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Prima trup[ româneasc[
de teatru stabil[ în Satu Mare
a fost înfiin\at[ acum 70 de ani
Regina spionajului
rom]nesc, comparat[
cu celebra Mata Hari
~ntre t]n[ra b[n[\eanc[ Maria
B[lan ;i binecunoscuta Mata Hari (foto) s-a pus semnul egal nu de pu\ine
ori, at]t datorit[ aspectului fizic impun[tor c]t ;i eficien\ei cu care `;i f[cea
meseria.
Născută în anul 1895, în orașul sârbesc Vârșeț, aflat atunci sub stăpânire
austro-ungară, Maria Bălan era înaltă
și zveltă, având un fizic extrem de atrăgător. Ea provenea dintr-o familie de
preoți români. Pe când era elevă la
Școala Normală din Vârșeț, în oraș a
sosit un regiment al armatei imperiale.
În casa familiei Bălan a fost încartiruit
un frumos și tânăr sublocotenent de
ulani (cavalerie ușoară).
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Cumnatul regelui Spaniei,
condamnat la 6 ani
de închisoare
Infanta Cristina a Spaniei, sora Regelui Felipe al VI-lea, a fost achitată vineri de acuzaţiile că a fost implicată într-un caz de fraudă fiscală în urma unei
investigaţii asupra afacerilor financiare
ale soţului său. La rândul său, fostul handbalist spaniol Inaki Urdangarin, medaliat cu bronz olimpic la JO 1996 și
2000, a fost condamnat la 6 ani și 3 luni
de închisoare pentru delapidare, înșelăciune și fraudă în cazul fundației Noos,
prin care s-au deturnat fonduri publice
pentru organizarea unor evenimente
sportive, relatează ziarul AS.
Infanta Cristina a fost totuşi condamnată la plata unei amenzi. Şi soţul
său va trebui să plătească o amendă în
valoare de 500.000 de euro.
Deciziile nu sunt definitive, putând
fi atacate prin apel la Tribunalul Suprem.
Pentru a se delimita de acest dosar care
afectează grav imaginea monarhiei, Casa
regală i-a cerut prinţesei să divorțeze,
însă ea a refuzat.
Acesta este unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de corupție din
acești ani de criză care loveşte Spania,
iar Cristina de Bourbon a sperat până
în ultima clipă să scape.

Lovitur[ pentru ru;i<
v]nzarea alcoolului,
interzis[ o zi pe
s[pt[m]n[
Șeful poliției din oraşul Krasnoiarsk (Siberia), Aleksandr Recnițki, a
lansat propunerea de a interzice comercializarea vodcii vinerea, într-o tentativă de a micşora numărul infracţiunilor comise sub influenţa alcoolului.
El a făcut această declarație vineri,
la o întâlnire cu deputații organului legislativ al ținutului.
“Pregătim acum un proiect de
amendamente la legea respectivă care
este în vigoare în ținutul Krasnoiarsk.
Propunem să declarăm vinerea ziua abstinenţei și să interzicem vânzarea alcoolului”, a spus Recnițki, arătând că
regiunea are dreptul să reglementeze
în mod independent comercializarea
băuturilor alcoolice. El a menționat că,
în anul trecut, aproape 42 la sută din
infracțiuni au fost comise sub influența
alcoolului, iar în teritoriile de nord,
acest indice ajunge chiar la 60%, deși
media pe țară e de 37 la sută. Recinițki
a mai propus să se revină la centrele de
dezalcoolizare din timpurile sovietice,
care funcționează cu succes în câteva
orașe din Rusia.
Pe timpul Uniunii Sovietice, comercializarea băuturilor alcoolice era
interzisă până la ora 11 dimineață. Este
drept că, pe la începutul erei Gorbaciov
s-a încercat implementarea unei directive privind prohibiția alcoolului, dar
fără mare succes.

~n primele luni, teatrul românesc a funcționat sub patronajul Asociației Culturale
"Constantin Nottara" și a fost subvenționat de Prefectur[
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“Comedia erorilor”
aduce viziunea
lui Bocsardi Laszlo
la Satu Mare

Romii din
Transilvania
;i-au luat numele
de gabori
de la Principele
Gabor Bethlen

Povestea e aproape neverosimil[<
reg[sirea a dou[ perechi de gemeni,
`n fiecare unul fiind st[p]n ;i cel[lalt
servitor, purt]nd acela;i nume, fapt
care genereaz[ o avalan;[ de
`ncurc[turi, care p]n[ la urm[ se termin[ cu bine, nu `nainte ca nervii tuturor s[ fie `ntin;i la maximum. :i
pentru ca toat[ lumea s[ plece fericit[
de pe scen[, ;i din teatru, se `nt]mpl[
;i miracolul reg[sirii `ntre p[rin\ii care s-au pierdut unul de altul `n urm[
cu zeci de ani. Subiect clasic de comedie.
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Conform unor istorici, principele
Gabor Bethlen, (Gabor în limba maghiară, cunoscut Gabriel, în limba latină) a eliberat iobagi şi robi, având
un program prin care fiii de iobagi erau
încurajaţi să urmeze o şcoală, să aibă
o educaţie. De asemenea, principele îi
sprijinea inclusiv material pe fiii de nobili pentru a călători în Europa şi pentru a-şi desăvârşi educaţia la universităţi din Vest. În acest context, este posibil ca în paralel să fi încurajat romii
să înveţe meserii pentru integrarea în
societate.
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Gabor Bethlen a fost Principe al Transilvaniei `n perioada 1613 - 1629
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CRONICARI
Regina Elisabeta
a României a murit
la 18 februarie 1916
Cea care avea să devină prima regină a României, principesa Elisabeta,
s-a născut la 29 decembrie 1843 în
Castelul Monrepos de lângă Neuwied,
fiică a Principelui Hermann de Wied
şi a Mariei de Nassau-Weilburg. Educaţia primită s-a axat pe însuşirea limbilor străine, pe studiul literaturii, filosofiei şi artelor. În 1869 se va căsători
cu Principele Carol de HohenzollernSigmaringen (1839-1914), Domnitorul României din 1866, și așa îşi va
lega pentru totdeauna destinul de țara
noastră.
Era un suflet blând. Chiar de la sosirea în ţară, se va dedica activităţii caritabile. A patronat numeroase societăți de sprijinire a copiilor orfani și a
sărmanilor, ori cele dedicate dezvoltării industriei textile și casnice (printre cele mai cunoscute numărându-se
Societatea Regina Elisabeta, Leagănul
Sfânta Ecaterina, Maternitatea, precum și proiectul său social dedicat nevăzătorilor – Vatra Luminoasă). În
timpul Războiului de Independenţă se
va implica în organizarea asistenţei
medicale pentru răniţi.
Iubea copiii, și-ar fi dorit mulți. A
avut-o pe principesa Maria (în 1870),
care avea să moară foarte curând, în
1874. Neconsolată, principesa Elisabeta se va dedica şi mai mult ajutorării
celor sărmani, dar şi creaţiei artistice,
adoptând numele literar de Carmen
Sylva. Şi-a încercat talentul în poezie,
poveşti, povestiri, nuvele, romane, piese de teatru şi cugetări. A încurajat veritabile talente artistice româneşti, cel
mai cunoscut dintre acestea fiind George Enescu.
După moartea Regelui Carol I, la
27 septembrie 1914, se va retrage la
Curtea de Argeș, spre a fi aproape de
mormântul acestuia, dar și din sentimentul că nu mai aparținea acelor timpuri învolburate în care circula ideea
unui posibil război împotriva patriei
sale, Germania. Regina Elisabeta s-a
stins din viaţă la Bucureşti, în Palatul
Regal, în dimineaţa friguroasă a zilei
de 18 februarie 1916, în urma unei
pneumonii. Este înmormântată la
Curtea de Argeș.
“În dosul Palatului Regal, (...) unde,
de câteva luni, Regina văduvă adusese
puțintică viață singuratică în lumea
deasă a umbrelor trecutului, s-au făcut,
după dorința ei, câteva mansarde pentru bătrâna călugărie a celei ce fusese
Doamnă. O bibliotecă, o sală de lumină pentru pictură, un geam deschis
asupra stelelor şi o cămăruţă de odihnă
care, sus, deasupra copacilor umezi ai
micei grădini, căutau aer curat şi liber.
Acolo şi-a dat sufletul Elisaveta a României”, scria Nicolae Iorga.
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Limpezit dară lucru este, că romanii cei de Traian trimiși în Dacia, nicidecum nu s-au căsătorit
cu muieri dace> nici nu putem zice, să ne fi mestecat cu ele. De unde între cele mai nedumerite
năluciri se cade a se număra aceea, cum că din mestecarea romanilor cu muierile dace, fel de nou
de oameni au izvorât.

Petru Maior a luptat pentru drepturile
românilor din Transilvania (II)
El a participat la redactarea declara\iei de emancipare a rom]nilor din Ardeal
În anul pe care îl parcurgem,
se împlinesc 350 de ani de la nașterea lui Petru Maior, înaltă personalitate cultural-științifică din
Transilvania, aparținând ”Școlii
Ardelene.”
A publicat o serie de lucrări teologice, istorice, filologice, predici, apoi a
tradus și a publicat lucrări cu caracter
economic. În lucrările sale istorice, a
combătut istorici străini ca Franz Jozef
Sulzer, Josef Karl Eder, Johann Cristian
Engel și Jernej Kopitar, care contestau
romanitatea și continuitatea românilor
pe teritoriul fostei Dacii.
Continuăm din numărul trecut cu
pasaje din Cronica intitulată ”Istoria
pentru începutul Românilor în Dachia,
scrisă în 1812”.
“Hristianus Engel în comentația
cea despre faptele lui Traian la Dunăre,
în secția 4, aducând cuvintele lui Eutropius, care mai sus le cetirăm> dintre
acelea pune presupunerea, că după războiul lui Traian să fi mai rămas în Dacia unii bărbați daci vii și mai vârtos
muieri multe de ale dacilor> din mestecarea romanilor celor așezați cu lăcașul în Dacia cu muieri dace, fel nou
de oameni trebuia să se urzească. De
aceia sunt, zice el, numele în inscripțiile romane, care poartă nume dacești>
pentru pildă< Aia, Mandonis, Andrada,
Bilivianus, Bricena, Bedarus.
Ce ghicitură mai dezvântată poate fi
decât aceea> din pierzarea aceea, care
o făcură romanii în Dacia, au mai rămas multe muieri dace în viață acolo
în Dacia; și unele nume în inscripțiile
romane pot fi nume dace> așa dar romanii, adecă nemărginita mulțime de
romani, cari se așezară să locuiască în
Dacia, s-au mestecat trupește cu muierile dace, și dintru aceea mestecare
fel nou de oameni, adecă nu romani
lămuriți s-au născut? Mai aceea îmbinare, mi se pare a avea această cuvântare, ca și când ar zice neștine< bastonul
stă în unghet> așa dară plouă afară; nefiind nicio îmbinare sau legătură ploii
de afară cu starea bastonului în ungheț.
De au rămas muierile acelea în viață>
au nu putea ele viețui fără a se mesteca
trupește romanii cu dânsele? Și unele
nume nu sunt limpede romane, nu se
putea vârî în inscripțiunile romane, fără numai de se vor mesteca trupește
romanii cu muierile dace? Adică pentru că după războiul lui Traian cu Decebal au mai rămas unele muieri vii
acolo în Dacia, unde era romanii lăcuitori și domnitori, sau pentru că unele nume poartă nume dăcești, nu urmează, romanii cei din Dacia să se fi
mestecat trupește cu muierile dace. Într-u adevăr dară pânză de paianjen țeseau dumnealui Engel atunci, când puse acel răsuflat și cu deșartă forță să
stoarcă din cremene apă. De unde nerăzimându-se cu nicio mărturisire a
vre-unui cât de mișel vechi scriitor,
ghicitura aceea, cum că mai sus lăudații
romani s-au mestecat cu muierile dace>
cu care cădință se grăiește mai cu dreptate se tăgăduiește> ba neadeverinduse cu intenție împotrivă> lipsește să credem, cum că romanii nici cum nu sau amestecat trupește cu muierile dace. Însă din împrejurări să vedem mai
pre larg cele ce sunt mai asemenea adevărului în treaba aceasta.
Din cele de mai sus am cuvântat,
socotind firea lucrurilor omenești, prea
asemenea adevărului este, cum că răz-

Anul acesta se împlinesc 350 de ani de
la nașterea cronicarului Petru Maior
boiul romanilor cel asupra dacilor, așa
s-a desrădăcinat sămânța dacilor din
toată Dacia, cât necum vreunii bărbați,
ci nici muieri, nici prunci nu au mai
rămas în Dacia, de unde urmează, că
atunci când intrară romanii cei trimiși
de Traian în Dacia, spre a moșteni satele și orașele, ne cum multe, ci nici
vre-unele muieri dace nu se mai afla
în Dacia. Pentru aceea nu avea cum
romanii să se căsătorească cu muierile
dace, și să se mestece cu ele.
Apoi în capitolul doi, am adeverit, câtă
urgie au fost nu numai în bărbați, ci și
în muierile dacilor asupra romanilor,
cât muierile încă negrăite batjocuri fulgera asupra romanilor celor prinși în
răsboiu. De unde, tocma să zicem, că
au mai rămas muieri dace în Dacia după răsboiul romanilor> cine poate crede, romanii cărora și mai înainte prea
urâtă le era ginta dacă pentru necredința și sălbăticia ei, acum încă în
proaspăt unor muieri ca acelea, care
streine tirănii făcuse romanii, să se încredințeze și căsătorindu-se să se facă
un trup cu ele? Cine va crede una ca
aceea, e semn, că nu știe ce este căsătoria în societate.
Ca să nu zic nimica despre aceea
că însăși strălucirea sângelui roman încă destul era a împiedeca pe romani,
ca să nu se căsătorească cu unele muieri barbare cum erau frumoasele muieri dace. Ba nici acel necunoscut lucru
să nu-l aduc înainte, că la romani era
ocară a se căsători cu muieri de alt neam, adică cu care nu sunt romane. De
aceea este că și astăzi oamenii poporului românesc atâta se feresc de a se
căsători cu muieri care nu sunt române, cât foarte rari sunt între ei acele întâmplări, ca român să-și ia muiere de
altă limbă. Ba și când își mărturisesc
păcatele, după legea creștinească, părintelui său celui sufletesc, de s-au întâmplat să cadă în păcat trupesc cu
vreo muiere de alt neam, ca o stare împrejur prea grea anume spun, că muierea aceea nu e română.
Această fire a românilor de a nu se
căsători cu muieri de altă limbă, mi se
pare, a fi una din cauzele acele, care
întratâtea veacuri câte curseră dela
anul întrupării Domnului Hristos, 105
până astăzi, întratâtea ginte și limbi
streine, între cari au viețuit, și întratâtea
ale norocului grele schimbări, care leam suferit, face pururea cu aceea întregime să-și țină românii limba sa, cât

măcar că în vreme așa de lungă, și întratâtea ginte neclintite, și nu putu să
nu se vârască unele cuvinte streine> totuși și cuvintele, și toată țesătura ei cea
dinauntru vădește, că această limbă nu
mai puțin decât cea italiană de demult
a fost a poporului romanilor strămoșeasca limbă.
Pe urmă, coloniile care se trimiteau
pe aiurea erau ca și astăzi oameni casnici, adecă însurați, cu muieri dace și
cu prunci. Deci și romanii cei trimiși
de Traian în Dacia ca să o moștenească
și să o agonisească, fură oameni căsătoriți. Și o fi fost aceea necăsătoriți, nici
unul din vechii scriitori n-ar fi putut
visa, necum oarecarele să fi aceea scris.
Nu mă pot dară destul mira, cum Engel
și-a putut năluci acei romani de Traian
trimiși în Dacia să fi avut lipsă mestecare cu muierile dace.
Și ca să mai cuvântăm încă numele
cele din inscripții de Engel aduse înainte< eu nu știu ce vrea să zică Engel
atunci când grăiește, că numele acelea
poartă nume dace. Sau poate vrea să
zică, că numele acelea izvorăsc din limba dăcească? Ci deoarece până astăzi
încă nimeni n-a adeverit, care a fost
limba dacilor> lui ENGEL dară îi pute
nu știu ce. Drept Strabo în Geografia
sa cartea a VII-a zice, că limba geților
e una cu a dacilor (eadem atuntor lingua getae cum dacis)> și acolo zice că
geții aceeași limbă au cu tracii (quae
gens eodem cum thracibus sermone
utitur). Dară cine poate face adeverit
să știm, care a fost limba tracilor celor
vechi ca prin mijlocirea aceea să venim
în cunoștința limbei dacilor și a geților?
Mie îmi mai miroase numele acele italienești sau romane. Că tocmai numele
cel dintâi Aia cu totul e italian, carele
și astăzi îl țin italienii în limba lor. Celelalte încă toate se pot trage dela italiene, adecă< Nandonis dela întoarsele
cuvinte Don Nano care după firea limbei românești se zic, Nan Domu; Andrada dela Entrada, de nu vei vrea săl aduci dela grecescu Andros> Bilivianus dela Obliviscor, s-au zis adecă întâiu Oblivianus, apoi lasând O cel din
frunte, au rămas Blivianus. Bricena dela Bricea, sau dela Bricia, sau dela Briga; Bedarus dela Bedano, mutând N
în R care e foarte obișnuit romanilor
celor din Dacia, adică românilor. Tocma să fi fost limba dacilor slovenească,
precum vreau a crede unii dintre sloveni> încă au poate-se din limba slovenească să se tragă izvorul numelor
acestora, precum se trage din limba
italiană?
Limpezit dară lucru este, că romanii
cei de Traian trimiși în Dacia, nicidecum nu s-au căsătorit cu muieri dace>
nici nu putem zice, să ne fi mestecat cu
ele. De unde între cele mai nedumerite
năluciri se cade a se număra aceea, cum
că din mestecarea romanilor cu muierile dace, fel de nou de oameni au izvorât.
Iară de vom pune sau presupune,
să fi mai rămas unele muieri vii în Dacia după războiul romanilor> nu mă îndoiesc că acelea le vor fi ținut romanii
fie ca roabe, precum tocma era datina
romanilor a ține robi mulți, cu cari își
lucra lucrurile sale.
Ba, tocma să admitem, că vre-unii
dintre romani să-și fi luat pentru ei muieri frumoase dace, au pentru acea toată
aceea nemărginită mulțime de romani
ce fură trimiși de Traian în Dacia așa
s-au corcit cu aceștia, cât să poți zice,
cumcă dintru aceea nemărginită mul-

țime nu s-au născut mai mult romani
ci nou soiu de oameni? Câți sunt, și
fură între unguri, care și-au luat pentru
ei muieri nu ungare și alte neamuri! Ba
ungurii când au venit în Panonia, care
acum se zice Ungaria, nici n-au avut
muieri de neamul său. Pentrucă așezându-se ei cu lăcașul în partea Moldovei, care Constantin Porfirogenetul
o numește Atelcuz, și nefiind bărbați
cei armați acasă ci aiurea la război, afară
de aceia cari rămăsese pentru paza țării< Simion, craiul Bulgarilor s-au sculat
cu românii aceia, cari atunci se chema
Paținațite, cum scria lăudatul Porfirogenet în cartea cea despre împărați, capitolul 40 și lovind peste familiile ungurilor> toate, adică bătrâni, prunci,
muieri, afară de păzitori, cari cu fuga
scăpară le-au șters de pe fața pământului (Constantinus de administratieone
imperii cap.40). Așa, întorcându-se ungurii dela război, și aflând toate ale sale
prăpădite, se socotiră să iasă dela Moldova, și să-și caute loc în Panonia, unde
până astăzi sunt, pentru că acolo aproape de Paținațite nu avea nădejde să
poată casta, deoarece și din lăcașurile
cele vechi mai înainte bătuți de Paținațite, venise ungurii cătră Moldova, cum
mărturisește Constantin Porphirogenetul, în cartea cea mai sus lăudată, capitolul 38 carele îl cetirăm mai sus.
Pentru înțelegerea istoriei în treaba
aceasta, se cade a lua aminte, că Constantin Porphirogenetul pe unguri pururea îi cheamă turci, nu unguri.
De vreme ce dară muierile ungurilor toată în Moldova le omorâse Paținațitele> urmează că ungurii sau nici o
muiere nu au avut din neamul său cel
unguresc când au venit în Panonia, sau
prea puține. Dintru acest fel adică, care
s-au deprins a umbla cu taberele pentru
ajutor. Drept aceea fură siliți a se căsători cu muieri dintre alte neamuri> rusești, sclavești, românești, bulgărești,
grecești și din alte neamuri. Au pentru
aceea este slobod a zice că preamărită
gintă ungurească, nu e ungurească, ci
altfel de oameni și neam?
Mai mult. Câte neamuri, cum scrie
Turoți în Cronica Ungurilor în partea
a doua a capitolului 22 (ca să nu zic nimic de vremurile lui Bela al IV-lea sub
carele se deșertase Ungaria de locuitori
prin tătari) cu gloata în Țara Ungurească în toate sunt amestecate între unguri,
cât acum nu li se mai știe vița, ci supt
nume de unguri proveniți din boiemi,
poloni, greci, spanioli, ismailteni sau
agareni, bessi, turingi, misnensi, renesi,
cumani, latini? (Praetaria intraverunt
hungariam, tam tempore genehae et
savett regis Stephani diebus regum aliorum, boiemi, poloni, graecii, minsenses
et rhenenses, cumanii et latini, qui dinins in regno comemorando, quamvis
ilorum generatiu, nesciatur, per motrimoniorum diversorum contractus,
hungaris impo mixti, nobilitatem, pariter et descensum sunt adepti. Cronica
Hungarorum apud Turoti Parte 2 Cap.
22). Au pentru aceea neamul unguresc
au pătimit ceva scădere întru strălucirea
lui? Cu cât mai vârtos romanii cei din
Dacia tocma de s-ar fi căsătorit, sau
amestecat unii dintrânșii cu muieri dace, totuși romanii ar fi rămas, iară un
alt neam s-ar fi făcut cu aceea!”.
(Continuare `n num[rul urm[tor)
Ioan Corneanu, Lacrima Istrăuan
din Cartea în Manuscris, intitulată
”Cronicari Români din Ardeal”

19 februarie 2017/Informa\ia de Duminic[ 3

Proiectul ODEUM cuprindea informaţii militare, economice şi politice din zonele României Satu Mare, Timişoara şi Sighet, cu linii ce conduc în Ucraina Carpatică (URSS). În proiect figura
şi ipoteza conform căreia Rusia s-ar decide să se retragă din România (o soluţie foarte improbabilă,
dar trebuia luată în considerare).

ISTORIE

În 1949, CIA avea o strategie pentru România
în cazul retragerii Armatei Ro;ii
Acest lucru s-a întâmplat abia după 9 ani, în 1958
În lista de documente desecretizate de Agenţia Centrală de
Informaţii a SUA se află şi numele de cod ale agenţilor din România, care le furnizau americanilor informaţii în 1949. Despre
acest subiect am scris în numărul
precedent al publicaţiei noastre.
Documentul cuprinde mai multe
portrete, minuţios alcătuite, ale
agenţilor români de spionaj, pe care
le-am prezentat tot în numărul anterior (#6500, “Otto”, “Trajan” sau Mărgărit, Petre, Marcu, George, Mitică şi
Gogu. Fiecare dintre ei avea o misiune
bine definită.
Proiectul ODEUM cuprindea informaţii militare, economice şi politice din zonele României - Satu Mare,
Timişoara şi Sighet, cu linii ce conduc
în Ucraina Carpatică (URSS). În proiect figura şi ipoteza conform căreia
Rusia s-ar decide să se retragă din România (o soluţie foarte improbabilă,
dar trebuia luată în considerare).
Această ipoteză, care anticipa retragerea Armatei Roşii din România avea
să se petreacă abia 9 ani mai târziu, în
1958.
Ne întrebăm acum, câte informații
avea CIA în 1989 și cu cât timp înainte
a prevăzut Revoluția, dacă în 1949 era
pregătită pentru o mișcare a Armatei
Roșii cu 9 ani înainte de a se retrage?
Redăm în cele ce urmează strategia
de acţiune.

Contextul de acţiune
În timpul celor două călătorii ale
lui Trajan (Mărgărit) în România în
1947 şi 1948, el a contactat liderii grupului român Papanace-Grozea intenţionând să afle interesul lor în a
lucra cu informaţii pentru ODEUM.
El nu a avut succes în prima sa vizită
din timpul iernii 1947-1948 ci mai
târziu după lungi conversaţii în timpul
celei de-a doua călătorii şi a fost în
măsură să convingă aceşti oameni că
datoria şi avantajul lor stă în a ajuta
Vestul să-şi formeze cât mai exact posibil o imagine despre România.
Următoarele descrieri ale acestui

Imagine din anii '50 cu Calea Traian. Atunci a avut numele "Strada Mareșal Rodion Malinovski", comandant sovietic
care a condus Bătălia de la Stalingrad și a fost președintele Comisiei Aliaților pentru România. Mareșalul a trăit în
perioada 1898-1967.
grup din România au fost propuse în
acest proiect<
Până în 1946, variate partide politice din România au fost iniţial interesate în politicile lor de partid. Mai
târziu, interesul partidelor tradiţionale a fost subordonat interesului
naţional. Doi factori au dus la asta<
creşterea presiunii comuniste pentru
limitarea activităţii partidelor, iar
acestea şi-au dat seama că nu se pot
aştepta la niciun sprijin occidental
pentru partidele politice într-un viitor
previzibil.
Această situaţie a condus la restabilirea relaţiilor dintre cele mai bune
forţe ale diferitelor partide care din
motive politice şi militare au considerat-o cea mai promiţătoare tactică
de a combate planul sovietic de
bolşevizare a României. Ei au hotărât
să rămână în ţară şi să acţioneze pentru viitorul democratic, dar să nu-şi
sacrifice vieţile într-un efort zadarnic
de a activa în opoziţie cu comuniştii.

Etapizarea proiectului
Agenţii au hotărât să înfăptuiască
aceşti paşi<
Etapa I. infiltrarea în Partidul Comunist, în principal a elementelor tinere şi muncitoare pentru a păstra
contactul cu masele şi, mai presus de
asta, pentru a-i influenţa pe acei
membri de partid care au aderat doar
pentru a-şi asigura existenţa. Această
etapă a fost terminată.
Etapa a II-a. Infiltrarea armatei în
anticiparea unui posibil război. Conversaţiile pe care le-a avut Vîshinski
cu autorităţile din Armata română din
20 aprilie până pe 1 mai 1948 în care
s-a decis că armata în caz de război
va fi împărţită în mici contingente
transferate unităţilor sovietice din afara României au dat acestui plan de infiltrare un mare impuls când a devenit
cunoscut. Sarcina acestor mici grupuri de ofiţeri din armată ar fi fost, în

eventualitatea unui război, să pregătească o dezertare a unităţilor române
cât mai curând după ce vor avea front
comun cu trupele din vest.
Etapa a III-a. Dacă Rusia s-ar decide să se retragă din România (o soluţie foarte improbabilă, dar trebuie
luată în considerare), elementele
naţionaliste care au reuşit să se infiltreze în rândurile comuniştilor ar trebui, cel puţin la început, să fie în
poziţia de a întreprinde acţiuni împotriva conducerii comuniste şi a
menţine ordinea.
Grupurile Papanace-Grozea sunt
decise să observe următoarele reguli
tactice< separarea completă de orice
elemente ale rezistenţei active din diferite grupuri în exil în Vest şi de orice
legături cu agenţii vestici care operează în interiorul României. De asemenea, au hotărât să nu aibă contact cu
niciuna din misiunile vestice din România. Trajan a fost în măsură să convingă liderii acestui grup că trebuie

să stabilească contacte cu agenţii de
spionaj occidental dacă dau posibilitatea planului vestic să treacă la contraofensivă împotriva sovieticilor.
Grupul român insistă să urmeze mai
multe măsuri de securitate, inclusiv o
separare completă a părţii de spionaj
de elementele de funcţionare obişnuită şi, pas cu pas, să făurească structura
de început în zonele de vest ale României şi gradual să cuprindă întreaga
ţară. Trajan a discutat detaliile acestui
plan cu liderii grupului mişcării Papanace-Grozea în timpul celei de-a
doua excursii în România în toamna
lui 1948. Sistemul de trei grupuri
(Dreiergruppen-Sistem) a hotărât.
Trajan a întâlnit separat liderii regionali pentru a hotărî aceasta, dându-le
instrucţiuni despre sistemul de cerneală invizibilă şi detalii despre munca de informaţii. Bazele largi furnizate
de grupul Papanace-Grozea oferă nelimitate posibilităţi de expansiune a
acestui serviciu de informaţii.
Notă< Trajan este de asemenea
conducătorul lanţurilor care apar în
Proiectul 114 şi 115. La fel, personalul
acestor lanţuri aparţine grupurilor care lucrează mai mult sau mai puţin
apropiat de grupul naţionalist Papanace-Grozea.

Opinia membrilor
stafului ODEUM responsabili
de proiect
În proiect aceleaşi cercuri vor fi
exploatate în acelaşi fel ca în proiectele
114 şi 115. Pericolul unei mari expansiuni prin existenţa unui personal disponibil aproape nelimitat este posibil
să fie evitat printr-o înţeleaptă limitare
a numărului de utilizatori.
Un interes deosebit este ca încercarea planificată să pătrundă în regiunea Ucraina Carpatică a URSS.
Este recomandat ca perioada de
încercare de şase luni să fie aprobată
pentru acest proiect având în vedere
distanţele din zonă şi dificultăţile rutelor de curieri care fac inutilizabile
încercările de întărire a măsurilor de
securitate introduse la graniţa austroungară.

CIA despre organizarea ;i personalit[\ile din Mili\ia român[
În documentele desecretizate
de Agenţia Centrală de Informaţii
(CIA) a SUA se află şi informaţii
privind organizarea Miliţiei din
Satu Mare şi Baia Mare în 1956.
Redăm în cele ce urmează câteva
date selectate din document.
În 1956, Miliţia română a fost organizată pe bazele diviziunii administrative a ţării. Fiecare provincie avea
un comandament de provincie la care
variate comandamente de districte i se
subordonează . Fiecare comandament
de district era responsabil pentru un
grup de aşezări sau zone urbane. Întrucât populaţia este dispersată în zonele din mediul rural, grupuri de 4-5

aşezări (comune) aveau fiecare un post
de miliţie, cu doi până la cinci miliţieni.
Numărul de miliţieni din fiecare post
a fost determinat de condiţiile locale
şi de natura populaţiei locale, nu de
numărul de locuitori ai zonei în discuţie. În locurile unde oamenii sunt
cunoscuţi ca fiind generatori de probleme sau în nodurile cu trafic major,
numărul de miliţieni a fost mai mare
decât în alte locuri, iar ofiţerii comandanţi deţineau gradul de locotenent
ajutor, nu de sergent major sau sergent.
Comandamentul de miliţie al provinciei Baia Mare, comandament de district, şi postul local de miliţie al provinciei erau situate în Baia Mare. Pe de
altă parte, numai comandamentul de
district şi postul orăşenesc de miliţie

erau situate în capitala de provincie Satu Mare. Ambele birouri se aflau în
aceeaşi clădire, situată între oficiul
poştal şi tribunal.

Personalul posturilor
de Miliţie
Comandamentul districtual de
miliţie, cum ar fi în Satu Mare, a angajat
mai multe zeci de persoane, în timp ce
comandamentul local de miliţie avea
un personal mai mare. În Satu Mare,
circa 180 de persoane au fost angajate
în diferite alte funcţii în miliţia
oraşului, iar circa 100 au fost membri
ai secţiei de pază (guard section). Pentru a asigura un control eficient al zonelor urbane, toate capitalele de district

au fost divizate în zone, de obicei zece,
fiecare fiind comandată de un ofiţer
neînaintat (noncommissioned) în grad
care a controlat activitatea acelor persoane „responsabile de diferite case”.
Comandamentele local şi de district
au inclus departamente care au controlat activitatea diferitelor posturi din zone urbane şi posturi locale rurale.

Organizarea Miliţiei
Satu Mare
Organizarea comandamentului de
district Satu Mare era tipică. Ofiţerul
comandant, un major, era asistat de
doi căpitani, un comandant delegat
pentru operaţiuni şi un comandant delegat politic.

Comandamentul cuprindea următoarele secţii< economică (industrie,
comerţ şi agricultură), de investigaţii
(cu ofiţer comandant care servea ca legătură cu Securitatea), de trafic (autorizare şi supravegherea circulaţiei), criminală (moravuri, proprietăţi, laborator foto şi judiciar), pază şi public (cu
personal de patrulare şi lista locuitorilor), paşapoarte şi controlul străinilor
(o ramură de paşapoarte şi o alta de
investigare a străinilor), politică (responsabilă cu îndoctrinarea cadrelor.
Comandantul său menţinea contacte
strânse cu Securitatea şi îndeplinea
funcţii de verificare în comandamentul
de district).
Selecţii şi traducere de
V. Nechita
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TEATRU

Una dintre primele reprezentații de teatru prezentate de trupa de diletanți "Cultura Poporului"
a fost cea cu piesa “Curcanii” (de Gr. Ventura) și avea următoarea distribuție (după ziarul “Satu
Mare” din 1 decembrie 1923)< "d-l maior Crăciunescu, Căp. Albu, Florence, G.M. Zamfirescu, sub.
Luiza Mihăilescu, sub. Ion Baciu, prof. Ghita, prof. G. Barbul, prof. Lucian Bretan".

Prima trup[ româneasc[ de teatru stabil[ în
Satu Mare a fost înfiin\at[ acum 70 de ani
~n primele luni, teatrul românesc a funcționat sub patronajul Asociației "Constantin Nottara" și a fost subvenționat de Prefectur[
La 30 mai 1872 avea loc la Satu
Mare prima adunare generală a
Societății pentru fond de teatru
român din Ardeal. Alexandru Roman și Iosif Vulcan, reprezentanți
ai vieții culturale și naționale
transilvănene, au participat la
această adunare. Însă visul existenței unui teatru profesionist în
limba română s-a concretizat abia
în urmă cu 70 de ani.
Prezentăm câteva momente importante ale istoriei teatrale sătmărene, culese dintr-un expozeu bazat pe teza de
doctorat a Doinei Coleff susținută la
Universitatea din Oradea ;i un articol
publicat în 1998 de Andrada Circa în
“Studii ;i comunicări XV-XVI” la Editura Muzeului Județean Satu Mare.

Teatrul în limba română,
sprijinit de Vasile Lucaciu
Alexandru Ferențiu, unul din promotorii teatrului românesc, a salutat
înființarea Societății pentru fond de
teatru român. Odată cu înființarea ei,
s-a produs o grupare a forțelor culturale românești, într-un front programatic și s-a asigurat un cadru oficial
pentru întemeierea unei instituții teatrale românești.
În acest context, la sfârșitul primului război mondial, după un secol de
la primele reprezentații în limba națională, teatrul românesc depășise faza
lui clasică. Marile sinteze ale acestei
perioade - opera complexă a lui Caragiale și Davila, creațiile de înalt nivel
ale actorilor Grigore Manolescu, Aristizza Romanescu, C.I. Nottara și Aglae
Pruteanu - se împliniseră și au început
integrarea teatrului românesc în circuitul valorilor europene.
După 1 decembrie 1918, se accentuează afirmarea artei teatrale românești ai cărei animatori au fost Dariu
Pop și memorandistul Vasile Lucaciu,
care au reușit să introducă ideea necesității teatrului la Satu Mare.

Sosirea lui G.M. Zamfirescu
În 1922 turneul artiștilor Berki Lili
și Iuliu Gozon de la teatrul din Budapesta a susținut spectacole timp de o
lună în Transilvania și Banat și tot în
acest an a sosit la Satu Mare G.M. Zamfirescu. A fost un moment important
pentru poporul român și pentru cultura lui în această zonă.
A fost angajat la Casa Cercuală,
apoi a colaborat la ziarul “Satu Mare”.
Articolele semnate de G. M. Zamfirescu, în “Satu Mare”, au avut diferite teme<
ridicarea satelor, material și spiritual,
sprijinirea școlilor, înființarea de biblioteci sătești, șezătorile literare, articole de orientare politică.
În Satu Mare, la acea vreme, Cercul
cultural al tinerilor români din Satu
Mare a fost `nființat de către G.M.
Zamfirescu și a existat datorită unor
tineri intelectuali români din Satu Mare. Dar publicul din Satu Mare avea o
frumoasă sală de teatru ridicată încă
din veacul precedent, însă nu avea o
trupă locală de teatru.

“Casa culturală” ;i rolul ei
esențial

Primele piese de teatru rom]nesc au fost prezentate la Satu Mare `n anii 1922- 1924, pe locul Casei Albe, unde era un han

Casa de cultură din Satu Mare a
avut un rol important în promovarea
culturii și spiritualității românești în
acest spațiu de nord. Pe acest fond istoric s-a simțit nevoia creării primelor
instituții care să preia rolul de promotoare ale culturii și limbii românești și
în Satu Mare. Înainte de a se putea închega marile instituții - Teatrul, Conservatorul de muzică - Casa de Cultură
a fost avangarda pentru că ea putea cuprinde formele de început ale instituționalizării vieții culturale< balurile românești, cercurile de lectură, conferințele, înjghebarea primelor trupe teatrale "de diletanți", corurile, serbările
populare, șezătorile. La aceea vreme
era denumită Casa culturală și încorpora, de fapt, sub genericul ei aproape
orice întâlnire românească din Satu
Mare la care se recitau poezii, se cânta,
se"diserta" despre teme ale literaturii,
artei și muzicii.
În anii 1919-1922 se înregistrau la
Satu Mare "asociațiuni culturale" care
coexistau paralel, cu același scop< promovarea actului românesc de cultură.
Fie că se numeau "Cercul cultural",
"Casina Română", "Ateneu Popular",
"Cultura poporului", ele răspundeau
aceleiași necesități ale unei vieți spirituale elevate în județ și nu s-au impus,
n-au rezistat prin vreme. În doi-trei
ani ele au fost încorporate sub denumirea "Casa Culturală".

Distribuția primului spectacol
al trupei locale de amatori
Una dintre primele reprezentații de
teatru prezentate de trupa de diletanți
"Cultura Poporului" a fost cea cu piesa
“Curcanii” (de Gr. Ventura) și avea următoarea distribuție (după ziarul “Satu
Mare” din 1 decembrie 1923)< "d-l maior Crăciunescu, Căp. Albu, Florence,
G.M. Zamfirescu, sub. Luiza Mihăilescu, sub. Ion Baciu, prof. Ghita, prof. G.
Barbul, prof. Lucian Bretan". Alte spectacole prezentate de către artiștii sătmăreni din trupa "Cultura Poporului"
au fost< “Nevasta lui Cerceluș” (de P.

Locusteanu) și “Nobila cerșetoare” (de
V.Alecsandri).
După 1 decembrie 1918, mișcarea
teatrală română sătmăreană se leagă
de numele lui George Mihail Zamfirescu, care, între anii 1922 - 1924, organizează spectacole teatrale cu trupe
de tineri amatori din acest oraș. Printre
piesele de teatru montate de G. M.
Zamfirescu la Satu Mare se pot enumera< “Patima roșie” (de Mihail Sorbul), “Ariciul și șobolanul” (de Victor
Eftimiu), “Se face ziuă” (de Zaharia
Bârsan) ș.a. G. M. Zamfirescu a fost și
regizor și actor în aceste piese. Spectacolele aveau loc la Hanul de pe locul
actualei “Case Albe”.
Constituirea unei trupe locale de
teatru, inițiată de G. M. Zamfirescu,
vine, oarecum, în mod firesc. Dacă turneele teatrelor din București sau Cluj
au beneficiat de succes, reprezentațiile
trupei locale, conduse de G. M. Zamfirescu, aveau parte de un public mai
restrâns. Așa s-a întâmplat când trupa
a jucat, la 20 martie 1924, “Patima roșie”.

Constantin Nottara l-a jucat la
Satu Mare pe :tefan cel Mare
Cunoscutul actor Constantin I.
Nottara, în 1925, prezintă la Satu Mare
piesa lui Barbu Ștefănescu Delavrancea
“Apus de soare”, jucând rolul principal.
La propunerea lui Dariu Pop și a lui
Alexandru Ferențiu, teatrul de amatori
din localitate va purta de aici înainte
numele actorului Constantin Nottara.
În ziua de 15 ianuarie 1928 a avut
loc la Oradea o mare întrunire a intelectualității române, prezidată de episcopul doctor Valeriu Traian Frențiu,
care s-a încheiat cu hotărârea înființării
teatrului Asociației "Vestul Românesc",
care urma să dea spectacole la Carei,
Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș,
Lugoj, Arad, Timișoara. Au urmat apoi
deplasări ale Teatrului de Vest la Satu
Mare în luna februarie a anului 1929,
cu piesele “Înșiră-te mărgărite” și “Năpasta”, în luna martie a aceluiași an cu

piesele “Iphigenia în Taurida” și “Nebuniile dragostei”. În luna octombrie a
anului 1931 au avut loc reprezentații
cu piesa “Irinel”, prezentată în spectacolul de matineu, și piesa “Ginerele
Dlui Prefect”, în spectacolul de seară.
Un alt moment important pentru
istoria teatrului sătmărean se petrece
în anul 1932, când Teatrul Național se
află din nou în turneu la Satu Mare,
sub conducerea lui Ion Marin Sadoveanu, dând reprezentații cu “Hamlet”,
rolul principal fiind interpretat de actorul Aristide Demetriad.

Scurta istorie
a Teatrului “Nottara”
Imediat după al doilea război mondial, în 1945, un grup de tineri sătmăreni entuziaști "lucrători, studenți și
intelectuali" au pus bazele primelor
spectacole de teatru, alcătuind o echipă
de teatru de amatori, numită “Zorile”.
Primele spectacole au fost organizate
sub auspiciile sindicatelor și ale autorităților locale, bucurându-se de răsunătoare succese.
S-a trecut la punerea în scenă a trei
reviste, în următoarea ordine cronologică< “Satu Mare Melody”, care avea
un caracter mai mult școlăresc, au urmat apoi spectacolele cu revista “FuFu-Melody”. Între timp s-au jucat piesele de teatru “Sinaia la domiciliu”,
“Cârceii”, “Titanic vals” și “Absențe nemotivate”,."...cu care s-au organizat turnee la Baia Mare și Seini (1946-1947)".
Ziarul Sătmarul (din 13 ianuarie 1948)
arată că, după un răstimp de aproape
un an, sa prezentat din nou o revistă,
mai exact, o lucrare a autorilor Victor
Pop și Gheorghe Andreica, “Freamătul
tinereții”.
În luna octombrie 1946, un mare
număr de cetățeni români (de toate
profesiile) din orașul Satu Mare au constituit "Asociația română pentru cultură și artă Satu Mare". A fost ales tot
atunci un comitet de conducere sub
președinția lui Victor Popescu, colonel
în rezervă.

Până la înființarea teatrului românesc la Satu Mare asociația a realizat
un repertoriu comun de spectacole cu
Teatrul de Vest Oradea, cu aprobarea
Direcției Generale a Teatrelor din București (N. D. Cocea și Al. Kirițescu).
Această colaborare a durat până în 16
mai 1947, dată la care, pentru a grăbi
înființarea teatrului românesc permanent la Satu Mare, "asociația noastră,
în adunarea generală și-a schimbat vechea denumire", cu alta nouă< "Asociația pentru cultură teatru și artă Constantin Nottara Satu-Mare". Ca președinte a fost reales tot colonelul în rezervă Victor Popescu. S-au deschis liste de subscripție pentru strângerea fondurilor necesare la înființarea "Teatrului românesc", care va activa în Ardealul de Nord (județul Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bistrița, Someș), prin
semnătura prefectului Județului Satu
Mare, Dr. Mihai Șuta.
Au urmărit în acest sens trei obiective principale< "...asigurarea fondurilor
necesare pentru salariile actorilor și
pentru buna funcționare a teatrului,
știut fiind că porneam de la zero și nu
eram încadrați în bugetul statului> recrutarea de actori din București și angajarea lor pentru SatuMare> aducerea
și instalarea actorilor la Satu-Mare (fiind vorba de 15-20 actori cu familiile
lor)". Primele solicitări ale Asociației
"C. Nottara" aveau în vedere obținerea
unei subvenții cu care să se poată înființa și susține acest teatru, precum și
scutirea de la taxele pe spectacole ce
se vor desfășura atât în Satu Mare, cât
și în turnee pentru primul an de activitate al teatrului.
Pe baza autorizației de funcționare
emisă de Direcția Generală a Teatrelor,
la data de 6 decembrie 1947, Teatrul
românesc “Constantin Nottara” a deschis stagiunea cu piesa “Păianjenul” de
A. D. Herz, în prezența directorului
general al teatrelor (Alexandru Kirițescu) și a reprezentanților organelor
locale de partid și de stat. A fost denumită "premieră de gală". Locurile în
sala de spectacole au fost reținute pe
bază de liste care conțineau numele și
prenumele spectatorului, locul din sală,
suma achitată precum și semnătura celui aflat pe listă. Au fost emise și "invitații de onoare", contra cost, către Camera Agricolă, Banca Urbană sucursala Satu Mare, Federala V. Lucaciu,
Partidul Comunist Român, Uniunea
Populară Maghiară, Apărarea patriotică, Serviciul sanitar, Telefoane, Prefectură (Inspectoratul școlar), precum
și către persoane particulare, locurile
fiind reținute de către actorii Geo Barton, Eftimiu și Didilescu.
Teatrul românesc a funcționat sub
patronajul Asociației Culturale "Constantin Nottara" și a fost subvenționat
de către Prefectura județului Satu Mare
până în luna iunie 1948. Acest teatru a
funcționat în condiții satisfăcătoare până în luna septembrie 1948.
Printre actorii angajați permanent
aici se aflau< Geo Barton, Elena BodiMihuț, Ștefan Iordănescu, Virgil Fătu,
Iancu Economu, iar ca actori invitați
George Vraca, Grigore Vasiliu Birlic,
Dina Cocea, Marcel Anghelescu, Florin Scărlătescu, Lucia Stănescu, Gheorghe Radu, Marieta Deculescu, Elena
Grumaz, Ion Dacian, Sily Popescu, Virginia Romanovschi și alții.
A consemnat Vasile A.
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Polenul are un efect benefic asupra organismului uman. Împreună cu mierea, polenul este
considerat un produs alimentar complet care conţine 22 de nutrienţi< aminoacizi (metiozină, valină, cistină, glutamină etc.), vitamina A, B1, B2, B5, C, D, E, lecitină, minerale indispensabile
precum fierul ;i magneziul, enzime, flavonoizi, substanţe antibiotice, grăsimi, carbohidraţi (30%45%).

S~N~TATE

Produse HYPERICUM pentru Consumul constant
de fibre solubile scade
înt[rirea organismului nivelul colesterolului
Infostim, polen granule ;i vitacan (vitamina C)

Prezente `n alimentele ob\inute din
plante, fibrele vegetale - `n special fibrele solubile din ov[z, fasole,orz ;i
sparanghel pot cobor` colesterolul cu
2-5 procente. Dup[ cum explic[ speciali;tii, fibrele coboar[ nivelul colesterolului pe mai multe c[i. Acestea absorb apa ;i se umfl[ `n stomac aduc]nd
mai u;or senza\ia de sa\ietate. ~n al doilea r]nd, fibrele solubile se dizolv[ ;i
foreaz[ `n intestin un gel, iar gelul capteaz[ moleculele de colesterol `nainte
ca el s[ ajung[ `n s]nge.
Sunt cel pu\in c]teva din motivele
pentru care ar trebui s[ se consume
zilnic un aliment bogat `n fibre solubile.
Cercet[rile arat[ c[ persoanele care
m[n]nc[ zilnic 7 grame de fibre solubile au niveluri mai sc[zute ale colesterolului.
Fibre cu psyllium. O lingur[ din
aceste semin\e zdrobite care se pot
cump[ra de la magazinele cu produse
naturale sau de la farmacii, ofer[ tot
at]t de multe fibre ca ;i o por\ie de
t[r]\e de cereale. Psyllium constituie o
surs[ valoroas[ de fibre solubile.
Ad[ugarea de 3 grame de fibre solubile
la diet[ poate duce la diminuarea cu 5
la sut[ a colesterolului `n 1-2 luni.
Ov[zul este o alt[ cereal[ care are
proprietatea de a reduce colesterolul.
Fibra solubil[ din f[in[ de ov[z ajut[
organismul prin faptul c[ `mpiedic[
p[trunderea colestetorlului `n fluxul
sanguin.
Studiile au ar[tat c[ m]nc]nd zilnic
la micul dejun un castronel de fulgi de
ov[z se ob\ine un efect remarcabil de
sc[dere a colesterolului.
Semin\ele de in. (foto) Au gust de
nuci atunci c]nd sunt m[cinate ;i sunt

INFOSTIM HYPERICUM
Compoziţie< extract natural din<
C[tină albă - Hippophae rhamnoides,
Măceş - Rosa canina, Păducel - Crataegus
monogyna, Sunătoare - Hypericum perforatum, Gingko biloba, Ginseng siberian - Eleutherococcus senticosus, la care
se adaugă Lecitina şi Coenzima Q10. Coenzima Q10 (CoQ10, Ubichinona) este
o substanţă asemănătoare vitaminelor,
fiind implicată în toate procesele producătoare de energie şi având un important
rol de antioxidant prin inactivarea radicalilor liberi responsabili de distrugerile
celulare.
Administrare< produsul Infostim este
destinat persoanelor cu vârsta peste 16
ani şi se administrează în felul următor<
1-3 capsule zilnic după mese, timp de 23 luni, după care se recomandă o pauză
de 1-2 luni, apoi cura se poate relua. O
cutie conţine 60 capsule a câte 330 mg.
Indicaţii< persoanelor suprasolicitate
informa\ional care în cadrul activităţilor
trebuie să recepţioneze şi să prelucreze o
cantitate foarte mare de informaţii, aşa
cum se întâmplă în cazul elevilor, studenţilor, profesorilor, informaticienilor,
juriştilor, jurnaliştilor, medicilor, farmaciştilor şi oamenilor de afaceri, pentru
a preveni apariţia tulburărilor produse
de stresul informaţional. Persoanelor care prezintă deja manifestările clinice ale
stresului informaţional, reprezentate prin
oboseală, iritabilitate, anxietate, tulburări
de somn, depresie psihică, tulburări neuro-vegetative şi tulburări sexuale. Persoanelor care vor să-şi îmbunătăţească
performanţele intelectuale pentru a putea
face faţă cât mai bine solicitărilor informaţionale la care sunt supuşi.
POLEN GRANULE HYPERICUM
Polenul are un efect benefic asupra
organismului uman. Împreună cu mierea,
polenul este considerat un produs alimentar complet care conţine 22 de nutrienţi< aminoacizi (metiozină, valină, cistină, glutamină etc.), vitamina A, B1, B2,
B5, C, D, E, lecitină, minerale indispensabile precum fierul ;i magneziul, enzime, flavonoizi, substanţe antibiotice, grăsimi, carbohidraţi (30%-45%).
Efecte adjuvante<
• puternic energizant și fortificator al organismului>
• înlătură surmenajul fizic și intelectual>
• reduce nervozitatea, iritabilitatea, redă
calmul>
• combate anorexia, mărind pofta de
mâncare>
• accelerează funcţiile ficatului și ajută
implicit la detoxifierea organismului>
• dizolvă calculii biliari>
• reglează funcţiile gastrointestinale, fiind
eficient în constipaţie>
• întărește sistemul imunitar>
• depurativ, diuretic>
• stimulator al funcţiei sexuale>
• antigutos, antireumatismal.
Recomandat ca adjuvant în<
• anemii, anorexii>
• afecţiuni ale ficatului>
• afecțiuni ale aparatului intestinal< enterite, enterocolite>
• întârzieri de creștere la copii>
• infertilitate la bărbaţi>
• menopauză prematură.
Compoziție< polen natural.
Administrare< se recomandă consumarea unei linguriţe înaintea fiecărei mese. Se fac cure de 60 de zile care se repetă
de două ori pe an. Nu este recomandat
persoanelor alergice la polen!
VITACAN HYPERICUM
Supliment alimentar natural, cu rol
adjuvant în creșterea imunităţii naturale
a organismului.

Compoziţie< extract de măce; (Rosa
canina).
Acţiuni farmaceutice< antibacterian,
antioxidant, îmbunătăţește circulaţia periferică, vitaminizant>
Indicaţii terapeutice< produsul se recomandă pentru întărirea sistemului imunitar, asigurând rezistenţa organismului împotriva infecţiilor (gripe, viroze,
faringită, laringită, bronșită), contribuind la distrugerea radicalilor liberi,
cauza majorităţii bolilor cronice și acute>
util în afecţiuni vasculare și avitaminoze.
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.
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

Semințle de in sunt bogate `n acizi
gra;i omega 3 care scad colesterolul
bogate `n acizi gra;i omega 3 care scad
colesterolul. Ele reprezint[ o surs[ excelent[ de fibre solubile ;i de fitoestrogeni, care ajut[ la controlul nivelului
colesterolului. Speciali;tii atrag aten\ia
`ns[ s[ nu consuma\i uleiul de in
`ntruc]t con\ine mai multe calorii
dec]t semin\ele ;i efectul poate fi invers, de a lua `n greutate ;i implicit de
a cre;te nivelul colesterolului.
~n general la magazinele de profil
g[si\i seminte de in `ntregi sau m[cinate. Atunci c]nd cump[ra\i semin\e
`ntregi este recomandat s[ le m[cina\i
acas[. Semin\ele `ntregi nu sunt descompuse `n procesul digestiei ;i vor
trece prin corp a;a cum au intrat.
De asemenea, este bine s[ ave\i `n
vedere tipurile de cereale pe care le folosi\i la micul dejun. Pentru acest lucru
recomandabil ar fi s[ verifica\i eticheta
;i s[ cump[ra\i doar cerealele care asigur[ cel pu\in 5 grame de fibre pe
por\ie.
Irina M.
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Pentru uz extern, rozmarinul este folosit în activarea microcirculaţiei sanguine la nivelul pielii capului.
Combate alopecia, seboreea, iar prin proprietăţile cicatrizante, antiseptice și antimicrobiene intervine în
vindecarea unor dermatoze, plăgi deschise, răni purulente, râie și înţepături de insecte.

RE}ETE
Rozmarinul are propriet[\i
cicatrizante, antiseptice
;i antimicrobiene
Rozmarinul (Rosmarinus officinalis)
este un arbust care crește în toată Europa,
dar s-a adaptat mai bine climatului mediteranean. Frunzele sale sunt totdeauna
verzi, în formă de ace și cu flori albastre,
albe sau roșii. Dacă în accepţiunea generală această plantă este cunoscută drept
o floare și mai puţin un condiment, iată
că în cele ce urmează vă prezentăm câteva
valenţe terapeutice. Rozmarinul a fost
folosit din Antichitate ca plantă medicinală, rituală și condimentară. Practica
arderii de crenguţe de rozmarin pentru
purificarea aerului în spitalele din Europa
s-a menţinut până în secolul XX. Ironia
soartei a făcut ca ea să fie abandonată,
tocmai când știinţa modernă a demonstrat extraordinarele proprietăţi antiseptice ale acestui ulei.
Datorită efectului antiseptic, rozmarinul era folosit pentru conservarea cărnii. De fapt, nu se va ști niciodată cu adevărat dacă la începutul utilizării sale în
arta culinară a fost apreciat pentru aroma
sa sau pentru că avea capacitatea de a
păstra carnea proaspătă pentru mai multe zile, pe vremea când nu exista frigider.

Ce substanţe nutritive
conţine rozmarinul?
Diferite părţi din plantă, în special
vârfurile de flori, conţin antioxidanti fenolici, acid rozmarinic și numeroase uleiuri volatile esenţiale, cum ar fi< cineol,
camfen, borneol, acetat de bornil, alfapinen. Acești compuși sunt cunoscuţi
pentru proprietăţile lor antiinflamatorii,
antialergice, antifungice și antiseptice.
Planta este foarte de bogată în vitamine din complexul B, conţine cantităţi
importante de vitamina A și vitamina C.
Este una din ierburile cu conţinutul cel
mai ridicat de folaţi (aceștia sunt importanţi în sinteza ADN-ului, iar când sunt
administraţi în perioada de preconcepţie,
pot ajuta la prevenirea defectelor de tub
neural la nou-născuţi).

Beneficiile aduse de rozmarin
organismului
În mod obișnuit, mirodeniile se introduc în alimentaţia copiilor în jurul
vârstei de 8 luni. Înainte de a introduce
rozmarinul în meniul bebelușului dumneavoastră, consultaţi medicul pediatru
și respectaţi regula celor 4 zile.
Preparatele din rozmarin (decoct, infuzie, macerat, tinctură, ulei esenţial) se
folosesc cu succes în tratarea gastritelor
și infecţiilor gastro-intestinale, favorizează secreţia bilei, accelerează tranzitul
intestinal leneș, elimină gazele și stimulează apetitul. De asemenea, rozmarinul
este un remediu consacrat în afecţiunile
cardio-vasculare, ale sistemului nervos,
combate cu succes durerile cauzate de
reumatism și artrită, are proprietăţi diuretice, îmbunătăţește memoria și capacitatea de concentrare.
Pentru uz extern, rozmarinul este folosit în activarea microcirculaţiei sanguine la nivelul pielii capului. Combate alopecia, seboreea, iar prin proprietăţile cicatrizante, antiseptice și antimicrobiene
intervine în vindecarea unor dermatoze,
plăgi deschise, răni purulente, râie și
înţepături de insecte.

Cum aleg și cum păstrez
rozmarinul?
Rozmarinul este o plantă de grădină,
poate fi cultivat în ghiveci. Se recoltează
frunzele și florile. Concentraţia de substanţe active în frunze este mai mare înainte de înflorire. Rozmarinul proaspăt
se depozitează în pungi de plastic, la frigider. Deoarece crengile arbustului cresc
rapid, frunzele pot fi tăiate și uscate împreuna cu crengile. După uscare, frunzele
se desprind de pe creangă, apoi se depozitează într-un vas bine închis, ferit de
lumină și umezeală.
Text selectat de Ioan A.

Lapte de pas[re
cu stafide

Paprica; din piept
de curcan cu g[lu;te

Ingrediente<
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), 50 g de stafide.
Mod de preparare<
Laptele, 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, 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 și se lasă să
se răceasc[ puțin, după care se amestecă cu gălbenușurile și se pune înapoi
pe foc, se mai fierbe puțin până când
se îngroașă. Stafidele fie se amestecă
cu laptele de pasăre, fie se presară de
asupra, dar numai după ce compoziția
s-a răcit, fiind că altfel boabele se înmoaie. Se toarnă în cupe, galuștele de
albușuri se așează de asupra și se poate
orna eventual cu frunze de mentă.

Ciorb[ r[d[u\ean[

Pentru papricaș< circa 1 kg
piept de curcan, o ceapă (circa
100-120 g), un ardei gras (nu
prea mare), ulei, o linguriță de
boia de ardei, 2 linguri (nu prea
pline) de făină, circa 200 g de
smântână, sare, piper.
Pentru g[luște< 300 g făină albă,
2 ouă, sare.
Mod de preparare<
Ceapa și ardeii se mărunțesc sau se
răzuiesc și se călesc în ulei. Se adaugă
carnea tăiată bucăți mai mari sau mai
mici, după plac, și se prăjește ușor, până
când prinde o crustă albă. Se adaugă
boiaua și condimentele, apoi se stinge
cu apă. Se fierbe până când carnea se
înmoaie și apa scade de tot. În uleiul

de sub carne se presară făina, se amestecă și se adaugă smântâna dizolvată
cu 2-3 linguri de apă. După ce începe
din nou să fiarbă se mai adaugă puțină
apă, până când sosul va căpăta consistența dorită, apoi se mai lasă c]teva
minute la fiert.
Pentru g[luște se pun circa 3 l de
apă cu sare la fiert, într-un vas de cel
puțin 4 l. Se amestecă făina cu ouăle,
un vârf de cuțit de sare și puțină apă
rece. Se bate bine, până devine o pastă
omogenă. Cu ajutorul unei linguri se
mărunțește în apa clocotită, iar după
8-10 minute de fierbere se strecoară.

Tort diplomat
cu fructe din compot

Ingrediente<

Ingrediente<
2 bucăți de piept de pui dezosat, 2-3 morcovi, o ceapă, 2 rădăcini de pătrunjel, circa 100 g
de țelină, 2 ouă, 200-250 g de
smântână (în funcție de grăsimea sa), 3-4 căței de usturoi, sare,
piper, borș (eventual oțet sau lămâie) pentru acrit, o legătură de
pătrunjel, 2-3 frunze de leuștean.
Mod de preparare<
Pieptul de pui, spălat, fără să fie tăiat bucăți, se pune la fiert în apă ușor
sărată. După ce începe să fiarbă și se
curăță de spumă se adaugă legumele
curățate și tăiate în 4 bucăți fiecare, inclusiv frunzele de leuștean. Se fierbe
până se înmoaie, se strecoară, pieptul
de pui se taie fâșii subțiri, legumele se

mixează cu un blender sau cu robotul
de bucătărie, ori eventual se răzuiește,
după preferință și se pun toate înapoi
în zeamă. Se condimentează și se pune
înapoi la fiert până dă primul clocot.
Ouăle se bat bine, se amestecă cu smântâna până la omogenizare, se adaugă
câteva linguri cu supă amestecând în
continuu, apoi se toarnă în oala cu supă. Se ia de pe foc, se adaugă usturoiul
pisat, borșul (ori oțetul sau lămâia) după gust, iar în farfurie se presară cu pătrunjel verde tăiat mărunt. Se poate
servi cu ardei iute, asemenea corbei de
burtă.

200 g de zahăr, 5 gălbenușuri
de ouă, 1 - 2 pliculețe de zahăr vanilat sau câteva picături esență de
vanilie, 500 ml lapte, 250 g de frișcă
lichidă, 10 foi, sau 20 g gelatină
cristale (2 plicuri), un compot de
ananas (3-400 g), un compot de
piersici sau caise, un compot de
cireșe dar se pot folosi și alte compoturi, 300 g pișcoturi prntru copii, sau 2 foi de pișcot.

Mod de preparare<
Fructele din compot se strecoară
de sirop și se lasă în strecurătoare să se
mai scurgă. Se pune gelatina la înmuiat,
conform modului de utilizare indicat
pe ambalaj. Se amestecă gălbenusurile
cu zahărul până când se albesc. Peste
acest amestec se toarnă laptele călduț
și se fierbe pe aburi, amestecând continuu, până când compoziția se îngroa-

șă. Se ia de pe foc și se adaugă gelatina
înmuiată. Se amestecă bine și se lasă
să se răcească. Frișca, cu zahărul vanilat
se bate spumă tare și se amestecă cu
compoziția fiartă. Se lasă la frigider până când forma se căptușește cu o folie
transparentă, apoi se așează un strat
de fructe sau de pișcot. La margine se
pot pune fructe, sau pișcot, după gust.
Se toarnă o parte din compoziție, se
așează un nou strat de fructe, din nou
crema gelatinoasă și așa mai departe,
până când toate se ternimă. Se acoperă
cu pișcot, apoi cu o folie. Se lasă 5-6
ore la frigider, după care se răstoară pe
o tavă și se ornează după preferință.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pantofii stiletto au fost întotdeauna consideraţi a fi o imagine a feminităţii şi senzualităţii.
Această caracteristică este recunoscut[ şi în zilele noastre, astfel că numeroase femei din întreaga
lume îşi completează ţinuta cu pantofi stiletto, pentru a obţine un look seducător, care atrage
atenţia celor din jur.

MOD~

Pantofii cu toc sub\ire au început
s[ fie la mod[ în anii ‘50

Pantofii stiletto sunt printre
preferaţii femeilor din întreaga lume, datorită feminităţii şi delicateţii pe care o adaugă unei ţinute.
Deşi la începuturile lor, aceşti pantofi erau, în general, purtaţi doar
la evenimente speciale şi baluri, în
zilele noastre, aceştia au urcat în
topul preferinţelor în materie de
încălţăminte, astfel că femeile de
pretutindeni aleg să îi poarte chiar
şi la ţinutele de zi cu zi. Astfel, numeroase femei poartă pantofi stiletto chiar la serviciu, în club, sau
uneori la un outfit care include
blugi.
Acum, fie că ai şi tu o pereche de
pantofi stiletto în garderoba ta sau te gândeşti să achiziţionezi în curând astfel de
pantofi, noi ne-am gândit că te-ar putea
interesa istoria acestor pantofi, atât de

apreciaţi de femeile din întreaga lume.
Pantofii stiletto se referă la acea încălţăminte a cărei toc este lung şi subţire.
În general, înălţimea tocului la pantofii
stiletto variază între 2.5 centimetri şi 25
centimetri. Aceasta poate chiar depăşi
25 centimetri, dacă este adăugată o platform[ corespunzătoare înălţimii tocului.
În ceea ce priveşte diametrul tocului,
acesta este, de obicei, de sub 1 centimetru, în cel mai jos punct al tocului. Tocurile de tip stiletto a căror înălţime este
sub 5 centimetri sunt cunoscute în limbajul modei drept „kitten heels”. Deşi
există tendinţa de a numi orice pantofi
cu toc înalt şi subţire ca fiind pantofi stiletto, acest lucru este incorect, întrucât
pantofii stiletto se referă la acei pantofi
a căror toc este, în general, finisat cu un
material sau aliaj din oţel solid. Acel oţel
sau aliaj este răspunzător de forma originală pe care o au adevăraţii pantofi stiletto. Denumirea de stiletto provine de

la pumnalul stiletto, iar această denumire
a apărut iniţial pe la începutul anilor
1930. Denumirea a fost preluată pentru
aceşti pantofi, datorită formei pantofilor,
care a fost asemănată cu forma pe care o
avea pumnalul numit stiletto.

În timpul erei Beatles
au pierdut din popularitate
În ceea ce priveşte primele atestări
fotografice ale pantofilor stiletto, acestea
se regăsesc în istoria finalului anilor 1930,
sau, mai degrabă, la începutul anilor
1940. Atunci, designerul Andre Perugia,
care a început să creeze încălţăminte în
1906, a creat pantofi cu toc înalt şi
subţire. Acei pantofi au fost observaţi la
cântăreaţa pariziană cunoscută sub numele de Mistinguett.
Prima menţionare a pantofilor stiletto a apărut în revista New Statesman,
în anul 1959. Pantofii stiletto au cunoscut

popularitatea în anii 1950, când designerul Roger Vivier a început să creeze
încălţăminte cu toc subţire, din metal,
în locul tocului gros, din materiale precum lemnul. La începuturile lor, pantofii
stiletto erau consideraţi a fi caracteristici
unui fetiş, datorită naturii lor erotice,
date de înălţimea tocului. În ceea ce priveşte recunoaşterea acestor pantofi ca fiind un element al modei, acest lucru a
avut loc în timp.
La începutul anilor 1960, pantofii stiletto au cunoscut o nouă înfăţişare, venită
odată cu schimbarea vârfului pantofilor,
care prezentau acelaşi design alungit,
specific tocului. Dacă până atunci, denumirea făcea referire la tocul stiletto,
de acum încolo, femeile au ajuns să utilizeze denumirea de „stiletto” pentru
pantofi, nu doar pentru tocul acestora.
În timpul erei Beatles, pantofii stiletto
au pierdut din popularitate. Totuşi, femeile au continuat să îi poarte la diverse

ocazii. O nouă versiune a tocului stiletto
a revenit în atenţie în anul 1974, când
Manolo Blahnik a creat noul toc, cunoscut sub denumirea de „toc cui”.
Conform site-ului etienne.ro, an anii
1990, pantofii stiletto au dispărut aproape
complet din moda timpului, fiind înlocuiţi de tocul pătrat. Tocul stiletto a revenit, însă, în forţă, prin anii 2000, când
numeroase femei au început să adopte
stilul acestor pantofi pentru a completa
ţinutele office, sau chiar pentru a oferi o
anumită elegantă ţinutelor casual, asortând aceşti pantofi la outfiturile care
conţineau blugi.
Pantofii stiletto au fost întotdeauna
consideraţi a fi o imagine a feminităţii şi
senzualităţii. Această caracteristică este
recunoscut[ şi în zilele noastre, astfel că
numeroase femei din întreaga lume îşi
completează ţinuta cu pantofi stiletto,
pentru a obţine un look seducător, care
atrage atenţia celor din jur.
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Bananele nu sunt contraindicate diabeticilor, de;i trebuie controlat consumul. Fa\[ de zaharurile
rafinate (zah[rul alb), cele pe care le con\in bananele sunt absorbite mult mai `ncet ;i nu produc
o cre;tere brusc[ a nivelului glucozei din s]nge.

DIET~

Dup[ m[r, banana este cel
mai consumat fruct din lume
Bananele verzi pot cauza flatulen\[ din cauza cantit[\ii mari de amidon

Pia\a Eroii Revolu\iei nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Dieta cu citrice, aliatul `mpotriva
kilogramelor `n plus

Se afl[ pe mas[ `n 5 continente
datorit[ u;urin\ei cu care se
m[n]nc[< o banan[ poate fi consumat[ oriunde, f[r[ a fi nevoie de
;erve\ele sau cu\it.
~ns[, mai mult dec]t orice, banana este
unul dintre cele mai hr[nitoare ;i mai vindec[toare fructe din c]te exist[.

Propriet[\i ;i indica\ii
terapeutice

por\ie comestibil[, bananele au cel mai ridicat coeficient potasiu/sodiu dintre toate
fructele sau legumele (carnea, pe;tele ;i
produsele lactate au mult mai pu\in potasiu ;i mai mult sodiu). O diet[ bogat[ `n
potasiu ;i s[rac[ `n sodiu previne hipertensiunea arterial[, aritmia, atacul cerebral
;i chiar cancerul. Persoanele care iau medicamente pentru inim[ sau hipertensiune
arterial[ (diuretice care `nl[tur[ potasiul
;i cardiotonice) au nevoie de un supliment
mai mare de potasiu. Dou[ banane mari
ofer[ o cantitate suficient[ de potasiu pentru a satisface nevoile persoanelor aflate
sub tratament medicamentos.
~n banane sunt prezente cantit[\i semnificative de vitamine din grupul B, necesare pentru producerea de energie `n
mu;chiul inimii, precum ;i de magneziu,
care inhib[ procesul arteriosclerozei ;i previne atacul de cord.
Bananele, singure sau `n combina\ie
cu merele, sunt eficiente `n tratarea diareei
la copii ;i la adul\i.
Sunt de asemenea eficiente pentru persoanele care sufer[ de boal[ celiac[ (absorb\ie intestinal[ sc[zut[, `nso\it[ de diaree ;i subnutri\ie produs[ de alergia la gluten), put]nd fi consumate din abunden\[
sau chiar exclusiv c]teva zile. Bananele
sunt un aliment ideal pentru persoanele
care sufer[ de aceast[ boal[, al[turi de porumb ;i orez.
Bananele alcalinizeaz[ s]ngele, ajut]nd
la neutralizarea ;i eliminarea excesului de
acid uric, care cauzeaz[ artrit[ ;i gut[.
Bananele sunt fructele ideale atunci
c]nd e nevoie de o diet[ s[rac[ `n sodiu,
din moment ce ofer[ calorii, vitamine ;i
alte minerale. Folosirea lor este recomandat[ `n cazuri de ciroz[, ascit[ (acumularea
de fluid `n cavitatea peritoneal[), edem(reten\ia de fluid apos `n \esuturi) cauzat de
nefrit[ cardiac[ sau renal[, nefroz[ sau insuficien\[ renal[.
Bananele nu sunt contraindicate diabeticilor, de;i trebuie controlat consumul.
Fa\[ de zaharurile rafinate (zah[rul alb),

cele pe care le con\in bananele sunt absorbite mult mai `ncet ;i nu produc o cre;tere
brusc[ a nivelului glucozei din s]nge.

Variet[\i ;i utilizare
Pe plan mondial se cultiv[ mai multe
variet[\i de banane, unele dintre ele find
total necunoscute pentru noi p]n[ de
cur]nd.
Platanul este o varietate de banan[ care
se cultiv[ `n multe regiuni din America
Central[, de Sud ;i Africa. Este mai mare
;i mult mai pu\in dulce (chiar copt) dec]t
banana, dar bogat `n amidon. Con\inutul
de potasiu este de asemenea, ridicat. Nu
ar trebui s[ se consume crud. Este potrivit
pentru toate tipurile de m]nc[ruri g[tite,
av]nd o utilizare similar[ cu cea a cartofilor. Dup[ ce s-a copt, se taie rondele `ntro tigaie ;i se frige `n pu\in ulei. Gustul este
delicios, o spun din proprie experien\[.
Pre\ul platanului la noi este destul de piperat, `ns[ merit[ s[ `ncerca\i, m[car o
dat[, din curiozitate. Din platan se produce
;i f[in[, din care se poate face chiar ;i p]ine.
Acest tip de banan[ este un produs de baz[
`n multe regiuni tropicale.
Bananele pitice sunt mai mici, mai
dulci ;i mai aromate dec]t bananele
obi;nuite. Se cultiv[ `n insulele Canare, `n
Africa ;i sud-estul Asiei.
Bananele ro;ii, originare din Malaesia
au o coaj[ de culoare ro;ie ;i o arom[ foarte
asem[n[toare cu cea a bananelor obi;nuite. Se consum[ crude.
Trebuie s[ \inem cont c[ toate bananele care se consum[ `n \[rile importatoare
sunt culese necoapte ;i sunt coapte artificial `n depozite. Acest proces le face s[ aib[
mai pu\ine zaharuri ;i vitamine dec]t cele
culese din pom. De asemenea, c]nd platanul este g[tit, se pierd vitaminele, de;i
carbohidra\ii, mineralele ;i al\i nutrien\i
r[m]n.
Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Surse bogate de vitamine, minerale şi antioxidanţi, portocalele, mandarinele, lămâile şi grepfrutul, ca parte a unei diete, te ajută să slăbeşti într-un timp foarte
scurt.
Cercetările arată că citricele ajută la
arderea grăsimilor, deoarece acestea
conţin enzime care îmbunătăţesc digestia. În plus, ele sunt bogate în vitamina
C, substanţă care accelerează metabolismul şi elimină toxinele din organism.
În primul rând, această dietă este permisivă privind selectarea produselor pe
care ai voie să le consumi. În al doilea
rând, o să pierzi rapid în greutate.
Din cauza restricţiilor extreme ale
acestei diete, nu se recomandă ţinerea
acestui regim alimentar pe durata întregii
luni. Nutriţioniştii sugerează să ţii dieta
în cicluri de 5 până la 7 zile, urmată de o
pauză de 3 zile.
Cel mai bine este să apelezi la această
dietă ca un plan de detoxificare rapidă,
după o perioadă în care ai consumat multe alimente nesănătoase sau dacă vrei să
pierzi rapid în greutate pentru un eveni-

ment important.
Pierderea rapidă în greutate poate lăsa semne vizibile (precum pielea lăsată),
care nu pot fi îndepărtate cu uşurinţă,
astfel încât trebuie să faci exerciţii fizice
cât ţii cura. În plus, pierderea rapidă în
greutate vine întotdeauna cu riscul de a
te îngrăşa la loc foarte repede. Fructele
citrice nu au multe calorii, aşa că este posibil să te confrunţi cu oboseală sau dureri de cap cât ţii cura.

Exemplu de meniu pe o zi
Mic dejun< 1 ceaşcă de suc de portocale
sau grepfrut
Prânz< un grepfrut şi două kiwi
Cină< 2 ouă fierte
Înainte să te culci, poţi bea iaurt cu
puţine grăsimi. În timpul dietei cu citrice
ar trebui să bei întotdeauna ceai din plante, ceai verde şi limonadă fără zahăr. O
dată la trei zile, la micul dejun poţi mânca
un ou fiert cu o felie de pâine şi brânză,
cu mai puţine grăsimi. Dacă ai probleme
cu stomacul, această dietă nu este pentru
tine! De asemenea, dacă ai glicemia mare,
uită de această dietă.

MELISSA - Magazin produse
naturale pentru s[n[tate
Este mai u;or s[ previi dec]t s[ tratezi o boal[...

Experien\[ de peste 10 ani `n slujba
s[n[t[\ii dumneavoastr[!
Informa\ii< 0721.202.752
Adresa< Satu Mare, str. Cuza Vod[, nr. 12
(vis-a-vis de Poli\ie)

✂

Bananierul este o plant[ ierboas[ din
genul Musa, care, din cauza m[rimii ;i
structurii este deseori confundat cu un arbore. Bananierul face parte din familia botanic[ Musaceae, care atinge o `n[l\ime de
3-5 metri. Bananele cresc `n m[nunchiuri
care pot c]nt[ri p]n[ la 50 de kilograme
;i care pot con\ine p]n[ la 300 de buc[\i.
~n lume, bananele ocup[ locul patru,
dup[ orez, gr]u ;i porumb `n consumul
uman. ~;i au originea `n Asia de sud-est,
dar `n prezent sunt cultivate `n 130 de \[ri,
din zonele calde ale lumii.
Deoarece bananele sunt produse
`ncontinuu de-a lungul unui an, acestea
reprezint[ o surs[ de hran[ important[ `n
timpul sezonului foametei(acea perioada
a anului c]nd alimentele provenite din recoltarea anterioar[ s-au terminat, iar recolta anului curent nu este gata de cules).
Din acest motiv, bananele sunt extrem de
importante pentru siguran\a alimenta\iei.
~n anul 2014, recolta de banane a lumii
era estimat[ la valoarea de 31, ]4 miliarde
de euro, reprezent]nd hran[ indispensabil[ pentru circa 400 de milioane de persoane.
Carbohidra\ii ocup[ un loc de seam[
`n compozi\ia bananei (p]n[ la 21%). Bananele necoapte sunt compuse `n principal
din amidon. C]nd se coc, acest amidon se
converte;te `n zaharuri, cum ar fi zaharoz[,
glucoz[ ;i fructoz[. ~n banana coapt[
r[m]ne aproximativ 1% amidon, care nu
pune probleme din punct de vedere al digestiei, dac[ este bine mestecat[. Totu;i,
bananele necoapte, verzi, con\in cantit[\i
semnificative de amidon, care este dificil
de digerat ;i poate cauza flatulen\[ (gaze
intestinale) ;i dipepsie (indigestie).
Bananele con\in o cantitate mic[ de
proteine(1%) ;i foarte pu\ine gr[simi (mai
pu\in de 0.5%). Se remarc[ pentru con\inutul lor de vitamina B6. Aproximativ trei
banane de m[rime medie furnizeaz[ doz[
zilnic[ recomandat[ pentru un adult. Bananele mai con\in vitaminele C, B1, B2 ;i
E. Sunt destul de bogate `n minerale, dintre
care ies `n eviden\[ potasiul, magneziul ;i
fierul. Con\inutul lor bogat de potasiu face
ca, dintre fructele proaspete, ele s[ fie sursa
cea mai bun[ pentru acest mineral. Ambele tipuri de fibr[ vegetal[, solubil[ ;i insolubil[, sunt prezente `n cantit[\i semnificative `n banane< 2,4 grame la sut[ de
grame. Aceste fibre contribuie la efectele
hipolipemiante (sc[derea nivelului colesterolului ;i a lipidelor) ;i de calmare a intestinelor, pe care le are banana.
Bananele con\in cantit[\i mici de serotonin[. Aceast[ substan\[, care este derivat[ din aminoacidul triptofan, `ndepline;te diverse func\ii `n cadrul sistemului
nervos, cum ar fi vasodilata\ia arterial[,
inhibarea durerii `n m[duva spin[rii ;i sedarea nervilor. Efectul acestor mici cantit[\i de serotonin[ este `nc[ studiat.
Bananele sunt fructele ideale pentru
persoanele care sufer[ de boli coronariene
(angin[, infarct miocardic, aritmie, insuficient[ cardiac[) sau deregl[ri ale sistemului circulator (hipertensiune arterial[,
arterioscleroz[), datorit[ compozi\iei lor
excep\ionale. Cu 396 miligrame de potasiu
;i 1 gram de sodiu la 100 de grame de
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Bocsardi ;i scenograful Bartha Jozsef simplific[ lucrurile la maximum< decorul e o sc]ndur[
;i un perete. Banyai Tamas, designerul luminilor, a f[cut restul< arunc[ umbre, marcheaz[ prin
hebluri rupturile, `nc]t totul pare un film aflat `n faza dinainte de montaj.

CULTUR~

“Comedia erorilor” aduce viziunea
lui Bocsardi Laszlo la Satu Mare
Trupa Harag Gyorgy a Teatrului de Nord ;i-a ad[ugat la portofoliul de colaboratori, deja impresionant, un nume mare al regiei
de teatru rom]ne;ti, nu doar `n
privin\a trupelor maghiare< Bocsardi Laszlo, laureat UNITER.
Activitatea cunoscutului regizor sa legat `n ultimii ani de Teatrul “Tamasi
Aron” din Sf ]ntu Gheorghe, iar
s[tm[renii au avut ocazia s[ vad[ dou[
din mont[rile de mare anvergur[ realizate de domnia sa acolo, ambele din
crea\ia lui Moliere< “Mizantropul” ;i,
mai recent, “Avarul”. Se cunoa;te preferin\a lui Bocsardi pentru texte consacrate ;i decoruri minimaliste, ca ;i
migala cu care-;i preg[te;te spectacolele, dovad[ c[ ;i acum a venit `nso\it
de echipa sa tehnic[. Iar spectacolul cu
“Comedia erorilor” de Shakespeare reprezint[ `ntru totul maniera ;i viziunea
sa despre felul `n care clasicii trebuie
s[ arate `n teatrul secolului XXI.

Confuzii ;i profunzimi

Costumele realizate de Kiss Zsuzsanna dau o amprent[ modernist[ unui spectacol fidel textului elisabetan

“Quiproquo”-ul, generarea comicului prin confuzii `ntre personaje, este
un loc comun `n dramaturgie `nc[ din
antichitate. De altfel Shakespeare ;i-a
bazat “Comedia erorilor” pe dou[ comedii antice ale lui Plaut, iar premiera
a avut loc `n 1594, textul fiind publicat
`n colec\ia “First Folio” din 1623, la
;apte ani dup[ moartea dramaturgului.
Piesa s-a bucurat de succes de la bun
`nceput, ;i nu doar datorit[ comicului
destul de grosier `n fond, ci mai ales
gra\ie unor monologuri foarte bine

scrise ;i unor scene deloc lipsite de profunzime, care anun\[ marile succese
de mai t]rziu ale carierei autorului.
Povestea e aproape neverosimil[<
reg[sirea a dou[ perechi de gemeni, `n
fiecare unul fiind st[p]n ;i cel[lalt servitor, purt]nd acela;i nume, fapt care
genereaz[ o avalan;[ de `ncurc[turi,
care p]n[ la urm[ se termin[ cu bine,
nu `nainte ca nervii tuturor s[ fie `ntin;i
la maximum. :i pentru ca toat[ lumea
s[ plece fericit[ de pe scen[, ;i din teatru, se `nt]mpl[ ;i miracolul reg[sirii

`ntre p[rin\ii care s-au pierdut unul de
altul `n urm[ cu zeci de ani. Subiect
clasic de comedie. Dar aici personajele
au ceva `n plus< o autenticitate dat[ de
pana unui autor fin cunosc[tor al sufletului uman, care-;i conduce cu
m]n[ sigur[ \es[tura narativ[. Nu e o
pies[ mare, dar ofer[ ceea ce oamenii
a;teapt[ de la teatru< amuzament ;i
tr[ire catartic[. De aceea
supravie\uie;te ;i azi comedia bulevardier[, de aceea exist[ sitcomuri. Ne place s[ r]dem. De preferin\[, cu t]lc.

Magia unei simple sc]nduri
~n “Mizantropul” o oglind[ reflecta
scena spre public. “Avarul” avea un decor cu cel pu\in patru planuri. Acum
Bocsardi ;i scenograful Bartha Jozsef
simplific[ lucrurile la maximum< decorul e o sc]ndur[ ;i un perete. Banyai
Tamas, designerul luminilor, a f[cut
restul< arunc[ umbre, marcheaz[ prin
hebluri rupturile, `nc]t totul pare un
film aflat `n faza dinainte de montaj.

Costumele realizate de Kiss Zsuzsanna
aduc o not[ modern[ `n acest spectacol
aparent at]t de fidel tradi\iei. Muzica
lui Boros Csaba puncteaz[ momentele
de efect, iar num[r[toarea ciclic[ dintrun col\ al scenei ne spune c[ asist[m
la o poveste f[r[ sf]r;it.
La drept vorbind, Dioszegi Attila
;i Nagy Csongor Zsolt nu prea arat[ a
gemeni. Primul e mai plinu\, mai grobian `n personaj, mai “b[iat de cartier”.
Al doilea e mai dezinvolt ;i cu aur[
dandy. Dar `;i poart[ cu bine rolurile.
Mult mai bun[ e asem[narea `ntre cei
doi vale\i, juca\i de Orban Zsolt ;i Bodea Tibor cu mult[ verv[ comic[. Pe
Nagy Orban nu l-am v[zut de mult at]t
de concentrat cum e acum `n rolul bijutierului Angelo, iar veteranul Bessenyei Istvan ne ofer[ un monolog savuros. Vedeta mont[rii ni se pare `ns[
Moldovan Blanka, cre]nd o figur[ feminin[ ultragiat[ foarte sincer[ (;i sexy) `n rolul so\iei Adriana. Budizsa
Evelyn e parc[ prea timid[ `n rolul surorii Luciana, nici chiar `n scena seduc\iei nu d[ tot ce ar putea, probabil
inhibat[ de regie. Kovacs Nikolett e o
apari\ie spectral[ `n rolul lui Solinus,
pu\in prea teatral[, impresie accentuat[
de machiaj, iar Rappert-Vencz Gabor
e un Egeon extrem de asumat, o
apari\ie memorabil[. Doamna Mehes
Kati e din nou excelent[ `n rolul scurt
al Emiliei, iar Keresztes Agnes face un
joc de efect `ntruchip]nd-o pe curtezana par;iv[. Nagy Tamas e o prezen\[
fulgurant[, Frumen Gergo un soldat
disciplinat, iar spectacolul curge sacadat din heblu `n heblu spre un final o
idee prea lungit ;i demonstrativ.
Vasile A.

Biletele la concerte importante din Festivalul Enescu s-au epuizat
record de lucrări de George Enescu
(37) - două dintre acestea fiind în premieră în Festival.

Biletele pentru concertele
susţinute de Filarmonica della
Scala, alături de David Garrett,
Royal Philharmonic London, cu
Martha Argerich solistă, şi Israel
Philharmonic Orchestra alături
de Khatia Buniatishvili s-au
epuizat în numai 10 minute de
la punerea în vânzare.
Biletele pentru Festivalul Internaţional George Enescu 2017, puse în
vânzare joi, 16 februarie, au înregistrat
noi cifre de vânzare record< biletele
pentru recitalurile Lang Lang, Jonas
Kaufmann şi Anoushka Shankar s-au
epuizat în câteva secunde.
Printre evenimentele pentru care
s-au epuizat biletele într-un timp record se numără trei concerte din cadrul seriei Mari Orchestre ale Lumii,
11 concerte din cadrul seriei Recitaluri şi Concerte Camerale şi trei concerte din cadrul seriei Concertele de
la Miezul Nopţii.

Superstaruri ale
muzicii clasice
Biletele pentru recitalurile unor
superstaruri ale muzicii clasice precum pianistul Lang Lang, tenorul Jonas Kaufmann şi Anoushka Shankar,
prezente în premieră în Festivalul

Muzica secolului XXI,
promovat[ `n festival

Edi\ia 2017 a Festivalului Interna\ional “George Enescu” se anun\[ un nou mare succes de public
Enescu, s-au epuizat la doar câteva
secunde de la punerea în vânzare. De
asemenea, biletele pentru recitalurile
Leonidas Kavakos, Gautier Capuçon
şi Maxim Vengerov s-au epuizat în
scurt timp de la punerea în vânzare.
Recorduri a înregistrat şi vânzarea
de bilete pentru concertele camerale
susţinute de Academy of Saint Martin
in the Fields, Arpeggiata Ensemble şi

Philharmonia London.
Din cadrul seriei Concertele de la
Miezul Nopţii, cel mai repede s-au
epuizat biletele pentru concertele
Jordi Savall, Misha Maisky şi Giuliano
Carmignola. C
Cu un nou directorat de primă
marcă la nivel internaţional - Zubin
Mehta, Preşedinte Onorific, şi Vladimir Jurowski, Director Artistic - Fes-

tivalul Enescu 2017 pune într-o nouă
lumină muzica şi creaţia lui George
Enescu, muzica clasică şi muzica contemporană. Ca parte a acestui demers,
Festivalul va valorifica de asemenea
noi moduri de expresie a muzicii şi a
creativităţii artistice, prin tehnologie,
prezentând lucrări cunoscute într-o
nouă abordare şi va oferi publicului
posibilitatea să se bucure de un număr

Această ediţie aduce de asemenea
ca noutate şi seria Muzica secolului
XXI, desfăşurată la Sala Radio, în cadrul căreia vor fi interpretate lucrări
ale unora dintre cei mai importanţi
compozitori contemporani ai lumii.
30 dintre aceştia, printre care nume
precum Rodion Shchedrin, Jorg Widmann şi Eliot Goldenthal (distins cu
Premiul Oscar pentru cea mai bună
coloană sonoră pentru filmul Firda,
cu Salma Hayek) vor intra în dialog
cu publicul la Bucureşti în cadrul Forumului Internaţional al Compozitorilor, organizat de asemenea în premieră. Timp de şase zile, compozitorii
vor dialoga despre rolul muzicii contemporane în societatea actuală. Intrarea pentru acest eveniment este
gratuită, în baza înregistrării prealabile.
Ediţia 2017 va acorda şi matematica la sunetul muzicii, în interiorul
Bucureştiului Creativ. În premieră absolută în România, va avea loc Imaginary – o expoziţie interactivă despre
matematică şi muzică.

10 Informa\ia de Duminic[/19 februarie 2017

ISTORIE
Sâmb[ta mor\ilor Mo;ii de iarn[
Potrivit religiei creştine, ziua de sâmbătă este închinată morţilor, întrucât
Mântuitorul Iisus Hristos, răstignit vineri
pe cruce, a stat toată sâmbăta cu trupul
în mormânt, înviind duminica. În ziua
sâmbetei ne putem apropia mai mult de
cei adormiţi. În această zi se dă pretutindeni de pomană pentru sufletele
morţilor< mâncare, băutură, haine. Rugăciuni pentru mântuirea sufletelor de
păcate se pot face şi în alte zile, dar pomana cea mai bine primită de Dummezeu este cea făcută sâmbăta, spun bătrânii. (...)
Prin urmare, sâmbătă, 18 februarie
2017, Biserica a rânduit să fie pomeniţi
cei morţi, zi care poartă numele de “Moşii
de iarnă”, fiind aşezată înaintea duminicii
“lăsatului sec de carne” sau a “înfricoşătoarei judecăţi”. Credincioşii aprind
lumânări, ridică parastase, făcând pomeniri şi milostenii pentru sufletele celor
plecaţi pe calea veşniciei. Acum, în ziua
“moşilor de iarnă”, spune părintele Ene
Branişte, Biserica înalţă rugăciuni spre
Dumnezeu “pentru toţi cei adormiţi şi,
mai ales, pentru cei care în timpul vieţii
nu s-au putut pregăti precum se cuvine
pentru obştescul sfârşit. Tot acum se roagă pentru cei surprinşi de moarte năpraznică (neaşteptată), pentru cei mâncaţi de fiare sălbatice, otrăviţi, înecaţi,
arşi de foc, îngheţaţi de ger sau morţi din
cauza unor boli grave. Întrucât în duminica lăsatului sec de carne Biserica ne
aminteşte de înfricoşătoarea judecată, se
face în ajun pomenirea morţilor, mijlocind ca şi ei să se poată înfăţişa cu îndrăzneală înaintea Dreptului Judecător”.
„Moşii de iarnă” cad, aşa cum scria
Simion Florea Marian, în unele părţi
sâmbătă înainte de săptămâna albă, adică
înaintea duminicii lăsatului sec de carne
(a înfricoşătoarei Judecăţi), iar în alte regiuni ale ţării, sâmbăta de dinaintea începutului Postului Mare. În această zi se
dau pomeni pentru sufletele morţilor fiecărei familii. Aceste pomeni constau în
diferite mâncăruri şi băuturi, precum şi
din obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte care au aparţinut oarecând
celor plecaţi pe calea veşniciei şi nu numai. Este şi o dovadă de milostenie, întrucât aceste daruri se îndreaptă în special spre cei mai nevoiaşi şi mai sărmani
sau spre familiile cu mulţi copii. Se dau
de pomană, printre altele< grâu fiert pregătit cu unt sau unsoare, carne de porc,
piftii, coptături, pupi, brânză, lapte dulce,
plăcinte umplute cu brânză etc. Toate
aceste bucate sunt trimise de obicei în
străchini sau ulcele, care rămân, de asemenea, pentru sufletele morţilor. Cei care
le duc îndătinează să se adreseze celor
care le înmânează cu următoarele cuvinte< „Primeşte aceste bucate de sufletul tatei sau al mamei sau al fratelui sau al surorii sau al copilului meu!” Cel care le
primeşte răspunde astfel< „Dumnezeu să
primească!” Este vorba de o jertfă pe care
familia o face de dorul şi spre binele celor
dragi care nu mai sunt cu ei. În Transilvania se trimit, de regulă, plăcinte calde
îndată ce au fost scoase din cuptor de
gospodine, acestea fiind împărţite vecinilor de pomană, „ca cei ce au dat şi cei
pentru care s-au dat să aibă ce mânca în
cealaltă lume, prea bine ştiind că cine face, lui îşi face şi cine dă, lui îşi dă”. În
sâmbăta de dinaintea Postului Mare, fetele din unele părţi ale Transilvaniei aduc
câte un ulcior cu apă de la izvorul cel mai
rece şi-l dau de pomană, ca să aibă izvor
în cealaltă lume.
Pomenile şi parastasele care se fac
sunt un semn de respect pentru cei
adormiţi întru Domnul, un semn că nau fost uitaţi, ci că amintirea lor rămâne
mereu vie în sufletele celor vii. (...)
Aşadar, să nu-i uităm niciodată pe cei
plecaţi dintre noi. Soarta lor în veşnicie
atârnă de noi, aşa după cum veşnicia
noastră depinde şi de urmaşii noştri şi
care vor proceda exact cum ne manifestăm noi acum. Viitorul stă în atitudinile
pe care le adoptăm şi în exemplul nostru
personal.
Preot dr. Cristian Boloş

În ceea ce privește neamurile de romi, în lucrările redactate de cei care s-au preocupat de
studiul acestei minorităţi este menţionat un număr de aproximativ 16 neamuri, însă cele mai importante sunt< boldeni, cărămidari, fierari, spoitori, ursari, căldărari, argintari, rudari, corbeni,
lăutari, horahane (rromi turci), lovari, vătrași, lăutari, gabori, romi ungre (romi unguri).

Romii din Transilvania ;i-au luat numele
de gabori de la Principele Gabor Bethlen
Printre principalele măsuri luate de Gabor Bethlen a fost şi acordarea de drepturi romilor
Despre romii din România încă se mai dezbate perioada în care aceştia „au intrat” în spaţiul
românesc. Prima atestare documentară a romilor în România
este din anul 1374 (1385?) şi coincide cu „atestarea” robiei romilor în spaţiul românesc.
Pentru această minoritate în
spaţiul public se mai foloseşte şi termenul de “ţigan“, această dezbatere fiind mai de amploare în ultimele două
decenii, odată cu ascensiunea mişcării
rome. În sfera publică, etnonimul de
„rom” a început să-l concureze şi chiar
să-l înlocuiască pe acela de „ţigan”.
Tot mai vizibili lideri ai acestui grup
etno-cultural declară cuvântul „rom”
ca fiind singurul acceptabil şi descurajează astfel utilizarea termenului
„ţigan”, prezentat ca exclusiv ofensator, acuzându-i, mai mult sau mai
puţin explicit pe cei care procedează
altfel de rasism.
Neformând grupuri mari şi influente, fără a dispune de state proprii
prin intermediul cărora să poată crea
coeziune, cultivându-şi limba, identitatea, diferenţele dintre „romi”,
aceştia s-au menţinut, cum era şi firesc, la cote destul de ridicate. Mulţi
dintre ei, de fapt, s-au asimilat sau
sunt pe punctul de a o face. Iar cei
care sunt identificabili ca făcând parte
din această minoritate au fost şi sunt
încă împărţiţi în numeroase grupuri,
mai mult sau mai puţin diferite, precum căldărari, spoitori, ursari, rudari.
În ceea ce priveşte neamurile de
romi, în lucrările redactate de cei care
s-au preocupat de studiul acestei minorităţi este menţionat un număr de
aproximativ 16 neamuri, însă cele mai
importante sunt< boldeni, cărămidari,
fierari, spoitori, ursari, căldărari, argintari, rudari, corbeni, lăutari, horahane (rromi turci), lovari, vătraşi, lăutari, gabori, romi ungre (romi unguri).
În funcţie de dialectul vorbit
romii pot fi identificaţi ca aparţinând
unui neam, dar în acelaşi timp poate
fi definitorie şi meseria practicată în
interiorul acelui neam. Dacă ar fi să
grupăm romii după dialectul vorbit
cele mai importante dialecte ar fi următoarele< ursăresc, căldărăresc, spoitoresc şi carpatin adică cel vorbit de
romii transilvăneni care se împart la
rândul lor în romi ungre, gabori şi lovari.

De ce au luat romii din
Transilvania numele unui
principe reformator?
Cuvântul “gabor” este, în Ardeal,
sinonim cu rom. Povestea acestui termen ne duce în Evul Mediu în perioada în care Transilvania era condusă
de Gabor Bethlen, (Gabor în limba
maghiară, cunoscut Gabriel, în limba
latină). Bethlen i-a luat scaunul Transilvaniei lui Gabor Bathory care încearcase să îl lichideze pe Bethlen
pentru orientarea sa turcofilă, Bathory
având orientare proaustriacă.
Prevenit despre acest lucru, în
1612, Gabriel Bethlen se refugiază la
turci, unde este primit de sultan, care
îl numeşte principe şi-i pune la dispoziţie trupe. Deşi este proscris de
Dietă, Bethlen înaintează sprijinit şi

Conform unor istorici, Bethlen a eliberat iobagi și robi, având un program prin care fiii de iobagi erau
încurajaţi să urmeze o școală, să aibă o educaţie

de oştile muntene şi moldovene, iar
Bathory fuge şi este ucis la Oradea de
haiduci. În acest context, la 23 octombrie 1613 Stările îl aleg pe Bethlen ca
principe al Transilvaniei. Printre principalele măsuri luate de Gabor Bethlen a fost şi acordarea de drepturi
romilor, care în semn de recunoştinţă
i-au luat numele. Importanţa sa în istoria României derivă şi din proiectul
său politic din ultimii ani ai vieţii, referitor la refacerea unui regat protestant al Daciei. Martor al evenimentelor din 1599-1601 când Mihai Viteazul a devenit conducător al celor trei
principate de pe teritoriul vechii Dacii, Bethlen era preocupat de ideea
unei uniuni protestanto-ortodoxe.
Conform unor istorici, Bethlen
a eliberat iobagi şi robi, având un program prin care fiii de iobagi erau încurajaţi să urmeze o şcoală, să aibă o
educaţie. De asemenea, principele îi
sprijinea inclusiv material pe fiii de
nobili pentru a călători în Europa şi
pentru a-şi desăvârşi educaţia la universităţi din Vest. În acest context, este
posibil ca în paralel să fi încurajat romii să înveţe meserii pentru integrarea în societate.

Gaborii sunt mândri de
identitatea lor
Gaborii spun azi despre ei înşişi
că sunt originari dintr-o regiune precisă, dintr-un loc de baştină chiar, adică din jurul oraşului Târgu Mureş unde trăiesc şi azi 80% dintre maghiari.
Chiar dacă ei nu sunt ataşaţi de alte
origini şi nici nu au un mod de viaţă
nomad, asta nu înseamnă că strămoşii
lor nu au fost niciodată mobili, şi, într-un anumit fel, şi ei pot fi percepuţi
astăzi ca “seminomazi “ atunci când

se duc să lucreze pentru câteva luni
în alte regiuni ale României sau în
străinătate. Dar nu e mai puţin adevărat că originile lor sunt istoric şi
geografic bine definite, în regiunea
Târgu-Mureş. Astăzi, romii deveniţi
gabori luându-şi numele de la Gabor
Bethlen reprezintă un soi aparte de
romi, cât se poate de mândri de identitatea lor. Îi vezi pe străzile oraşelor
ardelene, inclusiv în municipiul Satu
Mare şi-i recunoşti uşor< femeile au
fuste lungi, înflorate, şi capul acoperit
cu batic, în timp ce bărbaţii au mustăţi
falnice, pantaloni negri de stofă şi pălării negre pe măsură. Limba pe care
o vorbesc reprezintă un amestec de
“rromanes” (ţigănească) cu limbile
naţiilor conlocuitoare, în special cu
maghiara, lucru care se întâmplă şi în
Satu Mare. Nu au comunităţi compacte, se amestecă cu ceilalţi, iar tradiţiile
lor se mulează de cele mai multe ori
pe cele ale majoritarilor. O tradiţie a
gaborilor care încă se păstrează destul
de bine şi în judeţul Satu Mare este
căsătoria tinerilor încă de la vârste
fragede. Căsătoriile sunt decise de părinţi, iar familiile trebuie să se potrivească la avere şi statut. Gaborii, faţă
de ceilalţi romi nu au nici bulibaş sau
împărat al romilor, fiecare ascultă de
cei mai bătrâni, de tată sau bunic. Bătrânii sunt foarte respectaţi în comunitate, iar repetarea faptelor negative
atrage după sine stigmatizarea şi excluderea din comunitate. Gaborii
spun că acest lucru este o pedeapsă
mai mare decât oricare alta.
La capitolul deosebiri se poate
spune şi că gaborii nu sunt nomazi,
încercând mai ales în ultimele două
decenii să se pună la punct cu tehnologia, fiind la curent cu noutăţile din
domeniul comerţului, activitate cu care se ocupă cei mai mulţi gabori din

municipiul Satu Mare. Aceştia îşi trimit copiii la şcoală, punând preţ pe
educaţie, cât şi pe integrarea celor mici
în comunitate, spre deosebire de celelalte categorii de romi unde de cele
mai multe ori copilul participă la activităţile casnice, lucru care îl împiedică să se implice pe cât ar trebui pentru a avea rezultate bune şi la şcoală.

În judeţul Satu Mare trăiesc
mai mulţi romi decât în
Maramureş şi Sălaj
Din datele rezultate în urma recensământului populaţiei realizat în
2011, publicate în 2012, a rezultat că
persoanele de etnie romă reprezintă
3,2% din totalul populaţiei stabile din
România, fiind repartizaţi relativ uniform în teritoriu, cu ponderi variind
între 1,1% în judeţul Botoşani şi 8,8%
în judeţul Mureş. Romii se întâlnesc
într-o proporţie relativ mai mare, de
peste 6,0% din populaţia stabilă şi în
judeţele Călăraşi (8,1%), Sălaj (6,9%)
şi Bihor (6,1%). În ceea ce priveşte
evoluţia numărului de persoane care
s-au declarat de etnie romă, la nivelul
judeţului Satu Mare au fost înregistrate 17.513 persoane, mai multe decât
în judeţele vecine, Maramureş 12.638 de persoane şi Sălaj unde au
fost înregistrate 15.137 de persoane,
dar mai puţin decât în judeţul Bihor
unde au fost identificate 33.697 de
persoane care s-au declarat ca fâcând
parte din comunitatea romă.
Din păcate însă, numărul gaborilor care trăiesc în aceste judeţe nu
se cunoaşte cu exactitate, fiind tot mai
puţini romii care se pot mândri cu
acest statut, în mare parte din cauza
lipsurilor materiale.
Alexandra Podină

Datorită frumuseții, a vorbirii limbilor germană și maghiară, a farmecului personal, ea a reușit
să pătrundă în cercul ofițerilor superiori ai Corpului VII al armatei imperiale, aflată în Banat.
Astfel, Maria Bălan a putut să afle ușor planurile armatei imperiale, situația armamentului,
starea de spirit a trupelor etc. De asemenea, spioana româncă a contribuit la eliminarea unor
agenți ai imperiului Austro-Ungar care locuiau în zona Rucăr-Dragoslavele-Câmpulung Muscel.
Aceștia erau angajați ca pădurari și agenți de vânătoare.
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Regina spionajului rom]nesc,
comparat[ cu celebra Mata Hari
Datorită frumuseții, a vorbirii limbilor germană și maghiară, a farmecului personal, ea a reușit
să pătrundă în cercul oﬁțerilor superiori ai Corpului VII al armatei imperiale
În Primul Război Mondial,
lupta nu a fost dusă numai în
tranșee și pe câmpurile de bătălie,
ci și în spatele frontului, prin intermediul spionilor care încercau
să afle din timp intențiile inamicului. Cel mai eficient spion român din acea perioadă a fost o femeie, Maria Bălan, o tânără din
Banat, care a fost comparată cu
mult mai celebra Mata Hari.

mările exacte către serviciile românești
a rămas un mister. După intrarea României în Primul Război Mondial (august
1916) informările Mariei au continuat,
fiind mult mai prețioase.

Maria Bălan a fost condamnată
la moarte prin spânzurare

Născută în anul 1895, în orașul sârbesc Vârșeț, aflat atunci sub stăpânire
austro-ungară, Maria Bălan era înaltă și
zveltă, având un fizic extrem de atrăgător.
Ea provenea dintr-o familie de preoți români. Pe când era elevă la Școala Normală din Vârșeț, în oraș a sosit un regiment al armatei imperiale. În casa familiei Bălan a fost încartiruit un frumos și
tânăr sublocotenent de ulani (cavalerie
ușoară).

A fost bun[ vorbitoare
a trei limbi str[ine
Între tânăra româncă, bună vorbitoare a limbilor germană, maghiară și
franceză, și sublocotenentul austriac s-a
înfiripat o idilă. Maria a fugit cu el în Timișoara. Se pare că ea a ajuns în cosmopolitul oraș de pe Bega în urma unui plan
prestabilit. Cu puțin înainte de a-l cunoaște pe sublocotenentul austriac, ea
fusese recrutată de un agent al serviciului
de spionaj român.
Datorită frumuseții, a vorbirii limbilor germană și maghiară, a farmecului
personal, ea a reușit să pătrundă în cercul
ofițerilor superiori ai Corpului VII al armatei imperiale, aflată în Banat. Astfel,
Maria Bălan a putut să afle ușor planurile
armatei imperiale, situația armamentului, starea de spirit a trupelor etc. De asemenea, spioana româncă a contribuit la

~ntre t]n[ra b[n[\eanc[ Maria B[lan ;i binecunoscuta Mata Hari (`n fotografie)
s-a pus semnul egal nu de pu\ine ori, at]t datorit[ aspectului fizic impun[tor c]t
;i eficien\ei cu care `;i f[cea meseria
eliminarea unor agenți ai imperiului Austro-Ungar care locuiau în zona RucărDragoslavele-Câmpulung Muscel. Aceștia erau angajați ca pădurari și agenți de
vânătoare.
Informațiile ei au servit și armatei
imperiale țariste. În anul 1913, datorită
unei „cârtițe”, neidentificate, serviciile

externe ale Ohranei (poliția secretă a Imperiul Rus – n.r.) au eșuat în zona Austro-Ungariei. Atunci au devenit folositoare informațiile culese de Maria Bălan.
În ciuda eforturilor depuse de agenții
austrieci, identitatea era spionului sau
spioanei care semna B9 sau MB infor-

Identitatea ei a fost aflată abia după
ocuparea Bucureștiului de către Puterile
Centrale (decembrie 1916), când ocupanții au cercetat arhivele Siguranței rămase în Capitală.
Maria Bălan a fost reținută, iar autoritățile austro-ungare au declanșat proces
rapid. Spioana româncă a fost condamnată la moarte pentru înaltă trădare. Toți
condamnații pentru spionaj au fost grațiați, mai puțin Maria Bălan. Când i s-a
spus acest lucru, tânăra a început să râdă,
șocându-i pe ofițerii austrieci.
Românca a fost condamnată la moarte prin spânzurare. În ziua execuției, sergentul care a intrat în celula ei a găsit încăperea goală. Maria Bălan a evadat cu
ajutorul unui ofițer austriac și a dispărut.
Conform unui articol publicat de cotidianul francez “Paris Soir” în anul 1936,
Maria Bălan a ajuns în cele din urmă la
București, unde și-a schimbat numele și
a trăit cu o nouă identitate.
Cert este că i-a scris ofițerului austriac care o ajutase să evadeze. Scrisorile
erau rare și adresa expeditorului nu putea
fi identificată. Ofițerul austriac care a
ajutat-o să evadeze a rămas în România,
a trecut la o nouă armă și a murit în anul
1965. Nu a dezvăluit niciodată nimic din
ceea ce a știut că s-a întâmplat în realitate
cu acea spioană excepțional dotată.
Sursa<
Radu Ștefan Vergatti, Femeile și
spionajul< acțiuni specifice în spațiul
românesc, în revista Periscop, Anul
IX, nr. 2 / 34, aprilie - iunie 2016,
pp 23-34.

Boala despre care în România nu se vorbe;te aproape niciodat[
Un studiu recent despre sărăcie al World Vision România
anunţă că 225.000 de copiii români se duc zilnic flămânzi la culcare, iar 72% dintre familiile din
mediul rural nu le pot asigura copiilor sub 5 ani o dietă minim acceptabilă.
Deşi suntem în era obezităţii, există
o afecţiune periculoasă care ar trebui tratată cu maximă importanţă, pentru că
poate pune în pericol viaţa multora dintre noi. Malnutriţia rămâne o problemă
majoră în ţările europene şi implicit în
România.
Această boală poate să apară la toate
grupele de vârstă, cu un grad ridicat
de risc fiind persoanele vârstnice, cele
internate în spital şi cele instituţionalizate. ''În primul rând, malnutriţia poate
fi cauzată de un aport alimentar redus,
atât din punct de vedere caloric cât şi nutritiv. De asemenea, administrarea unei
medicamentaţii specifice pe fondul unei
boli cronice poate conduce la creşterea
riscul apariţiei malnutriţiei. Pacienţii pot
avea anorexie, pot suferi de efecte adverse
ale medicamentelor sau pot avea alterări
ale metabolismului din cauza inflamaţiei
cronice indusă de o boală subiacentă’’,

225.000 de copiii români se duc zilnic
ﬂămânzi la culcare
precizează dr. Ioana Florenţiu pentru
Gândul.
Malnutriţia duce la vindecarea dificilă a rănilor, la o rată crescută de infecţii,
la o frecvenţă mai mare a complicaţiilor
(cum sunt cele postoperatorii), la o durată mai mare de spitalizare, dar şi la o
mortalitate crescută.
''Scăderea în greutate nu trebuie privită ca o consecinţă inevitabilă a anumitor boli, ci trebuie tratată ca orice alt simptom care face parte din manifestările

respectivei afecţiuni.
De exemplu, în cazul pacienţilor cu
cancer, malnutriţia reprezintă un factor
de prognostic prost, astfel încât multe
din decesele atribuite acestei boli sunt
mai curând legate de severitatea malnutriţiei şi infecţiile pe care aceasta le
determină. O alimentaţie corectă poate
ajuta pacientul să-şi menţină greutatea
şi astfel să poată lupta o vreme mai îndelungată cu boala.
Efectele adverse apărute în urma chimioterapiei şi radioterapiei sunt mult
mai puternice în cazul unor pacienţi malnutriţi, pe când cei cu o nutriţie adecvată vor suporta mai bine tratamentul.
Cauzele malnutriţiei la aceşti pacienţi
pot fi multiple, începând de la aspectele
psihosociale, la aportul inadecvat de alimente, cauzat de diversele restricţii alimentare autoimpuse, până la scăderea
apetitului din cauza greţii sau a pierderii
gustului. Aceşti pacienţii pot avea senzaţie de saţietate precoce, dar şi un necesar crescut de energie şi proteine care
nu este atins de alimentaţia uzuală.
Alte afecţiuni cronice frecvent asociate cu malnutriţia sunt bolile hepatice
(ciroza hepatica) bolile renale ( stadiul
de predializă sau dializa), boli ale intestinelor, cum ar fi sindromul de intestin
scurt (, boala celiacă, afecţiuni neurologice (boala Parkinson, Alzhemer), acci-

dentele vasculare cerebrale care pot afecta reflexul de înghiţire, bolile pulmonare
(boala pulmonară obstructivă cronică),
alcoolismul, anorexia nervoasă etc’’, subliniază medicul Ioana Florenţiu.
Conform recomandărilor Societăţii Europene de Nutriţie Clinica şi Metabolism
(ESPEN), diagnosticul de malnutriţie se
ia în calcul dacă o persoană are indicele
de masă corporală sub 20,5% (sub 22,5%
dacă are peste 70 de ani) sau dacă a slăbit
în ultimele 3 luni involuntar peste 5%
din greutatea iniţială, sau dacă suferă de
o afecţiune majoră, cum ar fi ciroza hepatică, BPOC, cancer, leucemie, dializă
cronică, fractură de şold, diabet, intervenţie chirurgicală abdominală majoră
etc.
Pacienţii ar trebui să se supună unei
evaluări nutriţionale făcută de către un
expert în nutriţie. ''Suportul nutriţional
recomandat poate varia în funcţie de gravitatea situaţiei, de la simple sfaturi dietetice, la suplimente nutriţionale orale şi
medicaţie pentru creşterea poftei de
mâncare, până la administrarea nutrienţilor pe cale enterală printr-o sondă
introdusă în stomac sau pe cale parenterală (aşa numita „mâncare pe venă”),
acestea din urma fiind de obicei folosite
cu durată limitată până la depăşirea episodului acut”, precizează dr. Ioana Florenţiu pentru Gândul.

Oamenii care fac
sport ar putea avea
creiere mai mari
Un nou studiu publicat în jurnalul
Neurology arată că oamenii care nu au
făcut sport aveau un creier mai mic decât
cei care fuseseră mai activi, la un interval
de 20 de ani.
Scanările au arătat că persoanele cu
o capacitate redusă de mișcare - definită
ca perioada de timp în care o persoană
poate alerga pe bandă înainte ca pulsul
inimii să ajungă la un anumit prag - aveau
o probabilitate mai mare să aibă creiere
mai mici mai târziu în viaţă, comparativ
cu oamenii care aveau un nivel de fitness
ridicat la vârsta mijlocie.
În plus, persoanele care au prezentat
o tensiune și un puls al inimii ridicate în
timpul exerciţiilor au prezentat o probabilitate mai mare de a avea creiere mai
mici. O tensiune care depășește valorile
normale și un puls al inimii ridicat ar
putea indica un nivel de fitness redus.
Studii anterioare au arătat că activităţile fizice ajută creierul să combată declinul cognitiv.
"Nu se știe încă cu exactitate la ce
punct în viaţă activităţile fizice sunt cele
mai importante pentru sănătatea creierului. Nu putem spune în urma studiului
nostru dacă o formă fizică bună în rândul
adulţilor de vârstă mijlocie sau mai târziu
în viaţă face diferenţa", a declarat autorul
studiului, Nicole Spartano, de la Universitatea din Boston.

Comportamentul
p[rin\ilor
influen\eaz[ nivelul
de inteligen\[
al copiilor
Primii născuţi sunt mai inteligenţi decât fraţii lor mai mici. Asta arată cele mai
recente studii ale oamenilor de știinţă.
Explicaţia stă în relaţia existentă între copii și părinţii lor în primii ani de viaţă.
Cercetătorii de la Universitatea din
Edinburgh au descoperit că primii născuţi
au un IQ mai mare decât al fraţilor lor
mai mici. Studiul a fost realizat în colaborare cu o echipă de la Universitatea din
Sydney și a analizat datele colectate de la
5.000 de copii cărora le-au fost date teste
de lectură și vocabular la fiecare doi ani.
Rezultatele au fost coroborate cu datele privind comportamentul părinţilor
și s-a dovedit că primii născuţi au beneficiat de mai multă atenţie din partea părinţilor, iar aceștia din urmă s-au ocupat
mai mult de educaţia și de dezvoltarea
gândirii lor.
Iar diferenţele în ceea ce privește scorul
obţinut la testele IQ au crescut odată cu
trecerea anilor.
Toţi copiii au primit același suport
emoţional din partea părinţilor, însă cei
mici nu au mai beneficiat de aceeași
atenţie din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale. Părinţii nu au mai desfășurat atât de multe activităţi educative
cu mezinii așa cum au făcut cu copiii mai
mari.
De asemenea, s-a dovedit că părinţii
și-au asumat mai multe riscuri în raport
cu cei mai mici dintre copii, cum ar fi fumatul în faţa acestora.
Specialiștii susţin că aceste lucruri,
care pot părea simple detalii, au o influenţă majoră în dezvoltarea intelectuală a
copiilor.
Studiile anterioare arătaseră că primii
născuţi ajung ca la maturitate să fie persoane ma de succes și mai ambiţioase,
având șanse cu 16% mai mari decât fraţii
lor mai mici să atingă un nivel de educaţie
superior.

Pagin[ realizat[ de Mirela F.
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Dwayne Johnson - evacuat la 14 ani,
falit la 24 ;i posibil pre;edinte la 55
Mul\i ani la r]nd a fost considerat un actor cu un asterix `n dreptul numelui s[u, fiind un fost
lupt[tor de wrestling. ~n ultimii ani
`ns[, Dwayne Johnson a devenit
unul dintre actorii care generează
cele mai mari încasări la Hollywood, num[r]ndu-se printre cele
mai influente 100 de personalit[\i
din lume, potrivit revistei „Time”.
Nimeni de la Arnold Schwarzenegger
`ncoace nu a reu;it s[ se remarce `n filme
de ac\iune ;i s[ afi;eze un fizic at]t de impun[tor de la un proiect la altul la fel ca
Dwayne “The Rock” Johnson. ~ns[ `nainte
de a ajunge s[ joace fotbal american la
Universitatea din Miami, `nainte de a avea
puterea ;i rezisten\a de a domina lumea
wrestling-ului profesionist sau `ncrederea
pentru a ap[rea `n produc\ii cinematografice de anvergur[, vedeta `n v]rst[ de 44
de ani a fost un bodybuilder devotat, care
;i-a petrecut tinere\ea `n sala de for\[
tr[g]nd de fiare ;i `ncerc]nd s[-;i
dep[;easc[ limitele fizice. Devotamentul
s[u i-a oferit, pe l]ng[ un trup bine lucrat,
;i disciplina de care a avut nevoie pentru
a reu;i s[ ajung[ cel mai bine pl[tit actor
`n 2016.
În 2011, Dawyne Johnson posta următorul mesaj pe Twitter< "1995. 7 dolari
în buzunar. :tiam două lucruri< că nu am
bani ;i că într-o zi acest lucru se va schimba". ~n 2016, fostul wrestler a avut un c];tig
cumulat de 64,5 milioane de dolari, întrecându-i pe Jackie Chan, Matt Damon, Tom
Cruise ;i Johnny Depp. Proiectele care au
contribuit la veniturile sale, duble fa\[ de
sezonul 2014-2015, au fost franciza „Fast
and Furious”, comedia „Central Intelligence” ;i viitoarea produc\ie „Baywatch”.
În 1995, Johnson se antrena intens,
pentru a-;i urma bunicul, Peter Maivia, ;i
tatăl, Rocky Johnson, în ringul de wrestling. Fizicul impresionant (aproape doi
metri înăl\ime ;i 120 de kilograme) ;i faptul că era primul wrestler la a treia
genera\ie din campionatul World Wrestling Entertainment (WWE), îl transformă
imediat într-un star al acestui sport violent,
în care teatrul, aptitudinile fizice ;i tehnica
sunt egale ca importan\ă. Lansat ca Rocky
Maivia, nume ce îi omagiază tatăl ;i bunicul, Dwayne `;i va petrece următorii ani
făcând istorie în WWE - devine campionul
absolut al competi\iei ;i repetă de suficiente ori performan\a pentru ca al\i wrestleri
celebri precum Hulk Hogan să îl declare
"cel mai mare superstar al wrestling-ului".
Dar în anul 2000, The Rock ia microbul
actoriei după ce apare în secven\a de început din „The Mummy Returns”, secven\ă
ce s-a bucurat de un imens succes printre
fanii francizei ;i care a generat realizarea
continu[rii „The Scorpion King”.
A trecut de la roluri secundare la cele
negative ;i apoi la cele comice cu o flexibilitate care îi face pe cei ce îl considerau
doar un alt Hulk Hogan să aibă din ce în
ce mai mare încredere în viitorul său la
Hollywood. A ajuns astfel s[ fie considerat
principalul ingredient care a dus la succesul de casă al peliculei „G.I. Joe< Retaliation”. În 2011 este cooptat într-una din cele
mai populare francize ale momentului,
„Fast and Furious”, ceea ce îl transformă
în 2013 în actorul cu cele mai mari încasări
ale anului. Conform “Forbes”, filmele sale
din 2013 au acumulat 1,3 miliarde de dolari din încasări. De aici la prima pozi\ie
în topul actorilor cu cele mai mari venituri
nu a fost decât un pas. :i nu pare deloc
gata să apese pe frână. Anul acesta va apărea în „Fast 8” ;i „Baywatch”. O continuare
la „San Andreas” se află acum în dezvoltare, ca ;i un remake după „Jumanji”. Actorul a semnat deja pentru două produc\ii
ale francizei „Călătorie spre centrul pământului”, iar în 2019 îl va interpreta pe
Black Adam, antagonistul din filmul DC
Comics „Shazam!”.
Unicul copil al unui tat[ canadian ;i al
unei mame cu origini samoane, Johnson
a locuit cam peste tot, din California, `n
Noua Zeeland[ ;i Texas datorit[ tat[lui

s[u, wrestler profesionist. Pe c]nd avea 15
ani, Dwayne ;i mama lui tr[iau `ntr-o garsonier[ mic[ din Honolulu ;i s-au trezit
cu un lac[t pe u;[ ;i un aviz de evacuare.
Chiria de 180 de dolari pe s[pt[m]n[ era
prea mare pentru mama lui care f[cea curat `n camere de hotel. Cei doi nu au avut
de ales ;i s-au mutat `n Nashville, unde se
afla atunci tat[l s[u. „Mi-a rupt sufletul.
~mi amintesc c[ mi-am promis atunci c[
voi face tot ce-mi st[ `n putin\[ s[ nu mai
fim `ntr-o asemenea situa\ie, de a nu avea
un acoperi; deasupra capului.” Idolii s[i
erau Sylvester Stallone ;i Arnold Schwarzenegger, a;a c[ a `nceput s[ mearg[ ;i el
la sala de for\[ dup[ ce termina cursurile
la ;coal[. Antrenamentele l-au ajutat s[-;i
men\in[ concentrarea, mai ales c[ `n Ha-

waii fusese arestat de c]teva ori pentru
furt, vandalistm sau ultraj.
Datorit[ carierei `n wrestling a tat[lui
s[u, ultimii ani de liceu ;i i-a petrecut `ntrun ora; din statul Pennsylvania, unde s-a
remarcat `n echipa de fotbal american a
;colii, reu;ind s[ ob\in[ o burs[ de studiu
la Universitatea din Miami. Era sigur c[
urma s[ fie selectat `n Liga Na\ional[ p]n[
c]nd a suferit o accidentare, care l-a `mpiedicat s[ joace pe teren `n ultimul an de liceu. Visul i-a fost strivit, a;a c[ s-a
mul\umit cu un premiu de consolare – a
semnat un contract cu echipa Calgary din
Liga canadian[. ~ns[ nici aici lucrurile nu
au mers dup[ cum s-a a;teptat, a;a c[ dup[
dou[ luni a fost eliminat din echip[. Lefter
la 24 de ani, f[r[ un loc de munc[ ;i ru;inat

de e;ecul s[u, Johnson ;i-a sunat tat[l s[
vin[ s[-l ia de la aeroportul din Miami. ~n
drumul spre casa p[rin\ilor s[i din Tampa,
Florida, ;i-a scos portofelul ;i a v[zut c[
are doar 7 dolari `n el (de unde ;i numele
companiei sale de produc\ie, 7 Bucks Productions). Dwayne nu pl[nuise niciodat[
s[ devin[ lupt[tor de wrestling, iar tat[l
lui i-a interzis ini\ial s[ fac[ acest pas. Dar
dup[ mai multe s[pt[m]ni de depresie, a
p[rut s[ fie o decizie evident[. “:tiu c[ se
g]ndea la el, care dup[ 40 de ani `n wrestling avea doar un mic apartament `n Tampa. Iar el nu dorea ca ;i eu s[ ajung `n
aceea;i situa\ie.”
Dup[ mul\i ani de munc[ ;i implicare,
wrestlingul a reu;it s[-i ofere stabilitatea
financiar[, iar lumea filmului a fost o con-

tinuare a succesului din ringul de lupt[.
Anul 2015 i-a adus o alt[ oportunitate –
“Ballers”, un serial produs de HBO, `n care
intepreteaz[ un fost juc[tor de fotbal american care `ncearc[ s[ devin[ impresar. ~n
acest proiect s-a implicat ;i ca produc[tor
executiv, al[turi de Mark Wahlberg. To\i
cei cu care a colaborat i-au admirat
dedica\ia fa\[ de proiectele `n care se implic[ 100% ;i `nainte ;i dup[ finalizarea
film[rilor. Iar Dwayne `i \ine la curent pe
cei 100 de milioane de fani de pe re\ele de
socializare cu tot ceea ce se `nt]mpl[ `n
via\a lui, post]nd pe l]ng[ poze, mesaje, ;i
videoclipuri, care, la r]ndul lor, primesc
sute de comentarii din toat[ lumea. Brett
Ratner, regizorul peliculei “Hercules”, `n
care Johnson are rolul principal, a fost uimit de etica lui profesional[. “Aveam impresia c[ cel mai implicat actor cu care am
lucrat vreodat[ era Jackie Chan. ~ns[
Dwayne este extraordinar. El lucra la sala
de for\[ ;i m]nca de dou[ ori `nainte de a
ajunge pe platourile de filmare la prima
or[. ~n timp ce eu `nc[ visam, el tr[gea din
greu de fiare,” a recunoscut Ratner.
Pentru actor, antrenamentele sunt ancora lui. “S[ m[ conformez unui program
strict, s[-mi fixez un scop ;i chiar s[ e;uez.
Acestea sunt filozofiile vie\ii de sportiv
care m[ ajut[ s[ merg `nainte `n prezent.”
Chiar dac[ mul\i `l acuz[ c[ ia steroizi, el
a declarat c[ nu s-a atins de asemenea substan\e de la 18 ani. “Desigur c[ sunt o
mul\ime de oameni care te vor suspecta
de anumite lucruri ;i vor spune tot felul
de prostii. Dar prin asta vor s[ nege toat[
munca grea pe care o depui.” Programul
s[u zilnic `ncepe cu trezirea la ora 4 diminea\a, exerci\ii cardio, apoi o ;edin\[ la
sala de for\[ ;i, desigur, un regim alimentar
strict de 5000 de calorii `mp[r\it `n ;ase
mese. ~n timp ce al\i actori renun\[ la programul de antrenamente dup[ finalizarea
unui proiect cinematografic, Johnson se
num[r[ printre cei pu\ini care sunt la sal[
6 zile din s[pt[m]n[ indiferent de agenda
lui. “Pentru mine, antrenamentele sunt ca
medita\ia, yoga, drume\ii ;i terapia, toate
luate `mpreun[. Pur ;i simplu m[ face s[
m[ simt bine, fie c[ filmez ceva sau m[
preg[tesc pentru un proiect.”
Cel mai bun sfat pe care l-a primit a
venit din partea regizorului Phil Joanou,
`n 2005, care l-a `ndemnat s[ protejeze
`ntotdeauna tot ceea ce `l ajut[ s[-;i duc[
la bun sf]r;it proiectele. Pentru Johnson,
motorul care-l ajut[ s[ mearg[ `nainte este
echipa care-l sprijin[ `n tot ceea ce face.
~mpreun[ cu fosta lui so\ie, Dany Garcia,
de care a divor\at `n 2007 ;i cu care are o
fiic[ `n v]rst[ de 15 ani, a `nfiin\at compania de produc\ie 7 Bucks. Dwayne are o
rela\ie de 9 ani cu Lauren Hashian, cea
care i-a d[ruit `nc[ o fiic[, pe micu\a Jasmine, `n v]rst[ de 1 an. Garcia s-a rec[s[torit `n urm[ cu doi ani cu Dave Rienzi, care
este `n prezent antrenorul actorului. “Via\a
este nemaipomenit[, uneori complicat[.
Este a;a cum o tr[ie;ti. Sunt bucuros s[
spun c[ muncim cu to\ii ca `ntr-o familie,
dar a presupus mult[ munc[ din partea
tuturor s[ ajungem aici.”
Popularitatea lui imens[ ;i faptul c[
este o persoan[ pl[cut[, creativ[, dar ;i un
om de afaceri priceput, l-a determinat pePeter Berg, produc[torul care a lucrat cu
„The Rock” `n 2003 la produc\ia "The Rundown", s[-i prevad[ un viitor diferit< „Master planul meu< Dwayne devine guvernator
de Florida peste 8 ani ;i pre;edinte peste
12 ani.” Johnson nu ar fi singurul actor devenit pre;edinte din istoria SUA. :i Ronald
Reagan a fost actor 27 de ani `nainte de a
deveni cel mai puternic om din lume în
1981. Iar Arnold Schwarzenegger a fost
guvernatorul Californiei din mai 2004
p]n[ `n 2010. „Nu pot s[ neg c[ g]ndul de
a fi guvernator sau pre;edinte e atr[g[tor.
Dincolo de asta, ar fi o oportunitate de a
avea un impact real asupra vie\ii oamenilor
la nivel global. Este ceva la care m[ g]ndesc
serios pentru viitor.” C]t despre succes,
fostul lupt[tor spune c[ nu exist[ niciun
secret. „Fii modest. Fii dornic. :i `ntotdeauna cel mai harnic `n ceea ce e;ti implicat.”

