarea proiectului, care are ca scop prioritar identificarea zonelor de hr[nire, cunoscute
ca zone umede, mla;tini, p[duri
ml[;tinoase.
Cristina Bursuc

Dacă nu se face nimic pentru reducerea gazelor cu efect de seră, lumea
s-ar putea îndrepta spre o încălzire de
5 grade Celsius în 2100, potrivit Grupului de exper\i interguvernamental
asupra evolu\iei climei. Men\ion[m
c[ cele 5 grade C ar fi comparativ cu
perioada preindustrial[, adic[ anii
1880 - 1900. ~nc[lzirea de peste 5 grade ar însemna un salt în necunoscut,
\inând seama că de la ultima epocă
glaciară, de acum 20.000 de ani, temperatura mondială a crescut cu 5 grade.
La o încălzire de 2 grade Celsius,
apele vor acoperi peste câteva sute sau
2.000 de ani teritorii populate în prezent de 280 de milioane de oameni.
Însă la o cre;tere a temperaturii de 3
grade Celsius, fenomenul ar viza 400
de milioane de oameni, iar dacă temperatura ar fi cu 4 grade Celsius mai
mare, ar fi implicate 600 de milioane
de persoane.
Între 2030 ;i 2050, schimbările climatice ar putea provoca circa 250.000
de decese în plus pe an, care s-ar datora expunerii vârstnicilor la căldură,
bolilor ca diarea, paludismul ;i malnutri\ia copiilor, arat[ Organiza\ia
Mondial[ a Sănătă\ii.
Lupta pentru resurse, amenin\are
pentru siguran\a alimentară ;i pentru
securitate, este un factor suplimentar
de instabilitate, care poate duce la migra\ia comunit[\ilor, astfel c[ ;i migra\ia va fi unul din rezultatele
schimb[rilor climatice. Lipsurile alimentare ;i sc[derea rezervelor de ap[
risc[ s[ duc[ ;i la dezorganizarea statelor ;i s[ favorizeze terorismul,
`ndeosebi `n Orientul Mijlociu ;i Africa. Actuala problem[ a refugia\ilor `n
Europa va p[rea nesemnificatic[ fa\[
de imensele mi;c[ri de popula\ie cauzate de viitoarele dezastre climatice.
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RELIGIE

Conștienți că civilizația umană a intrat într-o perioadă de schimbări epocale, Declarația afirmă
că ortodocșii și catolicii trebuie să învețe să dea o mărturie comună pentru adevăr în domeniile în
care acest lucru este posibil și necesar.

Papa Francisc ;i Patriarhul Kirill
depl]ng pierderea unit[\ii cre;tine
o modalitate care permite restabilirea
unității. Cu toate acestea, comunități
bisericești care au apărut în aceste circumstanțe istorice au dreptul de a exista și de a întreprinde tot ceea ce este
necesar pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioșilor lor, căutând
în același timp să trăiască în pace cu
vecinii lor. Ortodocșii și greco-catolicii
trebuie să se împace și să găsească forme reciproc acceptate de a trăi împreună.

O întâlnire istorică a Papei Francisc cu Patriarhul Kirill a avut loc
săptămâna trecută la aeroportul internațional din Havana, în Cuba, unde, cei doi conducători ai Bisericilor
au semnat o importantă Declarație
comună privind “relațiile reciproce
dintre Biserici, problemele esențiale
ale fraților noștri și perspectivele de
dezvoltare a civilizației umane”. Întâlnirea are rolul de a apropia cele
două confesiuni, despărţite de aproape o mie de ani, de la Marea Schismă
din 1054.
În cele treizeci de paragrafe, din care se degajă un profund spirit ecumenic, liderii celor două Biserici au deplâns pierderea unității creștine și au
evidențiat aspirația comună de a contribui la unitatea creștinilor. Totodată,
au condamnat persecuția fraților în
credință din diferite țări, au lansat un
apel stăruitor la pace în Orientul Mijlociu și Ucraina. Conștienți că civilizația umană a intrat într-o perioadă de
schimbări epocale, Declarația afirmă
că ortodocșii și catolicii trebuie să învețe să dea o mărturie comună pentru
adevăr în domeniile în care acest lucru
este posibil și necesar. Pontiful roman
și patriarhul rus au reînnoit dorința de
a promova valorile creștine în Europa,
în special familia înțeleasă ca uniune
între un bărbat și o femeie și sacralitatea vieții umane. În același timp, Declarația abordează relațiile dintre Biserici, cu referință particulară la raportul dintre ortodocși și greco-catolici,
afirmând că ”nu suntem concurenți, ci
frați” - arată radio Vatican.
Ideile celor 30 de puncte ale "Declarației comune a Papei Francisc și
Patriarhului Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii" se grupează în câteva capitole mai mari. În primele puncte cei
doi suverani își exprimă recunoștința
față de Domnul Atotputernicul, că
această întâlnire a putut avea loc.
- Îi aducem mulțumire lui Dumnezeu, preamărit în Preasfânta Treime,
pentru această întâlnire, prima din istorie. Cu bucurie ne-am regăsit ca frați
în credința creștină care se întâlnesc
pentru a "vorbi prin viu grai" (In 12,
2), de la inimă la inimă, și să discute
despre relațiile reciproce dintre Biserici, de problemele esențiale ale fraților
noștri și de perspectivele de dezvoltare
a civilizației umane.
- Întâlnirea noastră fraternă a avut
loc în Cuba, la răscrucea dintre Nord
și Sud, între Est și Vest. Din această insulă, simbol al speranțelor "Lumii Noi"
și al evenimentelor dramatice din istoria secolului XX, adresăm cuvintele
noastre tuturor popoarelor din America Latină și de pe celelalte continente.
- Întâlnindu-ne departe de vechile
litigii din ”Lumea Veche”, simțim cu o
forță deosebită necesitatea unei lucrări
comune între catolici și ortodocși, să
dea cont înaintea lumii de speranța care este în noi.
Apoi au făcut referire, rând pe rând
la<

Familia, căsătoria și dreptul
la viață

Ideile celor 30 de puncte ale "Declarației comune a Papei Francisc și Patriarhului Kirill al Moscovei și al Întregii Rusii"
se grupează în câteva capitole mai mari. În primele puncte cei doi suverani își exprimă recunoștința față de Domnul Atotputernicul, că această întâlnire a putut avea loc
supuși persecuțiilor. În numeroase țări
din Orientul Mijlociu și din Africa de
Nord, frații și surorile noastre întru
Hristos sunt exterminați în familii, orașe și sate întregi. Bisericile lor sunt distruse și jefuite în mod barbar, obiectele
lor sfinte sunt profanate, monumentele
lor, distruse.
- În Siria, Irak și în alte țări din
Orientul Mijlociu, observăm cu durere
exodul masiv al creștinilor de pe pământul de unde a început să se răspândească credința noastră și unde au trăit
din vremea apostolilor împreună cu
alte comunități religioase.
- Lansăm un apel comunității internaționale la acțiuni urgente pentru
a împiedica izgonirea creștinilor din
Orientul Mijlociu. Ridicându-ne glasul
în apărarea creștinilor persecutați,
vrem să ne exprimăm compasiunea
noastră pentru suferința îndurată de
credincioșii altor tradiții religioase care
au devenit, de asemenea, victime ale
războiului civil, haosului și violenței
teroriste.
- În această epocă zbuciumată, dialogul inter-religios este indispensabil.
Diferențele în ceea ce privește înțelegerea adevărurilor religioase nu trebuie
să împiedice oamenii de diferite credințe să trăiască în pace și în armonie.
În actualele circumstanțe, liderii religioși au o responsabilitate specială de
a-i educa pe credincioșii lor într-un
spirit de respect față de convingerile
celor care aparțin celorlalte tradiții religioase. Sunt absolut inacceptabile încercările de justificare prin sloganuri
religioase a acțiunilor criminale. Nici
o crimă nu poate fi comisă în numele
lui Dumnezeu, pentru că ”Dumnezeu
nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci
al păcii"

Martirii contemporani
ai credinței în Cristos
și unitatea creștinilor

Fraternitatea creștină

- Privirea noastră se îndreaptă spre
toate regiunile lumii unde creștinii sunt

- Suntem divizați de rănile provocate de conflicte dintr-un trecut înde-

părtat sau recent, de divergențe, moștenite de la strămoșii noștri, în înțelegerea și explicarea credinței noastre în
Dumnezeu.
- În ciuda Tradițiilor comune a primelor zece secole, catolicii și ortodocșii, de aproape o mie de ani, sunt lipsiți
de comuniune în Euharistie. Suntem
despărțiți de rănile provocate de conflictele unui trecut îndepărtat sau recent, de divergențele, moștenite de la
străbunii noștri, în înțelegerea și explicitarea credinței noastre în Dumnezeu, unul în trei Persoane, Tatăl și Fiul
și Sfântul Duh. Deplângem pierderea
unității, consecință a slăbiciunii umane
și a păcatului, care a avut loc în ciuda
rugăciunii sacerdotale a lui Cristos
Mântuitorul< "Ca toți să fie una. După
cum tu, Părinte, ești în mine și eu în
tine, să fie și ei în noi una"
- Nu suntem concurenți, ci frați< de
la această concepție trebuie să purceadă toate acțiunile noastre unul față de
celălalt și față de restul lumii exterioare.

Îndemn pentru pace în lume
- Adresăm un apel din inimă tuturor părților care pot fi implicate în conflicte să dea dovadă de bunăvoință și
să se așeze la masa negocierilor.
- Este necesar ca întreaga comunitate internațională să depună toate
eforturile posibile pentru a pune capăt
terorismului cu ajutorul acțiunilor comune și coordonate
- Deplângem confruntarea din
Ucraina care a dus la pierderea a multe
vieți omenești, a provocat numeroase
răni locuitorilor pașnici și a plasat societatea într-o gravă criză economică
și umanitară.
- Invităm toate părțile implicate în
conflict la prudență, solidaritate socială
și acțiune pentru a construi pacea. Îndemnăm Bisericile noastre din Ucraina
să lucreze pentru a ajunge la armonie

socială, să se abțină de la a participa la
confruntare și să nu susțină o ulterioară
dezvoltare a conflictului.
- Privirea noastră se îndreaptă spre
persoanele care se află în pericol, care
trăiesc în condiții de nevoie extremă și
de sărăcie, în timp ce sporesc bogățiile
materiale ale omenirii.
- Nu putem rămâne indiferenți față
de soarta a milioane de migranți și refugiați care bat la ușa țările bogate.
Consumul dezlănțuit, așa cum se observă în unele țări mai dezvoltate, epuizează treptat resursele planetei noastre.
Inegalitatea crescândă în distribuția
bunurilor pământești mărește sentimentul de nedreptate față de sistemul
de relații internaționale care s-a instaurat.

- Familia este centrul natural al vieții umane și al societății. Suntem preocupați de criza familiei din multe țări.
Ortodocșii și catolicii împărtășesc
aceeași concepție despre familie și sunt
chemați să dea mărturie că aceasta este
o cale de sfințenie, care dovedește fidelitatea soților în relațiile lor reciproce, deschiderea lor la procreare și educarea copiilor, la solidaritatea între generații și respectul pentru cei mai slabi.
- Căsătoria este o școală de dragoste
și fidelitate. Ne exprimăm regretul că
alte forme de conviețuire sunt puse
acum pe același nivel al acestei uniuni,
în timp ce conceptul de paternitate și
maternitate ca vocație particulară a
bărbatului și a femeii în căsătorie, consfințită de tradiția biblică, este îndepărtat din conștiință publică.
- Lansăm un apel tuturor la respectarea dreptului inalienabil la viață. Milioane de copii sunt privați de însăși
posibilitatea de a veni pe lume.Dezvoltarea așa-numitei eutanasii face astfel
încât persoanele în vârstă și cei infirmi
încep să se simtă o povară excesivă
pentru familiile lor și pentru societate,
în general. Suntem, de asemenea, preocupați de dezvoltarea tehnicilor de reproducere asistată medical, pentru că
manipularea vieții umane este un atac
la bazele existenței omului, creat după
chipul lui Dumnezeu. Credem că este
de datoria noastră să reamintim imutabilitatea principiilor morale creștine, bazate pe respectarea demnității
omului chemat la viață, după planul
Creatorului.

Creștinismul Europei
și situația cultului
greco-catolic

Au mulțumit Maicii
Domnului pentru mijlocire

- Suntem preocupați de limitarea
actuală a drepturilor creștinilor, chiar
discriminarea lor, atunci când unele
forțe politice, ghidate de ideologia unui
secularism atât de adesea agresiv, depun eforturi să îi împingă la periferia
vieții publice.
- Rămânând deschiși la contribuția
altor religii la civilizația noastră, suntem convinși că Europa trebuie să rămână fidelă rădăcinilor sale creștine.
- Îndemnăm creștinii europeni din
Răsărit și Occident să se unească pentru a mărturisi împreună pe Hristos și
Evanghelia, pentru ca Europa să își
păstreze sufletul său format în două
mii de ani de tradiție creștină.
- Sperăm ca întâlnirea noastră să
contribuie, de asemenea, la reconciliere
acolo unde există tensiuni între grecocatolici și ortodocși. Astăzi este clar că
metoda «uniatismului» din trecut, înțeleasă ca unire a unei comunități la
alta, separând-o de Biserica sa, nu este

- În lumea contemporană, catolicii
și ortodocșii sunt chemați să colaboreze frățește la vestirea Evangheliei. De
capacitatea noastră de a da mărturie
împreună pentru Duhul adevărului depinde în mare măsură viitorul omenirii.
- În această mărturie îndrăzneață
să ne susțină Isus Cristos, care ne întărește spiritual. Credința în El transformă viața umană, o umple cu semnificație.
- Pătrunși de recunoștință pentru
darul înțelegerii reciproce, manifestat
în timpul întâlnirii noastre, privim cu
speranță la Preasfânta Maică a lui
Dumnezeu, chemând-o în ajutor. Prin
mijlocirea ei, Fericita Fecioară Maria
să-i încurajeze la fraternitate pe cei care
o cinstesc, pentru ca toți să fie uniți
din nou, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, în pace și armonie, într-un singur popor al lui Dumnezeu, spre gloria
Preasfintei și Nedespărțitei Treimi!
A consemnat Eva L.
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O imunitate bun[ ajut[ organismul `n lupta cu factorii agresivi asupra s[n[t[\ii lui,
cu agen\ii poluan\i ;i cancerigeni, produc[tori de tumori benigne sau maligne.

Bitterul Taina Plantelor
de la Hypericum, un produs
tonic al organismului
Bitterul Taina Plantelor de la
Hypericum este un produs complex ce are `n componen\[ 30 de
plante medicinale. Produsele sub
form[ de bitter sunt recomandate
pentru ac\iunea lor ca toniﬁante
generale ale organismului,
imunostimulente, depurative,
detoxiﬁante, digestive, colereticcolagog, u;or laxative, antiseptice,
analgezice, antioxidante, geriatrice.
Asocierea de plante din compozi\ia
bitterului a fost astfel g]ndit[ ca s[ fac[
din acest produs un tonic ;i un stimulent
general al organismului, precum ;i un
reglator al tuturor func\iilor vitale. Este
un adev[rat elixir al vie\ii prin multiplele
ac\iuni binef[c[toare asupra s[n[t[\ii ;i
st[rii generale a organismului, at]t bolnav, c]t ;i s[n[tos. Previn ;i amelioreaz[ o mare varietate de boli, iar atunci
c]nd boala este grav[ ;i `nso\it[ de
dureri atroce produsele pot mic;ora
durerea ;i pot `mbun[t[\i capacitatea
de adaptare a organismului la
condi\iile bolii, ridic]nd astfel calitatea vie\ii. Înl[tur[ oboseala ;i stresul, gener]nd o stare de bun[ dispozi\ie la modul general, datorit[
con\inutului bogat `n substan\e active naturale foarte valoroase.
~nt[resc imunitatea natural[ a organismului prin cre;terea
capacit[\ii de ap[rare a acestuia `n
fa\a agen\ilor patogeni, ﬁind recomandate `n< diverse infec\ii
bacteriene, viroze, gripe, boli infec\ioase cu staﬁlococi ;i streptococi, micoze.
O imunitate bun[ ajut[ organismul `n lupta cu factorii
agresivi asupra s[n[t[\ii organismului, cu agen\ii
poluan\i ;i cancerigeni,
produc[tori de tumori benigne sau maligne. Dezintoxic[ organismul,
stimul]nd eliminarea
toxinelor pe cale renal[,
digestiv[ ;i sudoriﬁc[.
Ajut[ digestia, diminueaz[ durerile abdominale ;i elimin[ balon[rile,
calmeaz[ crizele de colecist. Fiind
u;or laxative sunt indicate `n constipa\ii
cronice, cure de sl[bire, afec\iuni hemoroidale. Pot ﬁ folosite ca adjuvante ;i
`n gastrite hiperacide, ulcer gastro-duodenal ;i esofagit[ de reﬂux datorit[ substan\elor active care reduc secre\ia acidului
gastric `n exces sau neutralizeaz[ aciditatea
gastric[. Amelioreaz[ durerile reumatismale, articulare> calmeaz[ durerile de
cap de natur[ nervoas[, reumatic[ sau biliar[. ~nt]rzie procesul de `mb[tr]nire prin
reglarea func\iilor organismului, `ncetinesc
procesul de osteoporoz[, amelioreaz[ tulbur[rile de menopauz[, `nt[re;te vederea.
Bitterul Taina Plantelor are `n componen\[ urm[toarele ingrediente< Ap[ demineralizat[, Alcool etilic din cereale (alc
38%), Ienup[r (Juniperus comunis),
Gen\ian[ (Gentiana asclepiadea), Brusture
(Arctium lappa), Angelica (Angelica
archangelica), Salc]m (Robinia pseudacacia), Frasin (Fraxinus excelsior),
Mesteac[n (Betula verrucosa), Troscot
(Polygonum aviculare), Ghimpe (Xanthium spinosum), Sclipe\i (Potentilla erecta),
|intaur[ (Centaurium erythraea), Cimbri;or (ymus serpyllum), Aﬁn (Vaccinium myrtillus), Salvie (Salvia oﬃ cinalis),
Soc (Sambucus nigra), Coada-;oricelului
(Achillea millefolium), Coada-calului (Equisetum arvense), Ment[ (Mentha piperi-

Produsele se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5
Tel< 0261.716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

ta),
S]nzian[-galben[ (Galium verum),
Sov]rv (Origanum vulgare), M[ce; (Rosa
canina), Pedicu\[ (Lycopodium clavatum),
G[lbenele (Calendula oﬃcinalis), Pin sau
Cui;oare (Pinus sylvestris sau Caryophyllus caryophy-llata), Scor\i;oar[ (Cinnamomum zeylanicum), Aloe (Aloe vera), Nuc
(Juglans regia), Zmeur (Rubus idaeus),
Coac[z negru (Ribes nigrum), Fenicul
(Foeniculum vulgare).

Mod de folosire
Produsul poate ﬁ folosit intern prin
administrarea a 1-3 linguri\e pentru copii
dizolvate `n ceai ﬁerbinte dup[ mesele
principale, 6 linguri\e pe zi pentru adul\i,
c]te o linguri\[ `nainte de mas[ ;i c]te o
linguri\[ dup[ mas[ de 3 ori pe zi. Persoanele care nu au voie s[ utilizeze alcoolul
pot administra doza de bitter `n ceai
ﬁerbinte l[s]nd `n repaus 5-10 minute
p]n[ la evaporarea alcoolului ;i dup[ aceea
consum[ ceaiul `n care sunt con\inute substan\ele active.
Extern - se aplic[ direct sub form[ de
masaj, comprese, fric\ion[ri ;i inhala\ii.
Produsul poate ﬁ folosit timp `ndelungat ;i poate ﬁ asociat cu alte medicamente.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271 338 > 0262.372 695
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte, v[
rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro

S~N~TATE
Idei de relaxare pentru
ochii obosi\i
Persoanele care petrec mai
mult de 2 ore pe zi `n fa\a computerului risc[ s[ sufere `n timp de
ceea ce numesc speciali;tii “sindromul computerului”.
Simptomele sunt `ncordarea ochilor, vederea `nce\o;at[, durerea de cap
;i ochii usca\i. Oftalmologii sunt
dep[rere c[ cea mai bun[ modalitate
de a rezolva `ncordarea ochilor este
s[ face\i c]teva pauze `n care s[ v[
odihni\i vederea. Pute\i face acest lucru chiar ;i atunci c]nd vorbi\i la telefon, c]nd nu ave\i de citit sau nu trebuie s[ scrie\i. Cei care practic[ aceast[
tehnic[ spun c[ ochii lor se simt mult
mai bine.
Iluminatul defectuos poate fi o problem[. Lumina slab[, dar ;i faptul c[
nu se asigur[ un contrast al acesteia
poate s[ afecteze vederea. Este important atunci c]nd citi\i s[ folosi\i o lumin[ pl[cut[ care creeaz[ contrast, dar
nu orbe;te.
O alt[ modalitate de a proteja ochii
este clipitul c]t mai des. ~ncerca\i s[
clipi\i de 300 de ori `n fiecare zi. Are
proprietatea de a cur[\a ochii ;i de a le
oferi un mic masaj.
La fel de bine pute\i s[ pune\i
m]inile pe ochi. Freca\i-v[ m]inile una
de alta p]n[ ce se `nc[lzesc, `nchide\i
ochii ;i acoperi\i globii oculari cu palmele. Nu ap[sa\i. Respira\i profund ;i
lent ;i vizualiza\i culoarea neagr[. Face\i acest exerci\iu `n fiecare zi.
Pauzele `n timpul orelor petrecute
`n fa\a computerului sunt mai mult
dec]t necesare. Medicii spun c[ un repaus al vederii de 10 -15 minute este
absolut necesar s[ se fac[ la fiecare or[
atunci c]nd sta\i `n fa\a computerului
circa 6-8 ore zilnic.
Uneori cauza `ncord[rii ochilor
poate fi mult mai serioas[ mai ales dac[

Dac[ sta\i la calculator, `ncerca\i s[
clipi\i de 300 de ori `n fiecare zi
a\i trecut de 40 de ani. ~ncordarea se
poate datora alinierii defectuoase a axelor optice, atunci c]nd unui sau ambii
ochi privesc spre interior sau exterior.
Aceast[ situa\ie trebuie tratat[ de un
oftalmolog.
De asemenea, dac[ vedeerea
`nce\o;at[ sau `ncordarea ochilor apar
dintr-o dat[, f[r[ niciun motiv evident,
dac[ sunt asociate cu durere de ochi
(mai cur]nd dec]t o irita\ie), cu
ro;ea\[, cu sensibilitate exagerat[ la lumin[ sau cu un traumatism recent, trebuie s[ v[ prezenta\i imediat la medic.
Multe cazuri de diabet ;i de hipertensiune au fost depistate doar c]nd au
`nceput s[ fie afecta\i ochii.
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De la salcie, în scop terapeutic se folosește scoarţa de pe ramurile tinere,
de doi, trei ani. Acest remediu este folosit pentru tratarea bolilor reumatismale,
a hemoragiilor, dizenteriei și febrei.

RE}ETE
Coaja de salcie este
remediu de succes
în neurastenii

Salcia este primul copac de la noi care
înfrunzește primăvara devreme. Ea se
adaptează ușor la orice tip de schimbări
ale temperaturii. Dacă majoritatea privesc acest arbore ca un "străjer" al malurilor râurilor, care adesea oferă umbră în
zilele toride de vară, iată că acesta are și
valenţe terapeutice. Coaja de salcie este
un remediu de succes în neurastenii.

Salicina este aspirina vegetală
De la salcie, în scop terapeutic se folosește scoarţa de pe ramurile tinere, de
doi, trei ani. Acest remediu este folosit
pentru tratarea bolilor reumatismale, a
hemoragiilor, dezinteriei și febrei. Scoarţa
de salcie albă a devenit importantă cu
aproape o sută de ani în urmă, atunci
când i-au fost descoperite și au fost izolate
principalele substanţe active care îi conferă calitatea de medicament naturist, și
anume salicina.
Salicina, este aspirina natural[, are
efecte tonice, antiseptice și antiinflamatoare, sedative, astringente și antireumatismale. Ea poate fi folosită cu succes în
tratarea artritei, artozei și puseelor reumatismale, în tendinită, gută și sciatică.
Utilizarea ei dă rezultate în tratarea răcelii, gripei, durerilor de cap, afecţiunilor
dureroase și febrile efectul fiind unul
analgezic. Pe lângă salicină, coaja de salcie mai are în compoziţia sa și amidon,
proteine, lipide, tanin, celuloză, substanţe
minerale și vitamine.

Lapte de pas[re
cu cocos

Ingrediente<
Un litru de lapte dulce, de cel
puțin 2,8%, 6 ouă, 200 g zahăr
cristalin, 2 plicuri de zahăr vanilat (eventual miez de vanilie
sau câteva picături de esență de
vanilie), 100 g de fulgi de cocos.

Mod de preparare<
Fulgii de nucă de cocos se pun la
înmuiat în lapte și se lasă așa la frigider
6-8 ore, după care, cu jumătatea cantității de zahăr se pune la fiert. Gălbenușurile se freacă bine cu zahărul rămas și cu zahărul vanilat (esența sau
miezul de vanilie). Albușurile se bat
spumă tare. Când laptele dă în clocot,

Cartofi sc[zu\i,
cu ciuperci

Ingrediente<

cu o lingură de metal se formează niște
găluște de albuș care se pun în lapte să
fiarbă câte un minut. Se scot cu o lingură strecurătoare și se așează pe o sită
să se scurgă. Se ia laptele de pe foc, se
strecoară și se lasă să se răceasca puțin,
după care se amestecă cu gălbenușurile
și se pune înapoi pe foc, se mai fierbe
puțin până când se îngroașă. După ce
se ia de pe foc, se lasă să se răcească, se
toarnă în cupe, g[luștele de albușuri se
așează deasupra și se poate orna cu
topping de ciocolată, ciocolată răzuită,
stafide, pudră de scorțișoare, ori coajă
de portocale sau de lămâie răzuită.

Ciorb[ de burt[ă

1 kg de cartofi, 400 g ciuperci
champignon sau ciuperci de pădure (ciupercile de pădure au un
gust mai puternic), o ceapă, sare,
piper, boia de ardei dulce, bază
pentru mâncăruri, ceapă verde,
câteva fire de cimbru proaspăt
pentru ornat.
Mod de preparare<
Cartofii curățați și tăiați bucăți mai
mărișori se fierb pe jumătate în apă
condimentată, apoi se strecoară. Ciupercile se spală și se taie bucăți, în așa
fel, încât să fie cât mai aspectuoase.
Ceapa uscată mărunțită se călește în

ulei, apoi se adaugă ciupercile și se călesc și acestea. Se condimentează cu
puțină sare, piper și cu boia de ardei.
Dacă vă place, se poate adăuga și un
pic de boia de ardei iute. Se adaugă cartofii fierți, se condimentează după gust,
se amestecă, apoi toată compoziția se
lasă să se mai călească circa 5-10 minute. Se toarnă apă, cât să acopere, apoi
se lasă să fiarbă până când zeama devine ușor păstoasă. La servire se ornează cu câte un fir de cimbru proaspăt, sau cu ceapă verde mărunțită.

Tort cu fructe

Modalităţi de administrare
Coaja de salcie poate fi administrată
sub formă de infuzie, decoct, pulbere. În
caz de răceală, gripă ori dureri de oase se
poate prepara o infuzie din 200 de ml de
apă clocotită și două linguriţe de scoarţă
bine uscată și mărunţită. Ceaiul, ţinut la
temperatura camerei, se bea, câte două,
trei linguri, pe parcursul unei zile.
Decoctul din coajă de salcie se recomandă ca remediu natural împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului și gutei. Ca să-l prepari, pune la fiert, la foc
mic, pentru 20-30 de minute, două linguri de scoarţă bine uscată și mărunţită
într-un sfert de litru de apă. După răcire
se strecoară și lichidul rezultat se bea,
câte două, trei linguri, pe parcursul zilei.
În caz de dureri în gât, se recomandă
gargară cu decoct de coajă de salcie. Ceaiul nu trebuie să depășească temperatura
corpului. Tratamentul cu decoct de coajă
de salcie nu trebuie să dureze mai mult
de 21 de zile.
Pentru răni și ulceraţii ale pielii se
recomandă comprese cu ceai concentrat
din coajă de salcie, patru, cinci linguri
de plantă la un sfert de litru de apă clocotită. Compresele puse pe locul afectat
usucă și vindecă rana.
Pulberea se obţine din coaja bine uscată și măcinată în râșniţa de cafea. Se
macină atât cât se consumă în 10 zile,
perioadă după care își pierde din proprietăţi. Trebuie știut că, în tratarea bolilor nervoase, salcia are efect calmant și
sedativ în angoase, insomnie, depresie,
neurastenie caz în care se recomandă ca
leac, câte două, trei grame de pulbere pe
zi.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ingrediente<
Un kg burtă de vită curățată
(semifiartă), 1 kg oase de vită
(oase rare și oase cu măduvă), o
căpățână mare de usturoi, 6-700
g zarzavaturi pentru supă (morcovi, pătrunjei, gulie, țelină), un
ardei roșu, o ceapă, o lămâie, 3
gălbenușuri de ouă, 250 g smântână, frunze de pătrunjel, țelină
și leuștean, sare, piper, oțet, ardei
iute la servire.
Mod de preparare<
Burta se spală bine cu apă cu oțet
până când dispare mirosul specific (e
bine să lăsați câteva ore la înmuiat),
apoi se limpezește din mai multe ape
și se mai pune o oră - două la fiert, în
apă ușor sărată, cu circa jumătatea usturoiului. Oasele bine spălate, zarzavaturile și ceapa se pun la fiert în oală
separată, în circa 4 l de apă ușor sărată,

Ingrediente<
iar când zarzavaturile sunt bine fierte
se ia de pe foc și se strecoară. Se strecoară și fâșiile de burtă de apa în care
s-au fiert și se spală din nou, apoi se
pun iarăși la fiert în supa de oase. Ardeiul se fiebe odată cu oasele, sau se
poate adăuga doar la a doua fierbere,
și va rămâne în ciorbă. Dacă vă place,
zarzavaturile se pot pisa fin în ciorbă.
Smântâna și gălbenușurile se amestecă
și se adaugă la ciorbă, se adaugă și usturoiul pisat, apoi se acrește cu 2-3 linguri de zeamă de lămâie. Se mai condimentează după gust, iar frunzele de
pătrunjel, țelină și leuștean mărunțite
se presară deasupra ciorbei. Se servește
caldă, cu adaos de oțet, smântână, sau
ardei iute, la cine cum îi place.

4 ouă, 4 linguri de făină, 4
linguri de zahăr, 1 plic de zahăr
vanilat, 5 g praf de copt, 400 g
lapte dulce, alte 4 linguri de zahăr, o budincă de vanilie, fructe
proaspete sau congelate, eventual
compot, o gelatină și 200 g de
apă, sau sirop ce se potrivește la
fructele alese pentru tort.
Mod de preparare<
Albușurile de ouă se separă de gălbenuș. Gălbenușurile se freacă bine cu
cele 4 linguri de zahăr și cu zahărul vanilat. Albușurile se bat spumă tare și
se amestecă cu gălbenușurile, apoi
treptat se adaugă făina și praful de copt,

amestecând fin. Se toarnă într-o formă
specială pentru tort de fructe, se pune
la cuptorul preîncălzit și se coace timp
de 15 minute. Se prepară o budincă,
conform instruc\iunilor de pe ambalaj,
dar de data aceasta folosind doar 400
g de lapte, iar budinca fierbinte se toarnă uniform în cavitatea blatului de pișcot. Se așează fructele, se amestecă bine
gelatina cu sucul de fructe, iar după ce
s-a dizolvat se pune la fiert până dă
primul clocot. Se toarnă peste fructe și
se lasă 2-3 ore la frigider.
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Există foarte multe femei care se află în căutarea genţilor de mari dimensiuni doar pentru că
sunt mai spaţioase şi, cine nu ştie, adevărul este că în geanta unei femei vei găsi întotdeauna tot ce
ai nevoie. Ei bine, nimic rău în asta, dar un must have al acestui sezon îl reprezintă genţile mici,
perfecte pentru ţinutele simple, casual.

MOD~

Piese vestimentare care vor
domina moda `n acest an
Trebuie să recunoaştem că în fiecare
an, fiecare sezon a adus printre colecţiile
marilor creatori de modă piese vestimentare care au reprezentat un must şi de
care nu ne-am putut despărţi.
Nu ne înţelegeţi greşit. Iubim fustele
pantalon şi decolteurile adânci, dar este
timpul ca în garderobă să facem loc unor
noi piese care să ne scoată în evidenţă
spiritul de adevărate fashioniste. Ei bine,
ne-am decis să vă oferim o listă cu câteva
piese vestimentare care vor domina în
acest an. Cine ştie, poate că deja vă
aşteaptă în dulapul personal.

Decupaje pe umeri
Piesele vestimentare care conţin decupaje întotdeauna au fost binevenite însă, de data aceasta, pentru sezonul cald,
decupajele pe umeri vor face furori şi,
putem spune că este chiar un update adus
pieselor cu care deja ne-am obişnuit. Bineînţeles, chiar şi printre prezentările de
modă ale marilor designeri pot fi remarcate ţinute care să abordeze decupajele
pe umeri, aşa că, pregătiţi-vă să le întâlniţi în curând şi în magazine.

Mâneci clopot
Adevărul este că mânecile drepte,
moderne sunt deja prea comune, iar
trendul care va intra glorios în acest an
va fi cu siguranţă cel al mânecilor clopot.

Materiale pluşate
Trebuie să recunoaştem că orice femeie va fi atrasă de acest trend. Este moale, pufos şi simpatic, ca să nu mai vorbim
de confortul şi căldura pe care ne-o oferă.
Paltoanele cu această textură vor fi aliatul
garderobei noastre. Cu siguranţă, din
partea noastră are un mare da!

Eşarfe subţiri
Mereu avem tendinţa să ne accesorizăm zona gâtului cu diferite bijuterii
statement sau cât se poate de finuţe însă,
putem să aducem o schimbare look-ului
nostru optând pentru o eşarfă subţire.
Va oferi un aspect pe cinste!

Genţi de mici dimensiuni

Sandale slide

Există foarte multe femei care se află
în căutarea genţilor de mari dimensiuni
doar pentru că sunt mai spaţioase şi, cine
nu ştie, adevărul este că în geanta unei
femei vei găsi întotdeauna tot ce ai nevoie. Ei bine, nimic rău în asta, dar un
must have al acestui sezon îl reprezintă
genţile mici, perfecte pentru ţinutele simple, casual. Pe lângă asta, vei fi nevoită să
te limitezi la lucrurile cu adevărat importante.

Dacă ţi-ai pregătit deja pedichiura
după cele trei luni de hibernare, atunci
este cazul să îndrăzneşti să porţi cu stil
sandalele slide care vor oferi un look minimalist în anul 2016.

Aceste rochii maxi cu mâneci lungi
vor aduce în acest sezon un aspect foarte
boem şi romantic şi, pe lângă asta, sunt
vaporoase şi foarte decente.

Jeanşi evazaţi
Ştim, nu este un trend de care nu neam lovit până acum, însă trebuie să recunoaştem că jeanşii cu talie înaltă şi cei
evazaţi trebuie să rămână partenerii
noştri pentru mult timp, nu doar pentru
sezonul ce urmează.

Rochii maxi cu mâneci lungi

Sneaker;ii, alegerea potrivit[ pentru un look sofisticat
Este timpul să trecem peste
această idee cum că nimeni şi nimic nu poate oferi un look sofisticat unei ţinute în afară de balerini sau pantofi cu toc. Aşa că, ne
vom lua inima-n dinţi şi vom ieşi
din acea zonă de confort, vom îndrăzni să experimentăm mai
mult, iar pentru asta, sneakerşii
sunt cea mai bună soluţie.
Deşi pantofii cu toc sunt cunoscuţi
ca fiind mereu potriviţi pentru orice situaţie, în special pentru că oferă ţinutei
un aspect elegant şi feminin, dar mai ales
pentru că atunci când vine vorba de cele
mai cunoscute trucuri, precum câştigarea în înălţime a câtorva centimetri sau
chiar oferirea unui aspect plăcut piciorului, sneakerşii sunt o piesă vestimentară care oferă un aspect îndrăzneţ ţinutei, dar mai ales oferă posibilitatea de a
încerca noi stiluri.
Dacă noi nu v-am convins, atunci
Veronika Heilbrunner, Chiara Ferragni
şi Leandra Medine sunt doar câteva
exemple care vă vor inspira şi vă vor determina să purtaţi cu încredere sneakerşii
în orice ţinută. Toate trei au stiluri vestimentare diferite şi, cu toate astea, încearcă să experimenteze cât mai mult noi
combinaţii şi stiluri.
Una dintre cele mai excentrice combinaţii pe care Veronika Heilbrunner lea ales a fost o rochie Alexander
McQueen alături de o pereche de Converse All Star. V-aţi fi gândit vreodată că
poate arăta atât de fabulos?

8 Informa\ia de Duminic[/21 februarie 2016

Fructele de Aronia sunt recomandate de nutri\ioni;ti datorit[ con\inutului ridicat de
vitamina P (mai ridicat dec]t `n orice alt fruct). Vitamina P are `ntre altele rolul de a
ﬁxa vitamina C `n organism ;i de a reface tonusul vaselor capilare.

DIET~

Fructele de Aronia previn
;i trateaz[ multe boli
ale civiliza\iei actuale

Alimente care
`mbun[t[\esc digestia

Aronia (scorusul negru) este
fructul unui arbust originar din
America de Nord, `nrudit cu
m[cie;ul. Studiile recente vorbesc
despre acest fruct la superlativ, ﬁind considerat cea mai bun[ surs[
de antioxidan\i, devans]nd
aﬁnele, coac[zele negre,
meri;oarele sau c[tina.
De asemenea, are un con\inut ridicat de antocianine, pigmen\i beneﬁci
pentru s[n[tate.

Ce sunt antocianinele?
Fructele de p[dure sunt uzine de
antioxidan\i care con\in o diversitate
de ﬁtonutrien\i, inclusiv antocianine,
nume care provine din cuvintele
grece;ti anthos, `nsemn]nd ﬂoare ;i
kyanos, `nsemn]nd albastru (de exemplu, topora;ii sunt alba;tri tocmai datorit[ antocianinelor con\inute).
Antocianinele sunt probabil cei mai
importan\i dintre pigmen\ii vizibili ai
plantelor, responsabili de culorile ro;u,
violet ;i albastru, pe care le vedem la
plantele care au propriet[\i antioxidante puternice.
Se g[sesc `n concentra\ii mari `n
urm[toarele fructe< aronia, aﬁne, mure,
zmeur[, coac[z negru, fructele de acai
;i legume cum sunt varza ro;ie,
n[sturelul ;i v]n[ta.
Antocianinele protejeaz[ plantele
de radicalii liberi produ;i de lumina
soarelui sau de distrugerile provocate
plantelor. Capacitatea acestor compu;i
de a proteja plantele ne poate aduce ;i
nou[ beneﬁcii atunci c]nd le consum[m.
Antocianinele au multe efecte
beneﬁce asupra organismului uman,
`ntre altele av]nd capacitatea de a accelera comunicarea neuronal[. ~n cazul
persoanelor care consum[ fructe de
p[dure se concentreaz[ mai u;or ;i au
o memorie mai bun[. Antocianinele
cresc de asemenea, eliberarea de
dopamin[, un neurotransmi\[tor stimulator energizant. Astfel, `n timp protejeaz[ `mpotriva sc[derii nivelului de
dopamin[ asociat[ cu `naintarea `n
v]rst[, ajut]nd la men\inerea unei
func\ii cerebrale normale.
Antocianinele posed[ ;i o form[
special[ de stilbene, cunoscute sub denumirea de pterostilbene, care activeaz[ genele ce inﬂuen\eaz[ factorii
longevit[\ii.
De aceea, fructele ;i legumele viu
colorate reprezint[ sursa alimentar[
cea mai important[ de ﬁtonutrien\i
care previn `mboln[virea ;i de antioxidan\i anti`mb[tr]nire.
Revenind la fructele de Aronia,
acestea au un efect tonic general, ce
cresc vitalitatea datorit[ bog[\iei ;i concentra\iei mari de vitamine ;i substan\e
nutritive cu propriet[\i beneﬁce pentru
s[n[tate. Studiile arat[ c[ prin
compu;ii s[i speciali, aceste fructe
`mbun[t[\esc sistemul imunitar, echilibreaz[ metabolismul ;i scad nivelul
hormonilor de stres.
Fructele de Aronia sunt recomandate de nutri\ioni;ti datorit[ con\inutului ridicat de vitamina P (mai ridicat
dec]t `n orice alt fruct). Vitamina P are
`ntre altele rolul de a ﬁxa vitamina C
`n organism ;i de a reface tonusul
vaselor capilare.
O cantitate de 100 ml de suc de aro-

În această perioadă, suntem
tentați să consumăm mai multe
grăsimi, mai multe dulciuri și în
general, alimente cu foarte multe
calorii, pentru a compensa lipsa
de energie și de bună dispoziție.
În plus, temperaturile scăzute fac
din sedentarism “sportul” nostru
național.
nia de calitate, ob\inut prin metoda
pres[rii la rece acoper[ nevoile de zi
cu zi de substan\e vitale importante
pentru organism.

Un top al beneﬁciilor
pentru s[n[tate
Boabele de aronia reprezint[ o
foarte bun[ surs[ de antioxidan\i.
Nivelul de antioxidan\i a fost testat `n
anul 2007 `n Statele Unite, la Departamentul pentru Agricultur[. Au fost
comparate 277 fructe diferite(inclusiv
fructe de p[dure), iar rezultatul a fost
c[ Aronia are cea mai mare
concentra\ie de antioxidan\i dintre
toate fructele analizate.
Un alt beneﬁciu deosebit pe care `l
aduce Aronia este s[n[tatea tractului
urinar. Infec\iile urinare sunt o problem[ pentru milioane de oameni. Principalul agent cauzator este bacteria Escherichia Coli. Simptomele cuprind
nevoia stringent[ de a urina, durerea
din timpul urin[rii ;i urina tulbure.
Este binecunoscut faptul c[ Meri;orul
lupt[ eﬁcient `mpotriva infec\iilor
urinare, dar studiile au demonstrat c[
Aronia este de 10 ori mai eﬁcient[, datorit[ concentra\iei mult mai mari de
acid quinic.
Boabele de Aronia sunt consumate
de asemenea pentru calit[\ile sale de
a `mbun[t[\i circula\ia sanguin[, a
`nt[ri vasele de s]nge ;i de a reduce
riscul de atac de cord.
Fructe mature de Aronia con\in ﬁtonutrien\i care cur[\a s]ngele, reduc
inﬂama\iile, cresc elasticitatea vaselor
de s]nge ;i au efect anticoagulant. Au
efect hipotensor, men\in]nd presiunea
arterial[ `n limite normale. Studii efectuate `n Polonia au demonstrat c[

markerii de risc cardiovascular au fost
redu;i semniﬁcativ prin consumul
acestor fructe.
Fructele de Aronia sunt beneﬁce diabeticilor ajut]nd ;i `n prevenirea acestei
boli datorit[ prezen\ei insulinei.
Au ;i efect gastroprotector, trat]nd cu
succes ulcerul gastric ;i diareea.
S-au dovedit beneﬁce `mpotriva cancerului, `n special `mpotriva cancerului
de colon. Responsabile de efectul anticancer sunt antocianinele men\ionate.
Dac[ introduce\i `n alimenta\ia zilnic[ fructele sau sucul de Aronia,
r[celile ;i virozele v[ vor ocoli cu siguran\[!
Fructele de Aronia au efect protector ;i pentru ochi. Deoarece con\in
carotene `n cantit[\i mari care protejeaz[ celulele `mpotriva degrad[rilor
;i ochii, de cataract[. Con\in luteina
;i zeaxantina care protejeaz[ ochii de
razele UV, degenerescen\a macular[ ;i
inﬂama\ie. Este relevant `n acest sens,
un studiu japonez f[cut cu c]\iva ani
`n urm[, privind efectul antiinﬂamator
asupra ochilor dat de consumul da
Aronia.
Acest fruct minuscul are efecte
pozitive `n controlul greut[\ii corporale. De asemenea, Aronia previne
depunerea gr[similor pe abdomen,
fenomen cu care se confrunt[ multe
persoane indiferent de sex.
Fructele de Aronia protejeaz[
`mpotriva radia\iilor. Prin urmare este
un aliment ce ar trebui s[ ﬁe folosit c]t
mai mult de c[tre cei ce utilizeaz[ calculatorul, telefonul mobil sau televizorul.
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Aceste obiceiuri periclitează starea
de sănătate generală, iar organismul
uman se poate confrunta cu simptome
supărătoare precum senzația de greață,
oboseala permanentă, constipația,
scăderea imunității și pe termen lung,
excesul ponderal, spun speciali;tii.
Tot acum este perioada în care se
reactivează gastritele, crizele biliare,
ulcerele, hemoroizii, iar toate acestea pot
declanșa dureri, sângerări, stare de
vomă, greață și disconfort major în
timpul eliminării bolului fecal. Situația
este agravată și de lipsa aportului
suficient de apă, care duce la
deshidratare, agravată și de consumul
crescut de alcool.

Reduce\i consumul
de grăsimi animale
Primul gest al multor persoane care
se confruntă cu astfel de probleme este
să apeleze la ceaiuri, tincturi de plante și

la tot felul de soluții naturiste promovate
și disponibile la orice colț de stradă. Este
o atitudine total greșită pentru că
neglijarea simptomelor de la nivelul
aparatului digestiv și tratarea lor fără a
solicita o evaluare medicală poate
amâna diagnosticul corect, care poate fi
chiar un cancer de colon sau de stomac,
avertizează speciali;tii.
Chiar dacă în puține cazuri este
vorba despre o problemă gravă de
sănătate, vizita la specialist este
importantă pentru stabilirea celui mai
bun tratament. În plus, pentru o bună
digestie, medicii recomandă reducerea
consumului de grăsimi animale, alcool
și dulciuri concentrate. În schimb, sunt
bune proteinele și grăsimile din pește,
supele de legume, salatele calde cu piept
de curcan, legume la grătar, nucile și
citricele, vedetele iernii. În cazul în care
pacienții fac des crize de hemoroizi sunt
sfătui\i să nu se lase “seduși” de
tratamentele naturiste, ci să apeleze la
soluții moderne, precum ligatura cu
benzi elastice sau fototermocoagularea
în spectru infraroșu. Aceste metode
chiar dau rezultate, spre deosebire de
supozitoare, unguente sau alte terapii
care doar ameliorează pe moment
simptomele hemoroizilor.
De asemenea, medicii insistă asupra
consumului optim de fibre din cereale
integrale, legume și fructe, componente
care asigură un bun tranzit intestinal și
o curățare a organismului de toxine.

ATO MEDICAL VEST
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
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Anul acesta, la 19 februarie, se împlinesc 140 de ani de la nașterea artistului,
prilej pentru a reaminti revoluția pe care el a declanșat-o în artă prin abandonarea formelor clasice și trecerea, cu instrumentele abstractului, spre esența de
dincolo de formele concrete, spre ideea din spatele ființei.

PERSONALIT~}I

Constantin Br]ncu;i, rom]nul care
a revolu\ionat arta sculpturii
Materialele folosite de Brâncuși, în
special marmura, bronzul și lemnul, au
influențat formele specifice ale universului operei sale. "Materia trebuie să-și
continue viața ei naturală atunci când este
modificată de mâinile sculptorului", mai
spunea el.

Figură emblematică a artei începutului de secol XX, Constantin
Brâncuși este considerat de unii
critici cel mai mare sculptor modern. Chiar dacă această părere
nu este unanimă, sculptorul român s-a impus drept unul dintre
cei mai importanți artiști plastici
din istorie și un creator de școală.

Br]ncu;i `mpotriva SUA, 1926

Anul acesta, la 19 februarie, se împlinesc 140 de ani de la nașterea artistului
la Hobi\a, Gorj, prilej pentru a reaminti
revoluția pe care el a declanșat-o în artă
prin abandonarea formelor clasice și trecerea, cu instrumentele abstractului, spre
esența de dincolo de formele concrete,
spre ideea din spatele ființei.

Din Hobi\a la Paris, pe jos
Părinţii lui, Nicolae şi Maria Brâncuşi,
erau ţărani. Constantin nu a mers la şcoală. De la şapte ani a lucrat ca păstor, având
grijă mai întâi de turma familiei, apoi lucrând pentru alţii, în Munţii Carpaţi.
Acesta a fost momentul când tânărul păstor a învăţat să sculpteze în lemn. Performanţele lui au atras atenţia unui industriaş care, în 1894, l-a adus la Şcoala
de Arte şi Meserii din Craiova. Pentru a
rămâne la această şcoală, Brâncuşi a trebuit să înveţe singur să scrie şi să citească.
Pentru că ambiţia lui era să devină
sculptor, în 1898 s-a înscris la concursul
de admitere la Şcoala de Arte Frumoase
din Bucureşti şi a fost admis.
În 1903, după terminarea stagiului
militar, Brâncuşi a fost atras de faima lui
Auguste Rodin, care se răspândise de la
Paris la Bucureşti. Teoriile îndrăzneţe ale
lui Rodin au trezit entuziasmul avangardei şi indignarea academicienilor. Exemplul lui Rodin i-a trezit lui Brâncuşi curiozitatea de a vedea ce se întâmplă în
artă dincolo de graniţele ţării sale şi a plecat la München, în Germania, unde a rămas până în primăvara lui 1904. Apoi sa decis să meargă la Paris, o călătorie costisitoare pentru un om cu un venit modest. O mare parte din călătorie a făcuto pe jos, cu geanta la spate, şi a trebuit să
îşi vândă ceasul ca să plătească barca pentru a traversa lacul Konstanz. A ajuns în
iulie. În 1906 a avut prima expoziţie la
Paris, în Salonul sponsorizat de stat, apoi
la Salon d’Automne. Cu un spirit destul
de clasic, dar care exprima o mare energie,
primele sale lucrări au fost influenţate de
viguroasa operă a lui Rodin. Pentru a se
distanţa de această influenţă, Brâncuşi a
refuzat să intre în atelierul lui Rodin, deoarece, a spus el< “La umbra marilor copaci nu creşte nimic”.
~n 1910, Brâncuşi a executat o versiune embrionară a “Muzei adormite”.
Sculptura este un cap izolat, de formă
ovoidală, executat în bronz, detaliile feţei
fiind reduse drastic. În 1924 a creat o formă ovoidală de marmură pură, lipsită de
orice detaliu şi intitulată “Începutul lumii”.
În 1918 a sculptat în lemn prima versiune a Coloanei Infinitului. Creată dintro serie de elemente simetrice suprapuse,
această coloană inspirată de stâlpii caselor
ţărăneşti din România întruchipa nevoia
de ascensiune spirituală pe care Brâncuşi
a exprimat-o adesea în lucrările sale.
Contribuţia lui Brâncuşi la Salonul
din 1920, Prinţesa X, un portret al unei
persoane imaginare care ia o curioasă
formă falică, a declanşat un scandal. A
intervenit poliţia şi l-a obligat să scoată
lucrarea, deoarece dădea naştere la interpretări nedorite.

Maharajahul din Indore a mers să îl
vadă pe Brâncuşi la Paris în 1933 şi i-a
solicitat să creeze un templu care să îi
adăpostească sculpturile. Brâncuşi a lucrat mai mulţi ani la proiectul acestui
templu şi, în 1937, a mers în India la invitaţia maharajahului. Moartea acestuia
din urmă a împiedicat însă finalizarea
proiectului. S-a întors în România în 1938
pentru inaugurarea a trei lucrări monumentale dintr-o grădină publică din Târgu Jiu< noi versiuni uriaşe în oţel la Coloana Infinitului, Poarta sărutului şi Masa
tăcerii.
Ultima lucrare importantă a fost “Ţestoasa zburătoare”, în 1943. Din acel moment, numeroase expoziţii din Statele
Unite şi din Europa aveau să îi asigure
faima. Printr-un decret de naturalizare
din 13 iunie 1952, a dobândit cetăţenie
franceză. Brâncuşi a oferit prin testament
Muzeului Naţional de Artă Modernă din
Paris tot ce avea în atelierul său (peste 80
de sculpturi), cu condiţia ca atelierul să
fie transformat în muzeu şi restaurat în
starea sa originară.

“Eu caut l[untricul”
Sculpturile lui Brâncuși sunt reprezentări ideale și arhetipale ale subiectului
ales de artist. Aceste sculpturi îl pot înșela
pe privitor prin simplitatea lor aparentă.

Brâncuși lucra direct cu materialele în
atelierul său parizian, preferând cioplirea
directă modelării prealabile.
Înaintea lui Brâncuși, majoritatea
sculptorilor se concentrau pe crearea
unor reprezentări cât mai fidele ale modelelor alese, o tradiție ce impunea transpunerea cât mai fidelă a realității în artă.
Paradoxal, Brâncuși susținea că și el face
același lucru, însă pornind de la realitatea
intrinsecă, ascunsă, de la metafizica modelului, și nu de la simpla lui aparență.
"Scopul lucrărilor mele, dincolo de
orice, este realismul< eu caut lăuntricul,
realitatea ascunsă, esența obiectelor în
propria lor natură fundamentală intrinsecă> aceasta este singura mea preocupare
profundă", mărturisea artistul.
Brâncuși a fost primul sculptor care
s-a dedicat cu adevărat reprezentării minimaliste în artă, întorcând spatele stilului
clasic care încearcă să copieze cât mai
fidel realitatea. Explicând că "un artist
trebuie să știe să scormonească ființa ascunsă în interiorul materiei", Brâncuși a
încercat să surprindă în sculptura sa adevărata esență a subiectului ales, concentrând această esență în forme cât mai simple, eliberate de orice ornamentări inutile.
Deși mulți critici de artă îl considerau un
artist abstract, Brâncuși le-a respins părerea, acuzându-i că nu înțeleg nimic.
"Sunt niște imbecili cei care susțin că lu-

crările mele sunt abstracte> ori ceea ce ei
numesc abstract este de fapt cel mai real
lucru, pentru că realitatea nu este forma
exterioară, ci ideea, esența lucrurilor",
susținea el.
"Atunci când vezi un pește, nu te gândești la solzii lui, nu-i așa? Te gândești la
viteza lui, la modul cum străbate ca un
fulger apa... Dacă i-aș face aripioare și
ochi și solzi, atunci i-aș opri mișcarea (...)
Ori eu nu vreau decât să-i surprind spiritul", explica el.

“Creeaz[ ca un zeu ;i munce;te
ca un sclav”
Opera lui Brâncuși este o reprezentare
fidelă, fără compromisuri, a crezului său
artistic< "Creează ca un zeu, poruncește
ca un rege și muncește ca un sclav".
Inspirate de folclor, de mituri și de
culturile "primitive", lucrările sale produc
un contrast unic între modern și arhaic,
oferind un sentiment liniștitor de transcendență, de recuperare a simbolurilor
și formelor sacre în reprezentări plastice
moderne ce eludează prin simplitate trecerea timpului, devenind atemporale.
"Simplitatea nu este un scop în artă, dar
de obicei ajungem la simplitate atunci
când ne apropiem de adevăratul sens al
lucrurilor", îi mai plăcea lui să spună.

Această revoluție a formei și acest crez
artistic l-au adus pe Brâncuși în fața instanței de judecată în SUA, în cadrul unui
proces pe care l-a câștigat și care a consemnat lărgirea conceptului de operă de
artă. În 1926, relația aparent mult prea
"abstractă" dintre o operă de artă și denumirea sa au dus la una dintre cele mai
interesante confruntări dintre artă și justiție din istorie< cazul Brâncuși vs. SUA.
Preocupat de tema păsării, temă reprezentată de celebra serie de sculpturi
"Pasăre în văzduh" ce conține 15 variante
în marmură, bronz și câteva turnate în
ghips, Brâncuși a încercat să surprindă
esența păsării ce se înalță elegant în zbor,
fără a apela la formele tradiționale de reprezentare a păsărilor. În 1926 el a trimis
o variantă a "Păsării în văzduh" de la Paris
la New York pentru o expoziție ce avea
să fie organizată la Galeriile Brummer.
Deși legea americană permitea intrarea
operelor de artă, inclusiv a sculpturilor,
în SUA, fără necesitatea achitării de taxe
vamale, oficialii vamali nu au recunoscut
respectiva sculptură ca pe o operă de artă.
Conform legilor americane din epocă,
pentru a se califica drept "sculptură" o
lucrare trebuia să fie o "reproducere prin
cioplire sau turnare, o imitație a unor ființe sau obiecte". Iar cum lucrarea "Pasăre
în văzduh" nu prea arată a pasăre, vameșii
au clasificat-o drept un obiect de uz casnic
și au perceput o taxă vamală de 40% din
valoarea sa estimată la momentul respectiv. Nedumerit și exasperat de această decizie, Brâncuși a depus o plângere la o instanță americană.
Inițial, curtea a analizat dacă lucrarea
lui Brâncuși chiar reprezintă ceea ce artistul susținea că reprezintă, și anume o
pasăre. Dacă trecea de acest test, lucrarea
ar fi fost recunoscută drept sculptură și
implicit o operă de artă care, conform legii, trebuia scutită de taxe vamale. În fața
instanței au fost chemați mai mulți artiști
și critici pentru a-și expune părerea. Printre ei s-a numărat și criticul de artă Frank
Crowninshield, care a fost întrebat, după
ce i s-a arătat respectiva lucrare, dacă vede
ceva care să-l trimită cu gândul la o pasăre. 'Reprezintă sugestia zborului, sugerează grație, aspirație, vigoare, la care se
adaugă viteza în spiritul forței, potență,
frumusețe, toate acele atribute pe care le
regăsim la păsări', a susținut el.
În cele din urmă instanța a fost nevoită să înțeleagă că definiția artei la care
se raporta era anacronică. În citirea deciziei sale, judecătorul J. Waite menționa<
''Între timp a apărut o așa-numită nouă
școală de artă, ale cărei lucrări încearcă
să portretizeze idei abstracte, și nu să imite realitatea. Fie că simpatizăm sau nu
cu aceste noi idei și cu școala care le reprezintă, luăm în considerare faptul că
ele există și că exercită o influență incontestabilă asupra lumii artistice".
***
Menirea artei sale, manifestul său artistic poate fi rezumat de următorul citat<
"Nu căutați formule obscure sau mister
în lucrările mele. Ceea ce vă dăruiesc eu
este bucurie pură. Uitați-vă la sculpturile
mele până le vedeți cu adevărat. Cei care
sunt mai aproape de Dumnezeu le-au văzut deja".
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LITERATUR~
Ioan S[l[janu-poeme
Sărută-mă
Sărută-mă când soarele răsare
Cald, risipind al ceţurilor flor
Când freamătă misterioasa mare
Sărută-mă, sărută-mă uşor.
Sărută-mă când vântul blând adie
Purtând prin văi într-un mirific joc
Îmbătător parfum de iasomie
Sărută-mă, sărută-mă cu foc.
Sărută-mă când noaptea-ncet coboară
Şi obosită doarme-ntreaga fire
Când mii de inimi către inimi zboară
Sărută-mă, sărută-mă-n neştire.
Când valuri de smarald ascund uşoare
Sirene sidefii, iar cântul lor
Străbate necuprinsa depărtare
Sărută-mă, sărută-mă cu dor.
Să-mi pară clipa o eternitate
Un paradis de vise doar al meu
Sărută-mă şi du-mă-n lumi uitate
Sărută-mă, sărută-mă mereu.

Vântul îndrăgostit
(Vis nebun)
Motto< Tu eşti o floare de cais
Iar eu, neastâmpărat zefir
Pe-o adiere ţi-am trimis
Un sărut şi-un trandafir.
Luceferi să-şi prindă în salbă
Adună cu roua din zori
Mângâie cu mâna ei albă
Uşoare petale de flori.
Lucesc raze lungi de lumină,
Trimise din ochii căprii
Iar vântul privind-o suspină,
Adie prin bucle aurii.
Nu ştii că de-o viaţă te-aştept?
Ispita mă-ndeamnă spre tine.
Fă tu să-mi dispară din piept,
Lungi şi nestinse suspine.
O, tu, cu-al tău zâmbet hoinar
Revin-o şi scaldă-n lumină
Iubirea sublimă, deplină
Coboară-ţi privirea senină
Asupră-mi o clipă măcar!
Dar fata cu părul de spice aurii
Râzând enigmatic spre cerul senin
Aleargă uşoară pe-ntinse câmpii
Gingaş dezmierdând albă floare de crin.
Albastrele zări ca un brâu o cuprind
Mirat parcă vântul de farmecul ei
El ochii-i sărută de doruri arzând
Apoi cântă vesel prin ramuri de tei.

Cruce de iubire
Când pleci, absenţa ta mă doare,
Mi-e dor în ochii-ţi să mă pierd
Iar mâna albă să-ţi dezmierd
Şi părul cu sclipiri de soare.
Mă zbat bezmetic în uitare,
Blestem abisu-n care ard,
E-o fugă între rai şi iad,
Între aievea şi visare.
Te aştept mereu când eşti departe,
Pe o planetă de mărgean,
Şi orice clipă-mi pare-un an,
Sau un ocean ce ne desparte.
Prin universuri ireale,
Te duci pe-un ţărm necunoscut,
Regat de nimenea ştiut,
Cu lungi cetăţi patriarhale.
Când te întorci e-o nebunie,
De foc şi dragoste păgână,
Când lira inimii îngână
Autumnală simfonie.
Plutesc haotic în neştire
Şi-n templul ochilor tăi calzi,
Cu care mă cuprinzi, mă arzi,
Înalţ o cruce de iubire.

Fiind recunoscut ca un bun epigramist, de această dată, Ioan Sălăjanu a dat glas unor poeme
precum< ”Întoarcerea fiului rătăcitor”, poezie scrisă cu prilejul împlinirii a 800 ani de atestare a
localităţii sale natale, Hotoan, comuna Căuaş. A mai citit poeme precum< ”Prea târziu” şi ”Plânsul”,
scrisă după poezia ”Lacrimile” scrisă de Lucian Blaga, ”Lacrimile”.

Cenaclul Afirmarea<
Poezia lui Ioan S[l[janu este cantabil[,
dr[g[la;[, cu versifica\ie reu;it[
Cea de a doua reuniune din luna februarie a Cenaclului literar
Afirmarea s-a desfăşurat potrivit
tradiţiei deja, la Centrul Cultural
”G. M. Zamfirescu” din Satu Mare. Ioan Sălăjanu citit dintre
creaţiile recente, neincluse în volumul de debut ”Dulcea povară a
cuvântului”, lansat în spaţiul public cu puţin timp în urmă.
Fiind recunoscut ca un bun epigramist, de această dată, Ioan Sălăjanu a dat
glas unor poeme precum< ”Întoarcerea
fiului rătăcitor”, poezie scrisă cu prilejul
împlinirii a 800 ani de atestare a localităţii sale natale, Hotoan, comuna Căuaş.
A mai citit poeme precum< ”Prea târziu”
şi ”Plânsul”, scrisă după poezia ”Lacrimile” scrisă de Lucian Blaga, ”Lacrimile”. Au mai prins glas două epigrame dedicate unui coleg de cenaclu.
Printre participanţii la şedinţa de cenaclu care au vorbit mai acid sau/şi mai
blând despre poemele citite îi menţionăm pe< Damian Stan, Mihai Sas, Liliala
Lazăr Doboş, Voicu Şichet şi Ioan
Aniţaş.
S-a spus că maniera de scriere adoptată de Ioan Sălăjanu nu mai este de actualitate. Stilul poemelor citite seamănă
cu cel al începutului anilor 1800. Nu mai
au priză la o bună parte a cititorilor acest
mod de exprimare lirică. A fost oarecum
pusă sub semnul incertitudinii inclusiv
originalitatea. În poeziile citite se regăsesc influenţe ale mai multor clasici ai
literaturii române. Elementul de noutate
lipseşte din poeziile citite.
Unii analizează poemele cu exigenţa
poeţilor moderni de astăzi. Lucrurile
treuie să fie privite aşa cum sunt. Şi poezia
în vers clasic cu rimă, ritm şi picioare metrice are categoria sa de cititori. În ceea
ce priveşte epigramele, ele sunt scrise cu
profesionalism. Descreţesc frunţile şi
conţin acele elemente de ironie, fină. Ele
”constituie sarea şi piperul cenaclului”.

Membri ai Cenaclului Afirmarea prezen\i la ;edin\a din 17 februarie 2016
Orice cenaclu trebuie să dea posibilitatea tuturor să-şi citească creaţiile.
Poezia citită a fost caracterizată ca fiind
”drăgălaşă”, cantabilă. Autorul a fost îndemnat să persevereze, să meargă mai
departe pe drumul pe care-l consideră
că i se potriveşte. S-a subliniat faptul că
este periculos să scriem după un mare
poet, scriitor şi filosof precum a fost
Lucian Blaga.
Pentru a apăra autorul, dar şi
creaţiile sale mai ales de factură patriotică ale lui Ioan Sălăjanu s-a spus că au
fost publicate în revista ”Eroii Neamului”. El scrie o poezie patriotică, despre

eroi şi locurile natale care până acum
au fost apreciate de către cititori. Prozatorul şi jurnalistul Ioan Aniţaş,
preşedintele cenaclului a avut aprecieri
pozitive la adresa creaţiilor lui Ioan Sălăjanu, şi a considerat că unele din criticile aduse sunt neîntemeiate. Poezia
”Autoportret” care deschide volumul
”Dulcea povară a cuvântului”, recent
lansat este edificatoare. Ioan Sălăjanu
scrie aşa cum simte, fiind vorba despre
o poezie sinceră, fără pretenţii de a excela ”Am fost şi încă sunt un tip
banal...Sunt încă diletant în poezie ...Şiaştern în versuri patimă şi dor ...Sunt

doar o frunză smulsă de pe ram. Un
mugur apărut târziu... ", a încheiat Ioan
Aniţaş.
Aşa cum a fost programat, în partea
a doua a şedinţei s-au discutat şi pus la
punct probleme de natură organizatorică, demersurile necesare pentru ca cenaclul să aibă un "certificat de naştere"
de necontestat.
La următoarea şedinţă care va avea
loc miercuri, 2 martie, membrii cenaclului au fost invitaţi să se prezinte cu
poeme şi proze scurte dedicate începului de martie, inclusiv Zilei Internaţionale a Femeii.

Ioan Tipu S[l[janu ;i fascina\ia versului clasic
Acest titlu deschide volumul de
poeme semnate de Ioan Tipu Sălăjanu, sub forma unei prefeţe semnate de profesorul, poetul şi criticul
literar Ioan Nistor.
Iată şi alte câteva consideraţii consemnate de Ioan Nistor< "Ca prezenţă,
autorul s-a impus ca un om plin. Nu de
sine, ci de viaţă, de vervă, gata oricând
să se reverse ca un val glumeţ peste nisipurile crispate de la marginea cotidianului. Mucalit şi spontan, Tipu, cum e
alintat de amici, este responsabil cu buna
dispoziţie a grupului de tineri adunaţi în
miezul octogenarului cenaclu Afirmarea,
remarcându-se prin intervenţii spontane
şi prin savuroasele-i epigrame, bine "păpricate" cu boia de Hotoan, epigrame care dau de veste că ochiul său nu este rotund, ci ascuţit. Relevant este şi faptul
că, în diferite momente dedicate simţirii
patriotice, acordurile sale baritonale pot
repede înlăcrima ochii asistenţei, iar dacă
şi bunul său părinte e de faţă, vocea duetului Sălăjanu, făcând să vibreze toată
Câmpia Ierului...
Poemele sunt ecouri ale marii lirici
ardelene, de la Şt.O.Iosif şi O. Goga venind, spre Ioan Alexandru. Autorul este,

s-ar putea spune, un emul în sensul pozitiv, însă cadrele ilustrate de antecesori
sunt umplute cu seva pe care o extrage
din realitatea şi din sensibilitate de ultimă
oră. Armoniile, rezultând din zăbavă şi
exerciţiu îndelung, alungă brizele vetusteţii şi, împreună cu umorul, cu autoiro-

nia subtilă care curge prin meandrele parodice, se impun...
Autorul declară cu sinceritate că nuşi propune să fie un mare poet. Şi înţelegem în acest fel fiorul târziu al lirismului
nu-i dă pace întrucât resorturile sunt de
ordin sufletesc. Pe de altă parte, e de
amintit faptul că Ioan Tipu Sălăjanu îşi
doreşte să-i fie numele adăugat antecesorilor din familie, cunoscuţii autori de
versuri religioase puse pe note la străvechea Mănăstire a Bixadului...
Ioan Tipu Sălăjanu versifică uşor iar
tentaţia principală este aceea a rostirii
imnice. Tematica e religioasă, civică şi
erotică. Poemele îşi iau zborul, uneori
cad sub vraja cantităţii, alteori cedează
dorinţei de a hiperboliza şi de a reţine
doar frumuseţea realităţii. Şi mai observăm că, deşi este avar în privinţa tropilor
şi a materiei sensibile, versurile sale sunt
elaborate atent, mezdrelite cu răbdare,
tinzând spre perfecţiunea prozodică. Remarcabile prin naturaleţe, ele merită
atenţia noastră inclusiv prin reverenţa
care i se face poeziei, actului creaţiei...
Deseori autorul cheamă valurile lirismului spre litoralul poemelor şi atunci
firescul se instaurează de la sine, aşa cum
se întâmplă în o serie de versuri... Poezia

devine un elogiul al zilei normale şi al semenilor care îşi dăruiesc lumii, în aparenţă, neînsemnata muncă, dar, în realitate, unica şi preţioasa aspiraţie a existenţei. Când semnele dezumanizării se
intensifică, cel care mânuieşte condeiul
este chemat să semene încrederea care
construieşte ... Poezia cu temă religioasă
are cititorii săi sau formează cititorii. Ceea
ce este de salutat. Sacrul şi poezia au convieţuit de la Facerea lumii. Sacrul a fost
mereu izvorul poeziei, iar poezia a devenit expresia religiosului... Dincolo de realizări şi nerealizări, efecte şi defecte care
i s-ar putea imputa, rămâne senzaţia că
Ioan Tipu Sălăjanu respinge tot ce ar putea fi fals, în poezie şi în viaţă, că oficiază
în numele idealurilor înalte ale omului.
El nu afişează pretenţia de a oferi texte
prelucrate artistic la un nivel înalt, accentul fiind pus în mare parte pe sensul denominativ al cuvântului. Cu toate acestea,
poemele lui au un farmec al lor şi atrag
atenţia cititorului graţie purităţii incontestabile a sentimentului şi versificaţiei
reuşite. Autorul are ceva de spus şi o spune cu sinceritate, cu credinţă că slujeşte
atât poezia cât şi impulsul propriei fiinţe
de a transmite gânduri şi frământări... "
Pagin[ realizat[ de Ioan Ani\a;
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Sistemele imersibile inventate de Coandă se bazează pe absorbirea şi evacuarea apei, fără
dispozitive „batante” (elici) care să provoace unde de şoc în mediul fluid, acestea putând fi atât
de uşor captate de sonarele vaselor inamice.

MAGAZIN

Submarinul-avion este
o inven\ie româneasc[

Gena unei noi bacterii,
identificat[. “Se va
r[sp]ndi pe plan mondial”
O genă care determină anumite
bacterii - inclusiv unele care au potenţialul de a declanșa epidemii - să
devină rezistente la cele mai performante dintre antibioticele moderne a
fost descoperită, recent, în cadrul
unor teste realizate pe oameni, dar și

Un model de avion submersibil american, testat la începutul
anilor ’60, era mult mai
rudimentar, net inferior „udovilului” (sub)marin şi aerospaţial
propus de Nicolae Văideanu.
Centrajul şi organizarea internă a
acestui aparat erau realizate de aşa natură, încă să permită flotabilitatea dar
şi navigaţia în imersiune la mică adâncime (aşa-numita „adâncime periscopică”), la care tubul Pitot al avionului
putea fi utilizat ca periscop.

Compresorul funcționează
ca o elice hidraulică
În acest regim de funcţionare, compresorul lucra ca elice hidraulică aspirând şi ejectând apa de mare şi în acest
fel realizând propulsia maritimă dar şi
submarină. La comanda pilotului, aparatul ieşea din imersiune şi accelera la
suprafaţa apei până la o anumită viteză
la care se punea în valoare aşa-numitul
„efect de sol”(aplicat aici la luciul apei),
moment din care se trecea în regimul
de funcţionare aeroreactor iar aparatul,
prinzând viteză, decola rapid (deoarece
alunecarea pe apă generează o frecare
mult mai redusă decât aceea de la rulajul
avionului pe sol) pentru aceasta fiind
utilizată un fel de „sanie” de rulaj pe
apă (escamota-bilă), dispusă în regiunea
ventrală a avionului.
La amerizare, aparatul de zbor îşi
scotea „schiurile” de rulaj pe apă, venea
normal (asemănător cu aterizarea clasică) pe suprafaţa apei şi, după un scurt
„rulaj pe schiuri”, era gata de navigaţie
maritimă şi intrare în imersiune la adâncimea periscopică.
Important de menţionat este şi faptul că acest „submavion” chiar a fost testat, nu doar adus ca idee. Rezultatele
oficiale au fost neconcludente, însă ceea
ce s-a arătat oficial este departe de
adevă rata tehnologie aplicată la un astfel de aparat polivalent.
Am arătat mai înainte „udovilul” lui
Nicoale Văideanu, acela conceput pentru navigaţie pe apă şi sub apă, dar tot
Văideanu a conceput şi varianta polivalentă a Udovilului< aceea care putea

Submavionul testat de US Navy în prima jumătate a anilor ’60 ar fi trebuit să reprezinte soluţia tehnologică pentru
renunţarea la costisitoarele portavioane în favoarea unor platforme submarine, mult mai ieftine şi mai rentabile decât
portavioanele
intra în imersiune dar şi accelera în păturile superioare ale atmosferei până la
uriaşele viteze hipersonice.
Sistemele imersibile inventate de
Coandă se bazează pe absorbirea şi evacuarea apei, fără dispozitive „batante”
(elici) care să provoace unde de şoc în
mediul fluid, acestea putând fi atât de
uşor captate de sonarele vaselor inamice…
lată de pildă sistemul de propulsie
propus de Henri Coandă în cadrul brevetului american nr. 2.699.644 (cu titlul
„Hidropropulsor”) din 18.01.1955<
1.admisia apei în cadrul unei conducte
axiale având profilul tipic ajutajului de
tip Laval(convergent-divergent)> 2.elicea internă> 3.jeturile de apă antrenate
de elice în cadrul unui dispozitiv inelar>
4.axul elicei prin care se face antrenarea
acesteia> 5.fanta inelară prin care apa
antrenată de elice este suflată în exterior>
6.porţiunea de perete curbat, pentru
aplicarea efectului Coandă (jeturile de
apă suflate prin fanta inelară aderă la

carenajul dispozitivului submarin şi se
deplasează chiar pe suprafaţa acestuia,
ca şi cum ar curge pe acest perete)> 7.datorită depresiunii formate în jurul corpului fuselat imers, este antrenată şi apa
din mediul ambient.
Un astfel de sistem hidropropulsiv
aduce cu sine următoarele mari avantaje< *este perfect silenţios, nedetectabil
de către sonar> *corpul imersat are o minimă rezistenţă la înaintare, deoarece
în jurul acestuia se creează un strat-limită depresionar> aceasta conduce la
obţinerea de viteze mari şi reducerea
cosumului energetic> apa din mediul
ambient, în loc să acţioneze ca un impediment, opunând rezistenţă deplasării
vehiculului, participă la propulsarea
acestuia!
Submavionul testat de US Navy în
prima jumătate a anilor ’60 ar fi trebuit
să reprezinte soluţia tehnologică pentru
renunţarea la costisitoarele portavioane
în favoarea unor platforme submarine,
mult mai ieftine şi mai rentabile decât

portavioanele.
S-a dorit ca acestea să poată purta
întregi flotile de avioane cu rază de
acţiune nu prea mare (spre deosebire
de avioanele de luptă actuale) dar care
să se fi putut infiltra până în relativa
apropiere a ţărmului inamic pentru a
declanşa masive atacuri-surpriză, urmate de… retragerea avioanelor de atac
şi ascunderea lor înapoi sub valurile
Oceanului!
Spre deosebire de modelul oficial
american, vehiculele inventate de Coandă şi Văideanu aveau o multitudine de
avantaje, fiind net superioare în performanţe şi capacitate de navigaţie în aer
ori în imersiune.
Având în vedere faptul că URSS a
preluat lucrările lui Văideanu iar SUA
lucrările lui Coandă (şi pe Coandă însuşi) este lesne de bănuit faptul că în
ambele „imperii” ale Războiului Rece
s-au creat aparate polivalente capabile
de deplasare în imersiune, pe suprafaţa
apei, în aer şi spaţiul cosmic.

Savan\ii ru;i sus\in c[ au elucidat misterul Triunghiului Bermudelor
De-a lungul timpului, vapoare, ambarcațiuni ușoare și chiar
avioane au dispărut fără urmă în
Oceanul Atlantic, într-o zonă cuprinsă între Insulele Bermude,
Porto Rico și Fort Lauderdale cunoscută drept Triunghiul Bermudelor.
O echipă de oameni de știință din
Rusia susține că a descifrat misterul acestor dispariții, care ar fi provocate de același fenomen geofizic care se află la originea giganticelor cratere apărute brusc
în Siberia în perioada verii, scrie portalul
Huffington Post.

Experții sunt de părere
că în subsolul marin sunt
mari pungi de gaz metan
Experții sunt de părere că, la fel ca în
cazul fenomenelor de tip "pingo" sau hi-

drolacolit din Siberia, în subsolul marin
din Triunghiul Bermudelor există mari
pungi de gaz metan care la un moment
dat se sparg violent, iar gazele degajate
urcă spre suprafața oceanului și produc

pierderea flotabilității ambarcațiunilor
aflate în trecere prin zona respectivă. De
asemenea, când ajung în atmosferă, aceste gaze pot produce pierderea portanței
aeronavelor care zboară pe acolo.
Fenomenul "Triunghiul Bermudelor
este un efect al reacțiilor hidraților de
gaze naturale" (așa cum este hidratul de
metan), susține omul de știință rus Igor
Ielțov pentru publicația The Siberian Times. "(Hidrații de gaze) încep să se descompună activ, gheața metanică trecând
în formă gazoasă.
Această reacție se produce rapid, ca
o avalanșă sau ca o reacție nucleară, eliberând volume uriașe de gaz. Astfel, apa
oceanului ajunge să pară că fierbe, iar
vapoarele se scufundă pentru că-și pierd
flotabilitatea. Același fenomen duce și la
suprasaturarea anumitor porțiuni atmosferice cu metan, ceea ce produce puternice turbulențe atmosferice și prăbușirea
aparatelor de zbor", a explicat el.
Hidrații de gaze naturale sunt amestecuri înghețate de apă și gaz, în special

de metan (hidratul de metan).
Astfel de amestecuri se găsesc în permafrostul din anumite regiuni siberiene,
precum și în subsolul unor zone ale oceanului. În perioada recentă trei cratere gigantice, rezultate în urma unor fenomene
de tip "pingo", au apărut în peninsulele
siberiene Iamal și Taimir, în urma degajării explozive ale unor astfel de acumulări de gaze.
Vladimir Potapov, coleg cu Ielțov, a
afirmat, la rândul său, că "principalul element al teoriei noastre pentru explicarea
craterului din Iamal este eliberarea gazelor din astfel de hidrați".
"Am descoperit că astfel de hidrați
de gaze există atât în stratul de profunzime, care în cazul peninsulei (Iamal) se
află la câteva sute de metri adâncime, cât
și în straturile superficiale ale solului", a
adăugat el.
În cursul verii, acești hidrați se topesc, iar gazele răbufnesc exploziv din
subsol, la fel ca dopul unei sticle de șampanie, formând cratere.

pe animale, în China, informează
Reuters.
Descoperirea, anunţată miercuri,
este considerată "alarmantă" de oamenii de știinţă din lumea întreagă, care
au solicitat impunerea de urgenţă a
unor restricţii în privinţa utilizării polimixinelor - o clasă de medicamente
care includ Colistin, folosit pe scară
largă în creșterea animalelor de fermă.
Cercetătorii de la Universitatea
Agricolă din China de Sud, coordonaţi
de Hua Liu, al căror studiu a fost publicat în Lancet Infectious Diseases,
au descoperit această genă - mcr-1 în plasmide, macromolecule mobile
de ADN care pot fi copiate și transferate foarte ușor între diverse bacterii.
Acest lucru sugerează "un potenţial alarmant" de răspândire și de
diversificare în rândul populaţiilor
bacteriene, au precizat cercetătorii
chinezi.
Aceeași echipă a descoperit deja
dovezi care atestă transferul acelei gene între tipuri comune de bacterii,
precum E. coli, care provoacă infecţii
ale tractului urinar, și Klebsiella pneumoniae, care cauzează pneumonie și
alte infecţii.
"Descoperirea noastră sugerează
faptul că progresia de la o rezistenţă
extensivă la medicamente la o rezistenţă pandemică este inevitabilă.
Deși este în prezent localizată doar
în China, gena mcr-1 va emula cel mai
probabil alte gene care determină rezistenţă și se va răspândi pe plan mondial", au adăugat autorii studiului.
Precedentul indian - Descoperirea
genei mcr-1, cauzatoare de rezistenţă
la antibiotice, rezonează cu descoperirea în 2010 a lui NDM-1, gena unei
alte "super-bacterii", care a apărut în
India și s-a răspândit în lumea întreagă. Cercetătorii spun că monitorizarea
la nivel global a rezistenţei determinate de mcr-1 este de acum înainte vitală pentru a preveni răspândirea bacteriilor rezistente la polimixine.
China este unul dintre cei mai mai
consumatori și producători de Colistin, un medicament folosit atât în agricultură, cât și de uz veterinar. Cererea
mondială pentru acest antibiotic în
agricultură va ajunge la aproape
12.000 de tone pe an până la finalul
lui 2015 și la 16.500 de tone până în
2021, potrivit unui raport întocmit de
QYResearch Medical Research Center. În Europa, 80% din vânzările de
polimixine - în principal Colistin - au
loc în Spania, Germania și Italia, potrivit unui raport realizat de European
Medicines Agency's Surveillance of
Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC).
Pagin[ realizat[ de Mihai G.
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Leonardo DiCaprio, dedicat actoriei
;i salv[rii planetei de la distrugere

Superstar, amator de petreceri,
ecologist ;i fiu devotat, actorul de
41 de ani care ;i-a scris propriile
reguli este, `n sf]r;it, marele favorit la Premiile Oscar din acest
an.
Prima lun[ a lui 2016 a avut semne
foarte bune pentru Leonardo DiCaprio. Interpretarea din „The Revenant<
Legenda lui Hugh Glass” i-a adus deja
dou[ premii importante– un Glob de
Aur ;i un premiu Screen Actors Guild.
Perioada dintre cele dou[ gale i-a oferit
prilejul de a se `nt]lni cu unul dintre
pu\inii oameni care-l dep[;e;te `n
faim[, Papa Francisc. Al[turi de tat[l
s[u, George, DiCaprio l-a salutat pe
Suveranul Pontif `n italian[, dup[ care
a discutat despre art[ ;i schimb[rile
climatice. Pe 22 ianuarie, i-a fost decernat premiul Crystal Award, în cadrul Forumului economic mondial de
la Davos, pentru eforturile sale în sprijinul protec\iei mediului. :i Academia
britanic[ de film i-a decernat un premiu BAFTA pe 14 februarie, pelicula
“The Revenant” fiind marea
c];tig[toare a galei desf[;urate la London Royal Opera House.
Dup[ aproape trei decenii `n care

a ales s[ interpreteze roluri `ndr[zne\e
;i neconven\ionale, DiCaprio ;i-a
cl[dit una dintre cele mai de succes ;i
cele mai pu\in previzibile cariere de la
Hollywood. Iar dup[ cinci
nominaliz[ri, se spune c[ va deveni ;i
fericitul de\in[tor al primului s[u Oscar pe 28 februarie, pentru interpretarea sf];ietoare din brutala poveste de
supravie\uire ;i r[zbunare plasat[ `n
secolul al XIX-lea. „Leo are acea
sc]nteie, acea determinare, o curiozitate esen\ial[ legat[ de via\[, acea dorin\[ de a descoperi, de a se aventura
`n noi teritorii,” spune Martin Scorsese,
un prieten vechi ;i regizor cu care a
colaborat `n mai multe proiecte. „Nu
are leg[tur[ cu ceea ce `nve\i `n ;coal[.
Pentru el, actoria este o voca\ie
adev[rat[, o chemare.”
DiCaprio este starul care-;i stabile;te singur propriile reguli dup[ care;i tr[ie;te via\a. A avut iubite din
r]ndul fotomodelelor Victoria’s Secret,
dar mama ;i tat[l s[u r[m]n constanteledin via\a lui. Este o celebritate interna\ional[ care se simte la fel de confortabil pe un yaht `n Marea Mediteran[ ca ;i pe o biciclet[ `n centrul New
York-ului. ~n ciuda reputa\iei de playboy, amator de petreceri cu fotomodele

al[turi de vechii lui prieteni Lukas Haas
;i Kevin Connolly, Leo `;i dedic[ o mare parte din timpul s[u actoriei ;i funda\iei care-i poart[ numele, organiza\ie
care a donat peste 45 de milioane de
dolari pentru a sus\ine mediul `nconjur[tor. ~nfiin\at[ `n 1998, funda\ia se
ocupă de conservarea biodiversită\ii,
finan\area proiectelor pentru protejarea oceanelor ;i a spa\iilor naturale ;i
luptă pentru combaterea consecin\elor
nefaste ale schimbărilor climatice.
Prietenii s[i cei mai apropia\i v[d
un om care s-a maturizat ;i a evoluat
de-a lungul anilor, dar care a r[mas,
mai presus de toate, profund loial. „Este un prieten grozav> a fost `ntotdeauna
la fel ;i nu doar cu mine, ci cu to\i cei
din jurul s[u,” spune Kate Winslet, cea
care a devenit cunoscut[ al[turi de
acesta `n pelicula „Titanic”, `n 1997.
„~nc[ mai are prieteni de pe vremea
c]nd lucra pe platourile de la «Titanic».
Din multe privin\e nu s-a schimbat deloc, dar exist[ ;i unele schimb[ri majore. Acum este un actor mult mai puternic ;i mi se pare mult mai a;ezat,
mai concentrat ;i mai calm fa\[ de cum
era acum 20 de ani.”
C]t despre posibilitatea de a se
a;eza la casa lui, se pare c[ `nc[ nu este

at]t de preg[tit. „Va veni ;i acel moment, dar la timpul s[u. Adev[rul e c[
nu po\i s[ prezici c[s[toria,” a declarat
DiCaprio cu c]teva luni `n urm[ `ntrun interviu, presa de scandal anun\]nd
la `nceputul acestui an ruperea rela\iei
dintre actor ;i modelul de 26 de ani,
Kelly Rohrbach.
A fost atras de actorie `nc[ din copil[ria petrecut[ `ntr-un cartier r[u famat al Los Angeles-ului al[turi de tat[l
s[u, George, un distribuitor de benzi
desenate ;i mama lui, Irmelin, o secretar[ a c[rei familie a emigrat din Germania lui Hitler. Fiind un „copila; iste\
cu gur[ mare”, dup[ cum se autocaracterizeaz[, Leo ;i-a `nceput cariera `n
clipuri publicitare `nainte de a ob\ine
roluri `n filme. Tot `n acea perioad[ a
decis s[ nu asculte sfatul agentului s[u,
care i-a sugerat s[-;i schimbe numele
`n Lenny Williams. La decernarea premiilor SAG, de pe 30 ianuarie, actorul
s-a declarat extrem de onorat de acea
recunoa;tere,
mul\umindu-le
p[rin\ilor s[i c[ l-au ascultat pe mult
prea ambi\iosul b[ie\el de 13 ani ;i cam
enervant, care voia s[ mearg[ la audi\ii
`n fiecare zi dup[ ce venea de la ;coal[.
La 18 ani, a devenit cunoscut ca un actor talentat cu un viitor promi\[tor,

c]nd Robert De Niro l-a ales s[-i fie
partener `n produc\ia „This Boy’s Life”,
iar la 23 de ani era idolul adolescentelor
din `ntreaga lume, dup[ succesul ob\inut de „Titanic”. Nebunia cauzat[ de
„Leomania” din acea perioad[ i-a oferit
libertatea de a-;i asuma numite riscuri.
Rolul s[u din „The Revenant”, film
`n care nu are foarte multe replici, a
fost unul dintre cele mai mari riscuri
pe care ;i le-a asumat c]nd vine vorba
de cariera sa. ~not]nd `n ap[ `nghe\at[
;i m]nc]nd ficat crud de bizon la minus 25 de grade, DiCaprio nu s-a dat
`n l[turi de la nicio scen[ dificil[. El sa declarat fascinat de puterea omului
de a se adapta la diferite medii `nconjur[toare ;i de abilitatea uman[ de a
persevera `n ciuda tuturor condi\iilor
potrivnice. ~ntrebarea aflat[ pe buzele
tuturor - posibilitatea c];tig[rii unui
Oscar dup[ cinci nominaliz[ri - nu-l
deranjeaz[ pe actor. „Desigur c[ oricine `;i dore;te s[-i fie recunoscute realiz[rile, dar asta deja nu mai depinde
de mine, al\ii controleaz[ aceste decizii.
:tiu c[ orice premiu ar ajuta filmul s[
ajung[ s[ fie vizionat de mai mult[ lume. Iar ca actor, ceea ce po\i s[ faci este
s[ oferi publicului tot ce ai mai bun `n
tine.”

