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Dosar penal pentru
un turist care ;i-a
scris numele pe
Coloana Infinitului

~n perioada
interbelic[
partidele acordau
o mare aten\ie
Ministerului Culturii
Din programul de
guvernare a Partidului
Na\ional |[r[nesc
pe anul 1935
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Marina Procopie ;i-a `nceput
cariera `n anii ‘80 la Satu Mare

Cum le vorbim copiilor
despre bani?

Coloana Inﬁnitului a fost
vandalizată de un turist care şi-a
scris numele pe opera lui
Constantin Brâncuşi. Poliţiştii din
Gorj au întocmit un dosar penal
in rem pentru distrugere şi îl caută
pe autor.
Potrivit reprezentanţilor
Poliţiei Gorj, o persoană care a
vizitat parcul care găzduieşte
Coloana fără sfârşit a scrijelit pe
Coloana Inﬁnitului prenumele
„Andi”, cu un obiect ascuţit.
”Poliţiştii din cadrul
Serviciului de Investigaţii
Criminale Gorj s-au autosesizat
cu privire la deteriorarea Coloanei
Inﬁnitului, ﬁind întocmit un
dosar penal în care se efectuează
cercetări pentru infracţiunea de
distrugere”, a declarat Andrei
Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ
Gorj. Nu este primul incident de
acest fel. În 2017, Coloana
Inﬁnitului a fost vandalizată de
două ori. Mai întâi, o fată 12 ani,
din Slatina, în prezenţa părinţilor
săi, a inscripţionat mesajul
“S+S=BFF”, cu un obiect ascuţit,
pentru a-i transmite unei amice
că vor rămâne prietene pentru
totdeauna. În aceeaşi lună, o
adolescentă de 16 ani şi-a scris
numele pe opera lui Constantin
Brâncuşi. Tânăra din DrobetaTurnu Severin a primit o amendă
pentru încălcarea regulilor
referitoare la protejarea operelor
de artă. Ulterior, autorităţile locale
au anunţat că vor monta camere
de supraveghere şi senzori în jurul
operelor, pentru depistarea celor
care comit astfel de fapte. Deşi au
fost montate, se pare că aceste
camere nu sunt funcţionale.

Probabil părintele cheltuie sume semnificative
pe produse de care nu are nevoie cu adevărat. Părinții
trebuie să fie adulți responsabili în momentul în
care pun ceva în coșul de cunpărături sau scot pormoneul din buzunar. Să nu uităm că părinții sunt
modele în viața copilului. Copiii trebuie învățați ce
sunt cheltuielile. Asta în primul rând. Nu trebuie să
le spunem mereu că nu permitem una sau alta. Trebuie să le explicăm de ce nu cumpărăm o jucărie pe
care o vor sau un alt obiect. În spatele oricărei alegeri
stă o explicație. Nu o cumpărăm pentru că< e prea
scumpă și nu e de calitate, nu ne va folosi la nimic,
am mai avut una la fel și s-a stricat după două zile.
Israelul a anunţat că va lansa
Cel mic trebuie așadar să aprecieze valoarea banilor,
prima misiune către Lună în
dar și valorile morale ce stau la baza alePAGINA 10 decembrie 2018 şi speră să devină
gerilor.
a patra ţară care atinge suprafaţa
satelitului natural după SUA,
Rusia şi China.
SpacelL şi Aerospace
Industries au prezentat noua
sondă ce a fost proiectată timp de
opt ani şi a costat 95 de milioane
de dolari. Conform FoxNews, este
considerată cea mai mică sondă
proiectată până în prezent. Are
aproximativ 1,21 metri înălţime,
un diametru de 1,82 de metri şi
va ajunge la o viteză maximă de
36.001 kilometri pe oră.
Miliardarul Morris Kahn,
preşedinte al SpacelL a donat 27
de milioane de dolari proiectului.
“Prin lansarea navei vom putea
pune Israelul pe harta mondială
a cuceririi spaţiului”, a declarat
Morris Kahn. Proiectul a început
când tinerii ingineri Yariv Bash,
Kﬁr Damari şi Yonatan
Winetraub s-au decis să
construiască o navă cu care să
participe la competiţia Lunar
Xprize, care includea un premiu
de 20 de milioane de dolari
pentru grupul ce reuşea să
aselenizeze primul nava
PAGINA 11 construită.

Israelul vrea s[-;i
pun[ steagul pe Lun[

Svastica a fost adorat[
înainte de Al Doilea
R[zboi Mondial

Marina (centru) al[turi de regizorul Cristian Ioan ;i actorul Corneliu Jipa, la Balul organizat
de Teatrul de Nord `n 2014 la aniversarea de 45 de ani a sec\iei rom]ne
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Jean-Claude Juncker ;i-a pierdut
echilibrul la gala summitului NATO
Probleme pentru pre;edintele
Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, la gala de la finalul summitului NATO de la Bruxelles. Juncker s-a deplasat cu greu ;i chiar
;i-a pierdut echilibrul fiind aproape să pice de câteva ori. A fost nevoie de sprijinul unor ;efi de stat

S`n`tate &
Frumuse]e

pentru ca acesta să se deplaseze.
Printre liderii care l-au ajutat
pe Juncker se numără pre;edinții
din Finlanda ;i Ucraina, cât ;i premierul olandez Mark Rutte. Donald Trump apare ;i el în imagini
alături de soția sa, dar nu intervine
pentru a îl ajuta pe Juncker.

Aplica\ie mobil[
gratuit[ pentru tinerii
afecta\i de cancer

Preparatele din
nalb[ au efecte
imunomodulatoare

M]nc]nd
s[n[tos
putem gre;i

PAGINA 5

PAGINA 6

PAGINA 8

2 Informa\ia de Duminic[/15 iulie 2018

SATU MARE #CENTENAR
Puie\i de dud gratis
Inspectoratul național pentru creșterea viermilor de mătase de pe lângă
ministerul regal pentru agricultură asigură gratis pentru oricine puieți de dud
de 2-3 ani. Orașele, comunele, învățătorii
sunt scutiți și de cheltuielile cu transportul. În caz de comandă trebuie menționat comitatul, ultima poștă, eventual
portul. Dacă creștem puieții ca să aibă o
tulpină groasă, atunci putem planta pe
un iugăr cadastral 7200 de puieți în așa
fel ca rândurile să fie la un metru distanță
unul de celălalt, iar puieții la 80 de centimetri distanță pe rânduri. În cazul unui
gard viu, socotim 3 puieți pe un metru
liniar. Cine dorește puieți, să anunțe de
urgență. Inspectoratul național pentru
creșterea viermilor de mătase de pe lângă
ministerul regal pentru agricultură,
Szekszárd, comitatul Tolna.

Inspector
de cazane nou
Kardos Gábor, inginer mecanic regal
a preluat în data de 25 ianuarie definitiv
de la predecesorul său postul de inspector
de cazane pentru comitatele Sătmar,
Ugocea, Maramureș, Bereg și orașul nostru. Cei interesați în astfel de chestiuni
sau în orice alte probleme de mecanică i
se pot adresa în scris sau personal la adresa str. Árpád nr. 31 (azi. V. Lucaciu).

Câine turbat
În ziua de 20 a lunii curente, câinele
turbat al tinichigiului Jakab János l-a
mușcat pe mâini și picioare pe ucenicul
Némedi Feri. După ce medicul veterinar
a constatat că câinele este turbat, în urma
măsurilor urgente ale căpitanului de poliție, ucenicul a fost dus chiar în ziua
respectivă la Institutul Pasteur din Budapesta, înde primește îngrijiri sigure.
Este timpul ca toată lumea să aibă grijă
de câini și să-i lase liberi numai cu botniță pe străzi și în curți.

Nivelul teatrului de provincie
Toată lumea cunoaște acea misiune culturală pe care o face un
artist care este la înălțimea acestei
misiuni. Abia există o măsură mai
potrivită pentru o cultură ca și actorii. Omul se cunoaște după prietenii lui, iar națiunile după actorii
lor. De exemplu, masa brută de
oameni are nevoie de polichinelle,
în timp ce pentru omul cult Shakespeare este izvorul celei mai
mari satisfacții.
De fapt, actoria maghiară ar trebui
să se dezvolte din forțe proprii, pentru
că acea forț[ gigantică care se ascunde
în fiecare artă adevărată, ar trebui să
câștige entuziasmul și susținerea publicului, și totuși peste tot în țară se
aude plânsetul< publicul maghiar nu
susține în mod suficient arta teatrală.
Aici este ceva adevăr, nu-l putem
nega.
Nu odată am văzut actori care s-au
târât pe scenă nemâncați și nebăuți. Iaș putea enumera și după nume. Dintre
ei au fost și unii care acum sunt glorificați atât de presă cât și de public, pentru că geniul adevărat se manifestă în
ciuda tuturor obstacolelor. Însă drept
spus, a fost mai mare numărul acelora
în legătură cu care, după prezența lor
jalnică pe scenă, mi-am pus întrebarea<
oare aceștia când vor mânca una bună
din câștigul lor?
În argoul teatral aceștia se numesc
cabotini. Cabotinul se așează ca o stâncă uriașă între public și actor pentru
că împiedică accesul către acel drum
pe care l-ar putea parcurge arta teatrală
maghiară și pe care publicul ar ajunge
la arta teatrală.
Suntem martorii luptei între demnitate și vanitate în rândul actorilor
noștri. Pe lângă multe talente vedem și
niște figuri cu sufletul gol și – să nu ne

Cl[direa Teatrului de Nord la `nceput de secol 20
temem de expresie – fără cultură în lăcașurile în care publicul ar trebui să se
culturalizeze. Iar asta este o greșeală
gravă.
Pentru că dacă încrederea noastră
față de arta teatrală este clătinată chiar
şi de un singur spectacol prost, această
pagubă nu va fi reparată - mai ales în
provincie – nici de zece spectacole bune.
Înțeleg deci foarte bine că acei actori inteligenți din provincie care slujesc muzei cu toată căldura sufletului

Direc\ia regal[ fiscal[
Statistica veterinar[
din comitat pe
decembrie 1898
Rabie< Petin 1 gospodărie, Corod
1. Morvă< Fabiánháza 1, Hidegkut 1.
Râie< Apa 2, Puszta-Fertős 1, Törökfalu.
Pestă porcină< Ardusat 1, Lencse 1, Kölcse 5, Mátészalka 6, Nagyecsed 3, Culciu Mare 1, Nagylapád 1, Nyircsászári
1, Nyirmedgyes 1, Corod 8, Vama 6.

În urma adresei ministrului de finanțe, direcția de finanțe Carei a informat autoritățile publice ale orașului, că
amplasarea oficiului fiscal în centrul orașului nu este posibilă la ora actuală, pentru că clădirea în proprietatea statului ar
aduce venituri de maxim 300 de forinți
din cauza amplasamentului, iar pentru
o locație din centru ar trebui cheltuiți cel
puțin 600 de forinți.
Adresa mai susține că distanța nu
este un motiv pentru mutare pentru că
oficiul de impozite este la 1400 de pași

distanță de sediul primăriei, iar la Satu
Mare la 1150 de pași, iar aici există și trotuare excelente. Ne întrebăm, dacă la Carei s-a mutat oficiul de impozite înafara
orașului, trebuie să fie la fel și la Satu Mare? Este inexplicabil[ zgârcenia guvernului atât în cazul poștei, cât și în cazul
biroului de impozite. Nu este de ajuns că
trebuie să plătim niște impozite mari, să
mai purtăm banii pentru taxe și prin tot
orașul, să nu mai vorbim de drumul parcurs zilnic de către angajații biroului de
impozite?
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Orașul liber regal Satu Mare, pe baza
hotărârii consiliului local nr. 211/1899,
organizează o licitație cu strigare combinată cu oferte în scris în data de 3 februarie la ora 10, la sediul departamentului economic pentru
ACHIZIȚIONAREA DE PIATR{
necesară pentru întreținere în doi ani
consecutivi, resp 1899 și 1900 a drumurilor trasate în extravilan. Se solicită livrarea în termele care se vor stabili o cantitate de 836 metri cubi de piatră trahit
de la Nagyszőllős sau Rakasz (Vinogradovo, azi în Ucraina) și 338 metri cubi
de piatră quarț din Bükkalja (Ungaria).
Ofertele se pot depune și separat. În loc
de quarț se primesc oferte și pentru balastru de râu.
Hérman Mihály, primar

ANUN|
Se va ține o licitație în data de 30 febr.
ora 10 pentru
ASIGURAREA HRANEI
pentru deținuții poliției orașului liber
regal Satu Mare. La fel, în data de 10 februarie la ora 11 se organizează licitație
în biroul consultantului economic pentru
dreptul de închiriere a chioșcurilor de
lemn amplasate în partea de sud-est a
pieții și `n piața István (azi Eroii Revouluției). Cei interesați vor putea participa
la licitația cu strigare sau cu oferte în
scris după depunerea unei cauțiuni de
10%. Informații oricând la biroul susnumit al primăriei.
Pethő György, consultant economic

și cu tot talentul lor, pot fi doar foarte
rar mulțumiți cu situația lor materială,
care pe deasupra au în vedere permanent și dezvoltarea artei proprii prost
plătite, pe când cabotinii se mulțumesc
cu aplauzele maselor, atât le este de
ajuns, pentru că nici așa nu se pot ridica la înălțimi din cauza aripilor slabe.
Actorii noștri care au onoare ar trebui în primul rând să elimine din rândul lor elementele neinstruite și fără
talent. Ei pot spera numai în acest fel

că publicul va susține după merit arta
teatrală, și numai în acest fel se poate
spera că arta noastră teatrală de provincie se ridică la nivelul care să corespundă nivelului de cultură al poporului
nostru.
Deci ei trebuie să obțină nu numai
susținerea publicului și a ministrului
de resort, dar trebuie și să se străduiască să nu mai existe reproșuri privind
nivelul artistic al artei teatrale din provincie.
B. E.

S[ înfiin\[m cooperative de lapte!
Avantajele unei valorificări a produselor agricole în cadrul unei cooperative
nu sunt atât de evidente la niciun produs
ca în cazul laptelui. Inspectoratul de producere și valorificare a laptelui și-a pus
toată energia în scurtul său timp de funcționare în vederea înființării cooperativelor de lapte în toată țara.
Și la noi, în Satu Mare s-au ținut mai
multe prezentări pe această teamă. Inspectoratul de lapte a arătat în raportul
său pe anul 97, că în cazul a 20 de comune venitul realizat în urma valorificării
laptelui a fost 15.300 forinți, în timp ce
în alte 20 de comune unde s-au constituit
deja astfel de cooperative, venitul a fost
318.787 de forinți. Văzând această cifră
uriașă trebuie să ne gândim la faptul că
o mare cantitate de lapte produs în gospodăriile fără cooperativă se valorifică
greu sau deloc.
Avantajul cooperativelor de lapte este că cheltuielile pe unitate de lapte de
procesat scad în cazul unei cantități mai
mari, cooperativă[ care valorifică surplusul pe bază de contract către comercianții en gros. Astfel, producătorii pot
fi siguri că cooperativa va prelua întregul
lor surplus de producție.
Cooperativele mai mici din comune
prelucrează în medie laptele în plus obținut de la 100 de vaci. În cazul unei cooperative la nivelul orașului Satu Mare
cheltuielile poate că ar fi mai mari, lucru
care s-ar recompensa însă cu cantitățile
mai mari și cu prețul mai ridicat de aici
față de comune.
Dacă la Satu Mare s-ar înființa o cooperativă cu numai 200 de vaci, socotind

doar 3 litri de surplus zilnic după o vacă,
am ajunge la o desfacere de 2337 hl pe
an, cu o cheltuială de proceasare de 1200
forinți, ceea ce ar însemna o jumătate
de crăițar pe un litru. Dacă socotim că
am putea valorifica jumătatea acestei
cantități cu șapte crăițari și jumătate pe
litru, iar din cealaltă jumătate am procesa
unt, smântână, brânză, caș etc., am ajunge ca producătorii să obțină 6 crăițari pe
litru. Chiar dacă producătorul ar obține
doar 5 crăițari și jumătate pe litru, tot ar
fi convenabil pentru că ar avea o desfacere sigură a surplusului de lapte.
Probabil și consumatorii ar fi bucuroși să cumpere produse de calitate și
nu lapte necontrolat și uneori necurat
de pe piață. Deja avem interesați așa că
putem spera că putem începe activitatea
cooperativei cu cca. 200-250 de vaci, care
ar fi necesare la început.
Succesul unei astfel de cooperative
este asigurat și de circumstanța că fabricanții de instalații de procesare, văzând
succesul acestor cooperative, sunt dispuși să livreze aceste instalații în condiții
avantajoase cu posibilitatea plății contravalorii în rate. Intențiile de participare
se înregistrează la secretariatul Asociației
Agricole a Comitatului Sătmar.
*
Szamos a fost în această perioadă
„Organ oficial al Asociației Agricole a
Comitatului Sătmar” și a publicat multe
materiale despre noutățile în agricultură.
Szamos, 26 ;i 29 ianuarie 1899
Traducere Veres Istvan
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1928 :oselele Ardealului.
De zece ani nu s-a mai f[cut
nimic pentru ele

1926 Marele incendiu
din B[b[;e;ti
Un mare incendiu s-a declan;at `n
comuna B[b[;e;ti din jude\ul nostru.
Focul a luat na;tere de la un cuptor de
copt p]ine al locuitorului Rente Laslo
;i alimentat fiind de v]nd a distrus o
parte a satului< 16 gospod[rii au c[zut
prad[ incendiului. Jalea locuitorilor este de nedescris. Au r[mas pe drumuri
`n timp de iarn[, au pierdut ;i cerealele
ce le erau necesare pentru hran[ p]n[
la noua recolt[. Este interesant cazul

c[ un s[tean avut, anume Tiu Ion tocmai c]nd incendiul `i cuprinsese casa
;i hambarul de bucate, ;i-a adus aminte
c[ `ntr-un sac cu fasole avea ascun;i
85 mil. de lei.
Neput]nd s[ p[trund[ printre
uria;ele fl[c[ri, a privit cu ochii `n lacrimi, cum economiile lui de ani erau
mistuite de incendiu.

(Satu Mare, num[rul 6, 20 ianuarie
1926, pag. 2)

Cifre `nsp[im]nt[toare

Ma;in[ `mpotmolit[ `n noroi pe un drum din Transilvania interbelic[

~n `ntreaga Transilvanie,
re\eaua de ;osele era recunoscut[
ca excelent[. Pe bazele drumurilor
romane admirabil cl[dite, au continuat s[ existe ;oselele na\ionale
de mai t]rziu. ~n fiecare an se reparau aceste c[i importante de comunica\ie, pentru ca s[ nu se deteriorizeze prea mult. Prin acest sistem de `ngrijire anual[, s-a ajuns
`ntr-adev[r la o remarcabil[ bun[
stare a tuturor drumurilor.
A intervenit r[zboiul mondial.
Administra\ia militarizat[ ;i-a dat ;i
`n aceast[ perioad[ tulbure toat[ silin\a
de a \ine toate ;oselele `n stare bun[. Era
`n aceste timpuri de r[zboi, de mare importan\[ problema c[ilor de comunica\ie
practicabile. ~n primii doi ani ai r[zboiului s-a f[cut fa\[ tuturor nevoilor, `ngrijindu-se c[ile de comunica\ie ca ;i `n
timp de pace.

Situa\ia tot mai grea a monarhiei, dezorganizarea tot mai evident[ a organizmului, a adus `n fine ;i complecta p[r[sire a oric[rei griji de c[ile de comunica\ie.
De la sf]r;itul anului 1916 a `nceput starea de paragin[ a drumurilor ardelene;ti.

Sub regimul rom]nesc
~n cei trei ani ce au urmat p]n[ la
consolidarea regimului rom]nesc
d[r[p]narea a continuat vertiginos. La
aceast[ oper[ de distrugere a contribuit,
nu numai faptul c[ nimeni nu s-a `ngrijit
de ;osele ci ;i acela c[ au fost uzate prea
mult, de necesit[\ile create de st[rile excep\ionale.
Dar lumea se a;tepta ca una din preocup[rile dint]i ;i de c[petenie ale st[p]nirii rom]ne;ti va fi grija de arterele de comunica\ie, cu at]t mai mult cu c]t `n regimul rom]nesc ele au un rost mai
`nsemnat dec]t au avut `n cel unguresc.
:oselele deservesc satele, `n marea lor

majoritate rom]ne;ti. Ele creaz[ buna
stare a lor, `ntruc]t promit aprovizionarea
ieftin[ ;i desfacerea prompt[ a produselor satelor, private de politic[ feroviar[
ungureasc[ de acest fel de artere de circula\ie.
A;tept[rile au fost `ns[ zadarnice, de
zece ani nu s-a f[cut nimic pentru ;oselele Ardealului. Ele sunt `ntr-un hal de
nedescris, m[cinate p]n[ la ultimul strat
de piatr[ mare, pe care au fost cl[dite.
Podurile sunt deasemenea uzate ;i
;ubrede. E o pacoste s[ pleci la drum cu
vehicule mai grele. ~n multe p[r\i locuitorii comunelor au reparat din proprie
ini\iativ[ podurile, pentru ca s[ poat[
circula. Bine`n\eles cu toate acestea impozitele respective se `ncaseaz[ cu
str[;nicie. Iar \[ranii se `ntreab[ cu drept
cuv]nt.
- Cine mai are grij[ de noi? De ce
pl[tim impozite pentru drumuri?
:i ne`ncrederea `n puterea de organizare a statului scade tot mai mult.
(Satu Mare, nr.16, 15 aprilie 1928, pag. 2)

În jurul unei vizite
Duminica trecută a vizitat orașul
nostru un fost ministru și actual președinte al Camerei, dl. Nicu Săveanu.
Desigur că liberalii județului nostru,
frânți în două tabere bine distincte, au
așteptat mult de la această vizită, au așteptat mai mult, însă fracțiunea căreia îi
plăcea să se intituleze chiar cu numele
vizitatorului, așa numita fracțiune Săveanu. Domnul Săveanu este însă un om
de o politică rafinată, domnia sa, care azi
mâine va deveni membru de drept al
Corpurilor legiuitoare are un trecut bine
definit în partidul liberal, are o practică
îndelungată în politica militantă, astfel
c[ i-a fost foarte ușor să jongleze cu toate
dezideratele fracțiunii care îi poartă numele. Suntem informați - și de data aceasta suntem foarte bine informați - că fracțiunea îi ceruse hotărât decapitarea dictatorului liberalilor de aici, a domnului
Teofil Descălecătorul. A lui Teofil care a
descălecat, nu ca ancestralul său omonim
dincolo de Carpați, `n dulcea Moldovă,
ci a descălecat aici la noi cu întâia dis-

cordie de vederi în politica noastră virgină, scoțând din dăsaga-i pestriță ideile
răsuflate ale liberalismului care se contrazice prin titulatura sa. Au cerut deci
cei disidenți capul lui Teofil, dar președintele Camerei, domnul Nicu Săveanu
poate că o fi răspuns că era în materie cu
cuvintele lui Lăpușneanu, când cu afacerea Moțoc... nu putea fi executat.
Domnul Nicu Săveanu a jonglat minunat. Nu s-a stricat nici cu domnul Dragoș, dar de sigur că – sub rosa – o fi promis dsa și partizanilor săi ceva, ca se se
împace ambele țări.
Cu toate acestea puteam afirma, că
tabăra liberală din localitate este foarte
nemulțumită. S-a reproșat chiar în fața
domnului Săveanu că< liberalii din Satu
Mare nu au obținut niciun succes sub actuala guvernare, afară doar de unul singuratec, de ecartarea revizorului școlar,
atât. N-a ajuns nimeni primar, nu s-a dizolvat niciun consiliu și nu s-a pus nimeni în slujbele mai de seamă. De aici se
pot trage învățăminte cu multe foloase

politice.
Liberalismul în țara noastră însemnează deci după școala liberalilor sătmăreni, pur și simplu o așa numită învârteală adică< faci politică liberală ca să te
căpătuiești în slujbe la care nu te pricepi,
să ajungi deci la situații, la care împrejurări cinstite, respectând ascensiunea ierarhică, nu ai putea să ajungi, numai dacă
ai avea merite indiscutabile, pentru postul sau situația respectivă.
Domnul Săveanu a ținut și o dizertație în sala teatrului Nottara, cu un subiect absolut evaziv, vorbind de altfel admirabil despre trecutul și actualitatea poporului nostru, o școală mai mult deci
chiar pentru partizanii dsale, de la care
se cerea în chip măestrit, dar bine voalat,
respectarea pentru prezent a tuturor convulsiunilor neamului românesc din trecutul său glorios.
Și domnul Săveanu, Duminica trecută nu a făcut politică militantă înaintea
asistenței de la teatru.
(Satu Mare, nr.3, 15 ianuarie 1928, pag. 1)

O statistică recentă ne arată că în
ultimul an consumația alcolului a luat
proporții nebănuite. Pe când în celelalte țări canitatea consumată este staționară, la noi s-a ridicat.
Din statistica oficială reiese că s-au
consumat următoarele cantități<
199.442.722 grade decalitri, în 1921 cu
110 milioane și ceva mai mult, în 1922
s-au consumat 300 milioane grade decalitri, în 1923 (pe nouă luni) aproape tot atât, iar în 1924 s-au consumat
472 și jumătate milioane grade -decalitri. Dacă luăm procentul pe provincii
vedem că în vechiul regat, față de totalul general al țării există o descreștere
a raportului la sută din totalul general,
descreștere care de la 1920 la 1924 se
cifrează cu 25, 28. Și descreșterea proporției stă în legătură tocmai cu creșterea consumului ce-a fost în Transilvania și Bucovina.
Într-adevăr în Transilvania, consu-

mul general în anul 1920 s-a ridicat la
cifra de 53 milioane grade decalitri,
adică pe jumătate cât a fost în vechiul
regat, pe când în 1924 această cantitate
a mers până 237 milioane grade decalitri, adică aproape de 5 ori, cantitatea
de consum din 1920, ceea ce este foarte
mult.
Proporția consumului transilvănean de alcool în totalul general al țării
a trebuit să crească și ea la rândul ei și
pe când în anul 1920 găsim un procent
numai de 27,84% în 1924 procentul se
dublează atingând cifra de 50 la sută,
adică cu 20 în mediu mai mult decât
în vechiul regat care avea o populațiune
de cca 58.352.126 pe care a înregistrato în anul 1924.
În ceea ce privește Basarabia se
poate admite mai mult sau mai puțin
o stare staționară pe care am avut-o în
direcțiunea consumației de alcol pur
în fiecare din acești cinci ani în urmă.

O mam[ criminal[
Fata Breban Ana din Satu Mare a
întreținut relațiuni de dragoste cu un
CFR-ist. Rămas[ gravidă, amantul ei a
părăsit-o. Zilele trecute ea a dat na;tere
unei fetițe. Gândindu-se că nu are cu
ce o întreține a înfă;urat fetița în ni;te
cârpe ;i a aruncat-o pe câmp.
Câțiva locuitori au descoperit ca-

davrul mâncat de ciori. Întrucât se bănuia, că nelegiuita mamă, înainte de
a-;i arunca fetița a ucis-o, cadavrul a
fost dus la spital pentru autopsie. Medicii au stabilit că în momentul când a
fost aruncat, copilul a fost în viață, numai după câtva timp a murit. Mama
criminală a fost înaintată parchetului.

Fapta monstruoas[
a unui tat[ la Halmeu
Am dat în numărul trecut o informație asupra faptei monstruoase a unui
tat[. Revenim cu amănunte.
De mai multă vreme în Halmeu ;i
împrejur se comiteau furturi. :eful secției de jandarmi plutonierul major Talpo;, un con;tiincios slujba;, a luat urma hoțiilor ;i pe lângă alți mulți a dat
;i peste frații Sere Iosef ;i Sere Elemer.
Cei din urmă luat de scurt au recunoscut, că au furat, dar banii îi dădeau
amantei sale Mariska, fiica bogăta;ului
Cotay Janos cu care trăie;te de 2 ani.
Domnul Talpo; i s-a părut curioasă
această declarație, întrucât Mariska era
cunoscută în sat ca fată cinstită. Elemer
a mai declarat că Mariska n-a fost cinstită acum doi ani, când el a intrat în
relații cu ea, deoarece tatăl ei Cotay Janos, ceva mai înainte a necinstit-o.

Surprins, ;eful secției de jandarmi
a chemat-o pe Mariska la secție ;i a interogat-o. Ea a început să plângă ;i să
spună următoarele< Acum 2 ani eram
de 14 ani, o duceam rău acasă, fiindcă
mama mea era alcoolică. Tatăl deasemenea venea beat ;i mă maltrata. Într-o noapte a venit în patul meu cu intențiuni murdare. Eu am început să
strig, dar m-a amenințat, că mă va goni
de acasă. Forțată de el a trebuit să îi cedez. De atunci, timp de doi ani, trăie;te
regulat cu mine. Bestialul tată pus în
fața fetei a recunoscut faptul, dar a invocat scuza că a fost beat. El a fost înaintat parchetului.
(Satu Mare, nr. 15, 21 februarie 1926,
pag. 2 )
Rubric[ realizat[ de A. Zaharia
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CULTUR~

Organizarea cultural[ a \[rii s-a confundat la noi mult[ vreme cu organizarea
`nv[\[m]ntului. Dac[ formele de cultur[ superioar[ n-au suferit, dec]t de lipsurile
de care a avut s[ sufere `nv[\[m]ntul `nsu;i, nu acela;i lucru se poate spune de
cultura poporului

~n perioada interbelic[ partidele
aveau programe de guvernare consistente
;i concrete chiar ;i pentru Cultur[
particular[ care s-au dovedit folositoare.
Educa\ia fizic[, privit[ nu `n latura
ei de preg[tire tehnic[, ci de ac\iune
ra\ional[ pentru `ns[n[to;irea ;i voio;ia
tineretului, face parte din preocup[rile
de temelie ale culturii poporului ;i e menit[ s[-;i dea roadele numai `ncadrat[
`n programul general de cultivare ;i
cre;tere a tuturor puterilor corporale ;i
suflete;ti ale na\iunii.

~n anul 1935 ap[rea la Bucure;ti lucrarea Contribu\iuni la
`ntocmirea Programului Partidului Na\ional |[r[nesc. Volumul
cu autograful lui Armand C[linescu se afl[ `n biblioteca Informa\ia Zilei. Pe prima pagin[ sunt
trecute numele viitorilor mini;tiri
cu ministerele aferente.
Cartea cuprinde 20 de fascicole numerotate fiecare independent< 1. Mihai
D. Ralea - Perspectivele \ăranului în fa\a
noilor curente sociale> 2. Eugen Crăciun - Problema Constituţională> 3. Armand Călinescu - Raport asupra reformei administrative> 4. Prof. dr. D. Mezincescu - Raport asupra sănătăţii publice> 5. Vasile Rădulescu-Mehedinţi - Propuneri referitoare la justi\ie> 6. General
Gh. Rujinski - Problema Apărării Na\ionale> 7. Petre Andrei - Instruc\ia Publică>
8. D. Gusti - Organizarea culturală > 9.
pr. Dim. Rădulescu - Cultele> 10. Mihail
Ghelmegeanu - Produc\ia agricolă ;i regimul agrar ţărănesc> 11. Ernest Ene - Raport general asupra problemelor ridicate
de existenţa ;i dezvoltarea industriei în
România> 12. I. Răducanu - Politica cooperatistă. Politica comercială. Politica
Bancară> 13. ing. S. Vidrighin - Comunicaţii ;i lucrări publice> 14. D. R.
Ioaniţescu - Muncă ;i ocrotiri sociale>
15. Virgil Madgearu - Politică monetară.
Reorganizarea sistemului de credit. Politica financiară> 16. Grigore Gafencu Raport de politică externă.
Pentru acest num[r am extras fascicolul opt, Organizarea culturală, semnat
de Dimitrie Gusti. Intertitlurile apar\in
redac\iei. Programul propus pentru Ministerul Culturii nu este foarte extins,
`ns[ concetreaz[ `n cele c]teva pagini o
`ntreag[ filozofie cultural[. Afl]ndu-ne
`n anul Centenarului cu at]t mai mult el
se constiuie `ntr-un model demn de urmat. Sunt dezb[tute chestiuni `nc[ la ordinea zilei ;i acum. Sunt probleme nerezolvate ;i azi.

Organizarea cultural[,
de Dimitrie Gusti
“Organizarea cultural[ a \[rii s-a
confundat la noi mult[ vreme cu organizarea `nv[\[m]ntului. Dac[ formele
de cultur[ superioar[ n-au suferit, dec]t
de lipsurile de care a avut s[ sufere
`nv[\[m]ntul `nsu;i, nu acela;i lucru se
poate spune de cultura poporului.
M[rginit[ ca preocupare de Stat ;i `n ce
privea cea mai mare parte din popula\ie,
aceea a satelor, la activitatea extra;colar[,
ea a `naintat mai mult dec]t cea dint]i.
:coala poporului, `nc[rcat[ cu o sarcin[,
care-i cerea numai ea toate sfor\[rile, sa g[sit `mpov[rat[ de noi r[spunderi.
Nici o mirare dac[ n-a putut s[ fie la
`n[l\ime. La `ncheierea socotelilor, dup[
at]\ia ani de `nv[\[m]nt elementar obligator, Rom]nia se treze;te cu un num[r
de ne;tiutori de carte, `n care n-o mai
`ntrece ast[zi `n Europa dec]t Albania.
Locul ac\iunii Statului, care a
`nt]rziat ;i a ;ov[it `n acest domeniu, la luat ac\iunea particular[. Societ[\i culturale de tot felul, fie cu sediul `n ora;e
;i numai cu filiale la sate, sau `nfiin\ate
de-a dreptul `n lumea satelor, au `ncercat
s[ `mplineasc[ ele munca de cultur[, a
c[rei nevoie se sim\ea. Rostul lor a fost
`ndoit< au lucrat pentru luminarea ;i ridicarea poporului ;i au ajuns la descoperirea `ntregii probleme culturale a \[rii

Muzeul, ;coala intuitiv[
a celor mul\i

Dimitrie Gusti ( 13 februarie 1880 - 30 octombrie 1955) este considerat p[rintele
sociologiei rom]ne;ti
;i a timpului. :coala elementar[, cu toate
cuno;tin\ele ;i `ndem]n[rile ei ;i care e
singura ;coal[, `n cazul cel mai bun, pentru marea majoritate a popula\iei, najunge ca s[ fac[ pe bunul cet[\ean.

Cultura poporului, o putere
transformatoare a vie\ii
Ea e o ;coal[ de copii, care se `ntinde
`n mod normal, p]n[ la 14 ani, socotind
`nv[\[m]ntul primar `ntreg, de ;apte ani,
sau cel mult p]n[ la 16 ani, pentru
`nt]rzia\ii din orice motive. Organizarea
culturii poporului de-abia acum trebuie
s[ `nceap[, iar, dac[ lipse;te, cea mai mare parte din binefacerile ;colii se pierd,
dovad[ la noi `ntoarcerea la analfabetism
a celor mai mul\i frecventatori sau chiar
absolven\i ai cursului primar, ;i preg[tirea pentru via\[ a popula\iei r[m]ne
slab[, cu urm[rile cunoscute, o stare a
s[n[t[\ii mai mult rea, un fel de munc[
`nvechit[, o moralitate nemul\umitoare
;i un num[r de cuno;tin\e cu totul
ne`ndestul[tor. Cultura poporului trebuie s[ lucreze ;i s[ p[trund[ `n toate
aceste domenii ale vie\ii, s[n[tate,
munc[, bune purt[ri ;i `nzestrare a
min\ii, dac[ vrea s[ `nr]ureasc[ `ntregul
om ;i s[ fie o putere transformatoare a
vie\ii.
Statul, pus `n fa\a propriilor lor `nceputuri, `ntrecute cu totul `n trebuin\e, ;i
a activit[\ii particulare, vioaie ;i puternice, dar risipite ;i cu `ntreruperi, e dator
s[-;i revizuiasc[ metodele de lucru.
Al[turi de grija pentru `nv[\[m]ntul elementar, care trebuie s[ ajung[ general,
cel pu\in la aniversarea a 75-a a introducerii obligativit[\ii, s[ apar[ grija pentru cultura poporului. Cuprinsul ;i mijloacele lor sunt deosebite, dar leg[tura
dintre ele e str]ns[ ;i necesar[.
~nv[\[m]ntul elementar f[r[ cultura poporului se risipe;te ;i nu leag[ rod, iar
cultura poporului f[r[ `nv[\[m]ntul elementar b]jb]ie `n `ntuneric ;i n-are
r[d[cini. Unul se ridic[ pe cel[lalt ;i-;i

g[se;te numai `n el `ntregirea.
~ndeosebi, satul rom]nesc, adoua zi
dup[ ce, prin `mpropriet[rire, a ajuns `n
st[p]nirea p[m]ntului ;i prin vot
ob;tesc, la c]rma treburilor publice, ne
cere o organizare cultural[ care p]n[
ast[zi i-a lipsit sau de care p]n[ ast[zi na sim\it aceea;i trebuin\[. Toat[ tradi\ia,
adus[ cu el din vremurile mari de via\[
\[r[neasc[ ale neamului rom]nesc, s-a
`ndoit sub tot felul de lovituri. Ea trebuie
ajutat[ ;i `nviorat[, `n p[r\ile care s-a
p[strat, ;i `nlocuit[ `n celelalte. Statul
rom]nesc, rezemat pe sate, are aici o sarcin[ tot at]t de frumoas[, pe c]t e de poruncitoare ;i de grea, la a c[rei `mplinire
e dator s[-;i `ncordeze toate puterile.
Organizarea culturii poporului trebuie s[ ia asupra ei `nfiin\area sau controlul ;i `ndrumarea ;colilor \[r[ne;ti,
atunci c]nd `nfiin\area lor va trece tot
mai mult asupra societ[\ilor culturale
sau a jude\elor. :coala \[r[neasc[ nu
poate fi privit[ ca o ramur[ de
`nv[\[m]nt, ci e o form[ de manifestare
a culturii poporului, care la noi trebuie
s[ dea pe frunta;ii satelor ;i s[
preg[teasc[ elementele pe care s[ se rezeme ac\iunea de ridicare material[ ;i
moral[ a p[turii \[r[ne;ti. Absolven\ii
;colii \[r[ne;ti sunt `n sate, nu reprezentan\ii `nv[\[m]ntului, ci ai culturii poporului.
Aceea;i organizare trebuie s[ `ndrume ;i s[ supravegheze o ac\iune generalizat[ de cercetare ;i de `ndreptare a vie\ii
satului, prin colaborarea at]t a
autorit[\ilor competente c]t ;i a
societ[\ilor culturale. Ea trebuie s[
preg[teasc[ programele de lucru `n
leg[tur[ cu regiunea ;i cu realit[\ile locale ;i s[ pun[ la `ndem]n[ mijloacele
tehnice ;i materiale cerute de aducerea
la `ndeplinire a acelor programe de lucru. Problema cea mare a tineretului de
la sate ;i ora;e ;i a `ndrum[rii lui trebuie
s[ alc[tuiasc[ o preocupare aparte ;i s[
g[seasc[ o organizare corespunz[toare,
concentr]nd serviciile ast[zi risipite ;i
coordon]nd toate formele de ini\iativ[

Organizarea culturii poporului trebuie s[ fac[ o realitate din bibliotecile
populare, prev[z]ndu-le cu c[r\i potrivite ;i cu bibliotecari preg[ti\i. Biblioteca
popular[ este complementul ;i continuarea de la sine `n\eleas[ a ;colii ;i deopotriv[ trebuincioas[ ca ;i ea. O lege a
bibliotecilor populare trebuie s[ prevad[
func\ionarea lor, l[sat[ `n seama culturii
poporului, ;i finan\area, pus[ `n seama
comunelor. :coala intuitiv[ a celor mul\i,
care e muzeul, unde poporul g[se;te pe
`n\elesul lui descoperirile cele mai
`nsemnate ale ;tiin\ei ;i crea\iile artei,
trebuie s[ aib[ leg[tur[ cu acela;i sistem
de organizare ;i de punere `n circula\ie
a valorilor. Al[turi de carte, organizarea
culturii poporului trebuie s[ `ngrijeasc[
de spectacol pentru popor, `n forma teatrului ;i a muzicii, ;i de r[sp]ndirea pe
c[ile mecanice a pl[cerilor estetice ;i a
cuno;tin\elor, `n forma cinematografului ;i a radiofoniei.
Ac\iunea de Stat, care exist[ ast[zi
`n `ntreg domeniul culturii na\ionale,
at]t a celei superioare c]t ;i a celei populare, dar de cele mai multe ori necoordonat[, sporadic[ ;i lipsit[ de elementul
dinamic al unei singure ;i sigure convingeri, trebuie s[ fie pus[ la ad[post de
toate aceste lipsuri ;i motive de sl[biciune. Statul trebuie s[ adune la un loc
ini\iativele risipite la diferite departamente ;i s[ creeze ceea ce va mai apare
necesar chiar prin aceast[ punere la un
loc, pentru ca toate mijloacele, at]t cele
ideale c]t ;i cele materiale, s[ dea prin
concentrare tot ceea ce sunt `n stare, cultura superioar[ cu preocup[rile ei de
promovare a ;tiin\ei, literaturii ;i artei,
iar cultura poporului, de organizare a
r[sp]ndirii `ntre cei mul\i a binefacerilor
;tiin\ei, literaturii ;i artei. Ini\iativa creatoare r[m]ne, `ntr-un domeniu ;i `n
cel[lalt, atributul personalit[\ilor sau al
colectivit[\ilor organizate. Statul e dator
;i poate, prin colaborarea cu aceste personalit[\i sau societ[\i culturale, s[ `nvioreze ;i s[ generalizeze interesul pentru
cultur[ ;i s[ pun[ `n serviciul ei toat[
arm[tura material[, care ast[zi e cu totul
ne`ndestul[toare.
Organul de coordonare a tuturor
str[duin\elor
culturale
ale
personalit[\ilor creatoare de cultur[, ale
societ[\ilor culturale ;i ale Statului, jude\elor ;i comunelor, din care vor face
parte numai membri califica\i, desemna\i prin dispozi\ii precise de lege, este
Senatul cultural sau Camera cultural[.
Organul de aducere la `ndeplinire,
la sat, a programului culturii poporului
este c[minul cultural, `n care se adun[
;i conlucreaz[ s[tenii, func\ionarii satului ;i intelectualii originari din localitate, dar a;eza\i `n alte p[r\i, pentru toate
cele patru ramuri de activitate< 1).
S[n[tate (educa\ie sanitar[, dispensar,
educa\ie fizic[, educa\ie edilitar[ ;i de
gospod[rie)> 2). Munc[ (educa\ia agricol[ ;i veterinar[, cooperative)> 3). Suflet

(educa\ia moral-religioas[ ;i
cet[\eneasc[, `nvierea datinilor ;i a portului)> 4). Minte (biblioteci, muzee,
;ez[tori, cinematograf, radio).
Organul de aducere la `ndeplinire,
`n ora;e, a programului culturii poporului, este Universitatea popular[.
***
Direc\ia organiz[rii culturale prime;te directivele ;i programul de lucru,
la a c[rui redactare colaboreaz[ prin
preg[tirea materialului ;i discu\ie, de la
Senatul cultural sau Camera cultural[.
~n Senatul cultural se g[sesc personalit[\i
creatoare de cultur[ ;i reprezentan\i ai
societ[\ilor culturale ;i ai serviciilor de
Stat cu atribu\ii culturale.

Direc\ia cultural[ era
`mp[r\it[ `n Serviciul culturii
superioare (trei sec\ii) ;i
Serviciul culturii poporului
(zece sec\ii)
~n afar[, Direc\ia lucreaz[ prin institu\iile puse sub conducerea sa (biblioteci, muzee, teatre) sau prin societ[\i culturale ;i se ajut[ cu sfaturi culturale, comitete culturale jude\ene, municipale,
regionale. Ea are un serviciu, al inspectoratului, care supravegheaz[ ;i `ndrumeaz[ func\ionarea institu\iilor ;i ac\iunii culturale. Direc\ia organiz[rii culturale ia toate m[surile care se vor dovedi
necesare ;i pune la `ndem]n[ toate mijloacele cu putin\[ pentru dezvoltarea ;i
`nt[rirea ini\iativei particulare `n materie
de cultur[ na\ional[.
~n[untru, din punct de vedere administrativ, Direc\ia e `mp[r\it[ `n dou[
servicii ;i fiecare serviciu `n mai multe
sec\ii. Serviciul culturii superioare are
trei sec\ii< Sec\ia ;tiin\elor, Sec\ia literaturii ;i Sec\ia artelor. Serviciul culturii
poporului are zece sec\ii< Sec\ia bibliotecilor ;i a muzeelor> Sec\ia teatrelor, a
spectacolelor, a corurilor, a ochestrelor
;i a coregrafiei> Sec\ia cinematografului
;i a radiofoniei> Sec\ia educa\iei fizice ;i
a turismului> Sec\ia educa\iei tineretului
din sate ;i ora;e> Sec\ia ;colilor \[r[ne;ti>
Sec\ie societ[\ilor culturale> Sec\ia publica\iilor> Sec\ia ac\iunii culturale la sate
;i ora;e (C[minul cultural, la sate, ;i Universitatea popular[, la ora;e).
Ser viciul culturii superioare
urm[re;te activitatea din domeniul ;tiin\elor, literaturii ;i artelor ;i `ncearc[ so ajute prin creare de `mprejur[ri prielnice< anchete despre starea cultural[> stabilire de leg[turi `ntre institu\iile ;i persoanele care reprezint[ ;tiin\ele, literatura ;i artele> `nfiin\are de institu\ii sau
`mbog[\irea `n `nzestrare ;i `n capacitate
de creare sau de influen\[ a celor existente> burse> premii.
Serviciul culturii poporului `ndrumeaz[ ;i supravegheaz[ func\ionarea diferitelor institu\ii care intr[ `n competen\a sa> colaborarea cu societ[\ile culturale ;i le d[ ajutorul de care au nevoie>
are sarcina publica\iilor Direc\iei ;i organizeaz[ o central[ a ac\iunii culturale
din \ar[, prin preg[tirea programelor de
lucru ;i a mijloacelor tehnice ;i materiale, `n conlucrare cu ministerele, serviciile ;i institu\iile interesate ;i care sunt
reprezentate `n Senatul cultural.”
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Crema de gălbenele este cel mai des folosită pentru a grăbi vindecarea rănilor, a t[ieturilor,
arsurilor de gradul întâi, zgârieturilor, dar și pentru tratarea ulcerelor varicoase și a vânătăilor.

Ce trebuie s[ ;ti\i
despre ciuperci
Pentru amatorii de ciuperci de pădure vara aceasta i-a răsfățat din plin prin
multitudinea de specii pe care au putut
să le culeagă, dar și prin abundența lor.
Se pare că ploile le-au fost prielnice astfel
că au ”răsărit” cu generozitate. Un bun
cunoscător al ciupercilor știe foarte bine
ce este și ce nu este comestibil, care sunt
caracteristicile acestora pentru a putea fi
culese fără probleme. Nu e nicio surpriză
să vezi pe marginea drumului din apropierea pădurilor oameni cu coșuri pline
ochi cu ciuperci care te îmbie să le cumperi. Însă dacă nu le cunoști și nici cât
de avizată este persoana care le vinde,
mai bine renunți și optezi pentru varianta
din magazin. An de an, numeroși oameni
ajung la Urgență sau la camera de gardă
datorită consumului de ciuperci otrăvitoare.
În România sunt cunoscute peste
4.000 de specii de ciuperci, din care aproximativ 50 de specii sunt otrăvitoare iar
numărul acestora crește de la an la an
datorită mutațiilor genetice.
Potrivit literaturii de specialitate, simptomele intoxicației cu ciuperci se clasifică în funcție de perioada de incubație
a tipului de ciuperci care provoacă intoxica\ia, astfel<
- cu perioadă de incubație scurtă cazuri în care simptomele apar în minim
15 minute și maxim 3 ore de la consumul
ciupercilor și se manifestă prin< hipotensiune arterială, halucinații, tulburări nervoase, abundența salivației, l[crimare,
pupila micșorată, dureri abdominale,
scăderea frecvenței cardiace, tegumente
umede>

- cu perioada de incubație lungă (ciuperca albă, buretele viperei, etc) - semnele
apar după cel puțin 12 ore de la consumul
acestora și se manifestă prin< grețuri, vărsături, diaree, tulburări gastrointestinale,
icter, hemoragii, tulburări neurologice,
encefalopatie, manifestări renale grave,
afecțiuni hepatice, hipoglicemie, iar după
2 zile de la ingestie apare coma și apoi
decesul persoanei în cauza. Aproximativ
90% din intoxicațiile cu aceste ciuperci
sunt mortale, procent ce demonstrează
pe de o parte gravitatea acestor intoxicații
iar pe de altă parte, fiind vorba de intoxicații vechi datorită perioadei lungi de
incubații și ineficiența măsurilor terapeutice ce se impun.

Tratament
Tratamentul intoxicației cu ciuperci
se face în funcție de durata perioadei de
incubație.
În cazul ciupercilor cu perioada de
incubație scurtă - se provoacă vărsătura
(cu ăpă caldă și sărată), se fac spălături
gastrice (prin aspirarea conținutului gastric), purgative saline, atropină, cărbune
activat, etc. În cazul intoxicației cu acest
tip de ciuperci se mai poate administra
tanin și cafea tare pentru insolubilizarea
toxicului din tubul digestiv. Utilă este și
administrarea de diuretice.
În cazul ciupercilor cu perioada de
incubație lungă - se fac spălături gastrice
(deși eficiența e redusă fiind vorba de o
ingestie veche de 12 ore), se administrează substanțe pentru diminuarea durerii,
tratament simptomatic, se introduc perfuzii cu glucoză și medicamente hepatoprotectoare. Primul ajutor nu vizează
evacuarea tubului digestiv (din cauza faptului că simptomele apar mai târziu) ci
internarea de urgență pentru ameliorarea
dezechilibrelor biologice grave (hidroelectrolitice, acido-bazice, metabolice)
care periclitează viața celui otrăvit.

S~N~TATE

Crema de G[lbenele,
un adev[rat miracol
al naturii!
Crema de gălbenele are o formulă holistică ce are la bază compuși naturali activi, cu o bio-disponibilitate foarte mare, ce acționează sinergic completându-se și
potențându-se reciproc, rezultatul fiind o piele< hidratată, energizată, detoxifiată și întinerită.
Săpunurile și anumite geluri de
igienă intimă au în componența lor
substanțe ce pot irita pielea din zonele
intime. Crema de gălbenele este o minune a naturii, având proprietăți antiinflamatoare și de calmare a mâncărimii. Ca adjuvant în medicina clasică,
crema de gălbenele ameliorează micozele și are rol antiseptic la nivel vaginal.
Practic ingredientele active extrase
din florile de g[lbenele care se regăsesc
în crema de gălbenele în general
nu au reacții adverse, dar
pentru

că fiecare om este unic, la începutul
tratamentului crema de gălbenele trebuie testată. Evident tratamentul se
oprește dacă crema produce reacții cutanate adverse.
Crema de gălbenele se poate folosi
pe pielea bebelușilor încă de la vârsta
1 an.
Crema de gălbenele este cel mai des
folosită pentru a grăbi vindecarea rănilor, a t[ieturilor, arsurilor de gradul
întâi, zgârieturilor, dar și pentru
tratarea ulcerelor varicoase și a vânătăilor.
Există cercetări care
demonstrează că utilizarea cremei de gălbenele grăbește procesul de vindecare al
diferitelor tipuri de
răni și că mecanismele de acțiune includ
creșterea fluxului
sangvin la locul plăgii, încurajarea
sinte-

zei de colagen și stimularea dezvoltării
epidermului de neo-formație (a pielii
noi), dar și a țesutului conjunctiv.
Crema de gălbenele este incredibil
de bună pentru tratarea coșurilor, a acneei sau a altor probleme ale pielii.
Aceasta are efect antibacterian, antiseptic și cicatrizant. Este, de asemenea,
foarte utilă în cazul arsurilor provocate
atât de razele puternice ale soarelui, cât
și de cele provocate de foc.

Uleiul esen\ial de mandarine (citrus reticulata)
Este un calmant și relaxant
asupra sistemului nervos. Induce
un somn liniștit și profund prin
caracterul sedativ. Este tonic și stimulent digestiv și hepatic.
Este ușor laxativ și elimină balonarea și flatulența. Are proprietatea de a
repara și echilibra tenurile grase-acneice. Este regenerant și drenant al limfei
în cazul tenurilor mature. Combate retențiile de apă asociate cu inflamația.
Combate spasmele intestinale. Uleiul
esențial de mandarine se recomandă
în< insomnii, tristețe, anxietate, stres,
atac de panică, indigestie de origine
nervoasă (anorexie sau bulimie cauzate
de stres) dispepsii digestive (digestie
dureroasă), meteorism intestinal, constipație, colici, sughiț, întreținerea tenului ridat, acneic, acneic suprainfectat,
eczeme

Produsele
se g[sesc la cele două
magazine Hypericum
din municipiul Satu Mare<
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

purulente, furuncule, celulită, retenție
de apă, vergeturi.

Mod de folosire
Extern< 3-5 picături
ulei esențial de mandarine în amestec cu 30 ml
apă, pentru aromaterapie, odorizarea ambientului. Pentru masaj, 3-5
picături dizolvate în ulei
vegetal, cu care se masează fruntea și tâmplele în dureri de cap.
Pentru inhalații în boli respiratorii
se folosesc 2-3 picături dizolvate în
apă fierbinte. Ca ingredient se folosește
în creme de față, loțiuni pentru păr și
corp.

Aplica\ie mobil[
gratuit[ pentru
tinerii afecta\i
de cancer
Asociația Little People România a
pus la punct o aplicație mobilă VIA ce
poate fi folosită gratuit de tinerii bolnavi
de cancer cu vâsta cuprinsă între 18 și 39
de ani.
VIA este disponibilă pe telefoane mobile cu sisteme de operare IOS şi Android
şi poate fi descărcată din iTunes sau GooglePlay, se arată într-un comunicat de
presă al asociației. Ea le permite utilizatorilor să îşi creeze propriul profil public,
în timp ce anumite informaţii cu caracter
personal sunt securizate şi nu vor putea
fi vizualizate de orice utilizator,
permiţând opţiuni de filtrare pentru
funcţia de potrivire precum tipul cancerului, locaţie, interese etc.
“VIA – aplicaţia mobilă concepută
pentru a conecta persoane şi pentru a
crea conexiuni umane între tinerii adulţi
care se luptă cu cancerul, astfel încât
aceştia să aibă un lucru mai puţin de înfruntat< singurătatea”, arată Katie Rizvi,
fondatoarea Asociaţiei Little People România, citată în comunicat.
Conform sursei citate, imediat ce
aplicaţia generează potriviri, utilizatorii
sunt liberi să se contacteze unul pe celălalt. Astfel de cereri de interacţiune pot
fi acceptate sau respinse, după preferinţă.
Aplicaţia mobilă va trimite, de asemenea,
notificări cu privire la viitoarele întâlniri,
seminarii şi oportunităţi de socializare.
Aplicaţia este disponibilă gratuit tuturor tinerilor adulţi afectaţi de cancer
din toate centrele de tratament din ţară.

Hipertensiunea
arterial[, principalul
factor de risc
cardiovascular
Despre hipertensiunea arterial[
(HTA) se afirm[ c[ provoac[ `n egal[
m[sur[ disperare ;i speran\[. Disperare,
`ntruc]t are complica\ii cardiovasculare
severe ;i pentru c[ este frecvent nedepistat[ sau subtratat[. Speran\[, pentru
c[ prin tratament corect ;i sus\inut poate
fi controlat[ ;i pot fi prevenite
complica\iile ei, se arat[ `n lucrarea “Pentru o inim[ s[n[toas[“.
HTA reprezint[ cel mai r[sp]ndit
factor de risc cardiovascular de pe glob.
P]n[ la v]rsta de 50 de ani, 1 din 5 oameni are hipertensiune arterial[, dup[
v]rsta de 50 de ani, 1 din 3, iar dup[
v]rsta de 65 de ani, 2 din 3. Se estimeaz[
c[ `n Rom]nia sunt peste 5 milioane de
hipertensivi.
Cercet[rile efectuate `n \ara noastr[
arat[ c[, dintre bolnavii depista\i cu hipertensiune arterial[, aproape jum[tate
nu ;tiau c[ au HTA, iar dintre cei care se
;tiau cu aceast[ afec\iune, 60% nu f[ceau
tratament.
Prin hipertensiune arterial[ se `n\elege presiunea prea mare de curgere a
s]ngelui. S]ngele este pompat ritmic `n
artere de c[tre inim[ care dezvolt[ o anumit[ presiune pentru a reu;i s[ trimit[
s]ngele `n tot arborele arterial, la toate
organele. Aceast[ presiune se poate
m[sura ;i se nume;te presiune/tensiune
arterial[ sistolic[ (TAS). ~n momentul
urm[tor, inima se relaxeaz[ ;i prime;te
o nou[ cantitate de s]nge oxigenat de la
pl[m]ni, iar `n timpul acestei relax[ri a
inimii `n artere se men\ine o presiune
mai mic[ numit[ presiune/tensiune arterial[ diastolic[.
Valorile normale ale tensiunii arteriale (TA) sunt<140/90 mmHg> 130/80
mmHg la cei cu diabet ;i risc cardiovascular crescut, iar valoarea considerat[
optim[ este de 120/80 mmHg.
:t. C.
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Ceaiurile din frunze de nalbă-mare sunt indicate în afecţiunile aparatului respirator, bronșite, laringite, pentru ușurarea expectoraţiei. Preparatele din rădăcină de nalbă-mare sunt utile în inflamaţiile
gingiilor, inflamaţiile gurii, în diaree. De asemenea, pentru uz intern, sunt indicate ceaiurile de
nalbă pentru afecţiunile digestive, enterocolite, gastrite, duodenite, ulcer, stomatite, boli renale (cistite,
uretrite, pielite, nefrite). Ca gargară, este recomadată pentru problemele din zona orală; decoctul
poate fi aplicat pe gingiile bebelușilor pentru a le ușura durerile apariţiei primei dentiţii.

RE}ETE
Preparatele din
nalb[ au efecte
imunomodulatoare
Nalba este răspândită în întreaga Europă. Ea este o plantă
robustă cu tulpină groasă și frunze lobate, pufoase. Nalba crește în
stare sălbatică, adesea pe terenurile virane. Florile ei aspectuoase,
mov, sunt străbătute de vene stacojii. Fructul nalbei este un cerc
de nuci mici, fiecare conţinând o
singură sămânţă.

Paprica; de crap
cu legume fierte

Suc energizant de goji
ț;i fructe exotice

Din punct de vedere medicinal au
importanţă frunzele și rădăcina. Atât
frunzele, cât și florile se așază în straturi
subţiri și sunt uscate la întuneric, pentru a nu li se distruge pigmenţii antocianici. Odată uscate, frunzele și florile
se folosesc la prepararea de infuzii, decocturi și pulberi.

Principii conţinute
Rădăcinile conţin amidon, mucilagii, substanţe glucidice și lipidice, taninuri, flavonoizi, săruri minerale.
Frunzele conţin mucilagii, glucide, ulei
volatil iar florile conţin mucilagii, flavonoide, glucoronat de flavone, flavonoli, saponozide, taninuri, uleiuri volatile, antocianozide, derivaţi feolici
(acizi cafeic, clorogenic, cumaric), substanţe glucidice, acizi grași, săruri minerale.
Toate cele 3 părţi ale plantei au
acţiune antiinflamatorie, decongestivă,
emolientă, expectorantă, antidiareică,
antialgică, imunomodulatoare.

Indicaţii terapeutice
Ceaiurile din frunze de nalbă-mare
sunt indicate în afecţiunile aparatului
respirator, bronșite, laringite, pentru
ușurarea expectoraţiei.
Preparatele din rădăcină de nalbămare sunt utile în inflamaţiile gingiilor,
inflamaţiile gurii, în diaree.
De asemenea, pentru uz intern,
sunt indicate ceaiurile de nalbă pentru
afecţiunile digestive, enterocolite, gastrite, duodenite, ulcer, stomatite, boli
renale (cistite, uretrite, pielite, nefrite).
Ca gargară, este recomadată pentru
problemele din zona orală; decoctul
poate fi aplicat pe gingiile bebelușilor
pentru a le ușura durerile apariţiei primei dentiţii.

Ingrediente<
Un crap de circa un kg, 2 3 cepe de mărime mijlocie, o
lingură de untură sau ulei, două linguri de bulion, un ardei
gras, un sfert de linguriță de
boia de ardei dulce, sare, piper,
eventual un sfert de linguriță
de ghimbir. Pentru garnitură<
cât mai multe feluri de legume, în total 6-700 g.
Mod de preg[tire<
Se curăță crapul și se taie în bucăți
potrivite. Ardeiul gras și ceapa tăiate
foarte subțire se călesc în untură sau
eventual în ulei, iar când devin sticloase
și încep să capete o culoare aurie se
presară cu boiaua de ardei, se amestecă

Ingrediente<

și se toarnă peste ele bulionul subțiat
cu apă, sau preferabil cu supă de zarzavaturi. În loc de bulion se poate folosi
și suc de roșii, dar în acest caz fără
adaos de apă, Se condimentează după
gust, se adaugă peștele și se lasă să fiarbă înăbușit. Legumele se fierb în apă
ușor sărată, fie, fiecare separat, fie toate
împreună, într-o singură oală, dar
adăugate pe rând, în funcție de timpul
de fierbere a fiecăruia. La servire legumele se ornează cu verdețuri proaspete,
iar la pește se oferă lămâie feliată sau
mujdei de usturoi preparat cu zeamă
de lămâie.

O bucățică de circa 2-3 cm
de ghimbir care se răzuiește (nu
se folosește ghimbir uscat), zeama unei lămâi, 50 gr goji, zeama
proaspătă a unei portocale și a
unui grapefruit, 2 linguri de miere, o linguriță de sirop de cătină,
2 pahare de apă plată.
Mod de preparare<
Ghimbirul ras, mierea, fructele
goji, siropul de cătină și o jumătate de
pahar de apă se mixeaz[ bine în vasul
înalt al robotului de bucătărie, până
când se obține o pastă omogenă. Sucurile de citrice se amestecă într-o carafă, se adaugă pasta obținută anterior

și se amestecă bine, apoi se dizolvă cu
restul de apă. În caz de nevoie se mai
poate îndulci cu puțină miere, după
gust. Se obține o băutură puternic energizantă și antioxidantă, recomandată
în perioadele de convalescență, de efort
intelectual, stres, epuizare fizică, în perioada sesiunii de examene, sau pentru
femei, în stare de indispoziție în perioada ciclului menstrual. Se servește
rece, eventual cu câteva cubulețe de
gheață. Se poate păstra la frigider, dar
nu mai mult de 2-3 zile, deoarece, chiar
dacă nu se strică, dar își pierde calitățile.

Ciorbi\[țde dovlecei Tort de fructe de p[dure

Administrare<
Infuzia din frunze de nalbă-mare
se prepară din 1 linguriţă de plantă mărunţită, la 1 cană cu apă. Se beau 1-2
căni pe zi.
Rădăcinile de nalbă-mare se folosesc sub formă de macerat la rece. Se
pune 1 lingură de rădăcină mărunţită,
în 1 cană cu apă rece, se adaugă 1 vârf
de cuţit de bicarbonat de sodiu și se
lasă la macerat 1 oră. Se strecoară, iar
cantitatea se bea în cursul unei zile.
În faringită, amigdalite, stomatite,
gingivite se face gargară de mai multe
ori pe zi cu macerat la rece din 2 linguriţe de frunze și rădăcini mărunţite,
la 1 cană cu apă.

În cosmetică
Pentru tenurile uscate, ca și pentru
cele iritate, se recomandă folosirea unui
extract apos din rădăcină de nalbă-mare. Peste 3 linguri de rădăcini tăiate în
bucăţi mici se toarnă 1 cană de apă fiartă și răcită. Se macerează timp de 6 ore
la temperatura camerei, după care se
filtrează. Maceratul astfel preparat se
aplică sub formă de comprese.
Text selectat și adaptat de Ioan A.

Ingrediente<
Ingrediente<
2 morcovi, o ceap[ mijlocie, 4 dovlecei (zucchini) de
mărimi potrivite, 2 litri de supă
de carene sau de legume (se
poate prepara ;i din cubulețe
de supă), 1/2 litru lapte, 2-3 linguri de ulei de floarea soarelui,
2 linguri de făină, o legătură de
mărar verde tocat mărunt,
smântân[, iaurt sau lapte acru
(după preferință), sare, piper,
pătrunjel verde ;i usturoi.
Mod de preparare<
Dovleceii se răzuiesc, se lasă câteva
minute cu pu\ină sare, după care se

storc de apă. Într-o oală de circa 4 litri,
se pune uleiul la încins, se adaugă ceapa
tocată mărunt ;i morcovii tăia\i feliuțe
sub\iri ;i se călesc pu\in, apoi se adaugă
supa ;i laptele. Se fierbe pu\in, apoi se
adaugă dovleceii ;i se fierbe din nou
câteva minute. Făina se amestecă treptat cu smântâna sau iaurtul, cu grijă să
nu formeze noduri, se toarnă în supă,
se adaugă mărarul, se condimentează
;i se fierbe circa 15-20 minute. Se poate
servi cu ardei iute.

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

treptat se adaugă făina și praful de copt,
amestecând fin. Se toarnă într-o formă
specială pentru tort de fructe, se pune
la cuptorul preîncălzit și se coace timp
de 15 minute.
Se prepară o budincă, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, dar de data
aceasta folosind doar 400 g de lapte,
iar budinca fierbinte se toarnă uniform
în cavitatea blatului de pișcot. Se așează
fructele de pădure, se amestecă bine
gelatina cu sucul de fructe, iar după ce
s-a dizolvat se pune la fiert până dă
primul clocot. Se toarnă peste fructe și
se lasă 2-3 ore la frigider.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Mulți consideră că bărbații nu sunt atât de influențați de tendințele modei și că aceștia optează
în exclusivitate pentru stilul clasic. Însă stiliștii susțin că perfecțiunea nu are limite, de aceea le
propun bărbaților tendințe interesante și originale.

MOD~

Cele mai cool frizuri pentru b[rba\ii
care vor s[ fie `n tendin\e
Bărbații, la fel ca și femeile, au grijă
de aspectul exterior de aceea, stiliștii
actualizează în mod regulat tunsorile
pentru bărbați. Și, cu siguranță, nu trebuie să uităm nici de faptul că orice tip
de tunsoare pentru bărbați trebuie să
corespundă cu aspectul exterior și cu
formă fetei.

Tunsori actuale
Mulți consideră că bărbații nu sunt
atât de influențați de tendințele modei
și că aceștia optează în exclusivitate
pentru stilul clasic. Însă stiliștii susțin
că perfecțiunea nu are limite, de aceea
le propun bărbaților tendințe interesante și originale.
Ce tunsori se poartă în sezonul
2018? Stiliștii nu-i limitează pe bărbați
în alegerea tunsorilor, de aceea, fiecare
coafură reprezintă o îmbinare armonioasă de diferite tehnici. Unică cerință
este naturalețea și acuratețea .Posesorilor unui par firav li se propun foarte
multe modele de tunsori scurte. Astfel
de opțiuni nu necesită aranjare și permit mereu că aceștia să arate stilat și
modern. Businessmanii pot opta pentru coafurile clasice, iar băieții mai tineri pot face experimente cu texturi și
imagini în zona cefei.
Buclele cu lungime medie se privesc romantic și masculin, însă necesită o mare atenție din partea celui care
le posedă. Dacă nu dispuneți de timp
pentru îngrijire și coafare zilnică,
atunci recomandăm să optați pentru
opțiuni mai simple.
Puteți să folosiți cu grijă produse
de coafare. Excesul de gel și mousse va
înc[rca părul, făcându-l să arate murdar și neîngrijit. Dacă nu puteți să va
aranjați buclele de sinestatator, atunci
va recomandăm să apelați la un specialist care va va arată regulile de baza.
În noul sezon pozițiile de lider sunt
ocupate de tunsorile cu tâmplele descoperite și părul tapat în vârful capului.
Acestea pot fi tunsori în stil retro, cât
și opțiuni mai potrivite pentru tineri.
O imagine aleasă corect îi va conferi posesorului încredere în sine și va
pune accentul pe particularitățile pozitive ale aspectului exterior.
În anul 2018 există foarte multe opțiuni de tunsori cu breton. Acesta nu
este doar o parte componentă indispensabilă a tunsorii, ci și posibilitatea
de a schimbă instant un look de care
v-ați săturat.

Tunsori bărbați pentru p[r
scurt
Tunsorile scurte rămân la fel de actuale de câțiva ani buni. Comode și
simple, acestea nu necesită mult timp
pentru a fi aranjate, de aceea, sunt printre preferatele a mii de bărbați. Ce se
va purta în sezonul ce vine?
Tunsoarea Pompadour i se potrivește bărbaților cu față rotundă și ovală, iar stiliștii admit și o bărbiță scurtă.
Posesorii unui par des trebuie să folosească un mousse, iar cei cu părul moale trebuie să folosească gelul. După spălare părul se direcționează în sus.

Tunsori bărbați p[r mediu
Părul cu lungime medie are la dispoziție o gam[ mai variată de tunsori.

În fiecare an stiliștii modifică lookul obișnuit dându-i un nou aspect. O
astfel de diversitate permite realizarea
multor experimente fapt pentru care
sunt preferate atât de businessmani,
cât și de elevi.
În sezonul 2018 nu mai este loc
pentru tunsorile simple făcându-i pe
stiliști să caute tehnici și idei tot mai
noi. Tendințele actuale nu sunt atât de
simple în îngrijire precum cele scurte,
însă nici nu necesită o atenție sporită
precum părul lung. Câțiva ani în urmă
masculinitatea era caracterizată prin
tunsori foarte scurte, iar acum ne sunt
puse la dispoziție opțiuni enorme de
tunsori originale și brutale.Tunsoarea
Undercut reprezintă continuarea tunsorii foarte renumite în rândul tinerilor, unde tâmplele sunt rase, iar părul
din vârful capului este lăsat lung. Fashionistii mai moderni rad zona cefei
lăsând bretonul de lungime medie. Părul pieptănat într-o parte sau înapoi

poate primi un volum maxim chiar și
în prezența unui p[r mai firav. Stiliștii
nu recomandă o astfel de opțiune pentru posesorii unui par aspru și neascultător.
Modificarea modernă a tunsorii
Undercut o reprezintă tunsoarea hitler-jugent. Trecerea traptat[ a lungimii
din vârful capului la ceafă este practic
neobservată. Tâmplele și zonele alăturate sunt rase, lăsând în zona parietală
părul de lungime medie. Lungimea și
desimea nu este fixată, de aceea stilistul
are libertatea de a acționa așa cum își
dorește.
Frizură Faux hawk (tip creastă) este
o tunsoare la care părul din părțile laterale este lăsat de o lungime medie.
Opțiunile moderne nu salută trecerile
bruște și hotarele exacte, de aceea stiliștii depun eforturi imense pentru
pentru a realiza o tunsoare de calitate.
Deseori în acest scop sunt utilizate
instrumente precum un pieptene scurt

și o foarfeca foarte ascuțită. Deși durata
de executare este una foarte lungă și
migăloasă, rezultatul final cu siguranță
îi va bucură pe clienți. Bretonul poate
fi pieptănat la spate sau poate fi aranjat
cu o ușoară neglijență.
Aveți părul des? Atunci v[ recomandăm tunsorile cu volum în partea
de sus și zona cefei rasă. Aceasta este
decizia ideală pentru bărbațîi cu formă
pătrată a fetei. Datorită lungimii ne
sunt puse la dispoziție foarte multe opțiuni de aranjare.

Tunsori bărbați creative
Bărbaților îndrăzneți stiliștii le-au
inventat coafuri interesante, care vor
ajuta la crearea unui look memorabil
și deosebit. În noul sezon bărbaților le
sunt de asemenea puse la dispoziție diferite tehnici de colorare și decolorare
a părului. Acestea pot fi vârfuri sau
breton decolorat, însă unele varietăți

presupun nuanțe aprinse, neon.
Detaliul caracteristic al noului sezon 2018 sunt tâmplele și ceafa rasă.
Pentru ca coafură să nu mai fie banală,
pe suprafața rasă se realizează uzoare
și figuri geometrice. Această modă a
venit din îndepărtații ani 80 ai secolului
trecut, însă a suferit foarte multe modificări. Pentru a obține un desen impecabil, va trebui să gășiți un meșter
iscusit.Creasta a evoluat într-o tunsoare mai puțin agresivă. Aceasta presupune tunderea firelor superioare de
par în piramidă, datorită cărora părul
se ridică în mod natural. Părul din zona
tâmplelor și vârful capului sunt la fel
tunse scurt.
Cocul top knot cu partea laterală
și din spate rasă este o decizie foarte
neordinar[ și creativă. Părul din zona
temporală este lăsat lung, care este
strâns sub elastic. Deseori, această coafură este realizată în baza tunsorii undercut și este combinată cu barbă.
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Dacă vrei să nu ai dubii în ceea ce priveşte proporţia corectă de alimente care îţi furnizează
nutrienţii esenţiali, ţine cont de această regulă< în farfurie trebuie să ai jumătate legume (de
preferat cât mai divers colorate), un sfer proteine şi un sfert cereale integrale. Dacă respecţi
această regulă, eşti sigur că ai o alimentaţie corectă

DIET~

:i c]nd m]nc[m
s[n[tos putem gre;i
Ai decis să duci o viaţă sănătoasă, faci mişcare, ţii diete,
dormi mai mult şi ai renunţat la
zahăr. Dar chiar şi în aceste
condiţii, sunt câteva lucruri pe care le faci în privinţa alimentaţiei
şi despre care nu ştii cât sunt de
dăunătoare.

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

Ai putea crede că nu există un astfel
de lucru precum prea multe fructe şi
legume şi că o dietă care le conţine,
chiar şi exclusiv, este una sănătoasă.
Doar că nu este chiar aşa. În primul
rând, fructele conţin zahăr. Da, nu este
din acela prelucrat, dar este totuşi zahăr, aşa că este indicat să te limitezi la
folosirea lor pe post de gustări, între
mese. Dacă vrei să nu ai dubii în ceea
ce priveşte proporţia corectă de alimente care îţi furnizează nutrienţii
esenţiali, ţine cont de această regulă<
în farfurie trebuie să ai jumătate legume (de preferat cât mai divers colorate),
un sfer proteine şi un sfert cereale integrale. Dacă respecţi această regulă,
eşti sigur că ai o alimentaţie corectă.

Consumi toate alimentele
minune
de sare. În al treilea rând, trebuie să ţii
cont şi de ce fel de nuci sau seminţe,
pentru că multe dintre ele, consumate
chiar moderat, au o serie de efecte adverse deloc de neglijat. Un exemplu
concret sunt nucile braziliene. Sunt delicioase şi conţin seleniu. Seleniul este
un nutrient de care ai nevoie - dar numai aproximativ 55 micrograme (mcg)
de seleniu pe zi. O singură nucă braziliană are 68-91 mcg, ceea ce înseamnă
mai mult decât necesarul zilnic de seleniu al unei persoane. Prea mult seleniu poate provoca probleme, inclusiv
diaree, greaţă, erupţii cutanate, căderea
părului şi chiar efecte grave, cum ar fi
insuficienţă respiratorie, insuficienţa
cardiacă şi renală şi infarct. Un adult
nu trebuie să consume mai mult de 400
mcg de seleniu, pe zi. Adică, nu mai
mult de patru sau cinci nuci braziliene,
pe zi, dacă acestea sunt singura sursă
de seleniu.

Varză kale, goji, alge sau alte alimente despre care ai auzit că pot face
minuni pentru sănătatea ta se află în
dieta ta zilnică? Ei bine, nu exagera,
pentru că există şi un revers al medaliei
şi consecinţele abuzului de astfel de alimente sunt din cele mai neplăcute.
Ţine cont că nu ai toate problemele de
sănătate pe care se presupune că aceste
alimente le ameliorează şi nici excesul
nu este un lucru bun, fie el şi când vine
vorba despre alimentaţie sănătoasă.
Ţine minte mereu că moderaţia este
cheia unei vieţi sănătoase, aşa că limitează-te la o dietă echilibrată, cu elemente de bază şi fătă excese de alimente minune.

Mănânci prea multe nuci
şi seminţe
Este adevărat, nucile şi seminţele
conţin grăsimi sănătoase, sunt săţioase,
deci constituie o gustare excelentă şi,
în plus, sunt extrem de gustoase. Doar
că există şi câteva probleme, care ar
trebui să te facă să te gândeşti mai bine
ce şi, mai ales, cât mănânci. În primul
rând, nucile şi seminţele sunt foarte
bogate în calorii, aşa că trebuie să ai
mare grij[ la cantitatea pe care o consumi. Apoi, ca să beneficiezi de toţi
nutrienţii din ele în siguranţă, acestea
trebuie consumate crude şi fără adaos

Dacă urmezi un tratament, de orice
fel, ţine cont de faptul că unele alimente
pe care le consumi în mod frecvent pot
interfera cu medicamentele pe care le
iei, aşa că informează-ţi medicul despre
obiceiurile tale alimentare, chiar dacă
ele sunt unele sănătoase. Spre exemplu,
dacă îţi place grepfrutul şi îl consumi
în fiecare zi, trebuie să ştii că acesta nu
are o relaţie bună cu o serie de medicamente. Spre exemplu, în cazul în care
iei statine, medicamente care ajută la
scăderea colesterolului, trebuie să ştii
că grepfrutul contribuie la o absorbţie
foarte mare a acestora, deci şi la efecte
secundare mai intense. În plus, există
medicamente a căror eficienţă scade,
dacă le consumi în acelaşi timp cu deliciosul citric, motiv pentru care, dacă
te ştii fan de grepfrut, informează-ţi
medicul, pentru a stabili în ce măsură
tratamentul tău va fi afectat de consumul acestuia.

✂

Nu ţii cont că unele
alimente modifică efectul
medicamentelor

S-a născut la 8 iunie 1959, în București, și a absolvit, în 1984, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică ''I. L. Caragiale'' din București, Facultatea de Teatru, secția actorie, maestră fiindu-i Olga Tudorache. Printre colegii ei de facultate s-au numărat Oana Pellea, Carmen Tănase și
principele Radu Duda. Mulți dintre prietenii din acei ani au fost prezenți la înmormântarea de
duminică, la cimitirul ”Sf. Vineri” din București. Sistemul de repartiție a trimis-o pe Marina la
Satu Mare în toamna anului 1984. Ea a rămas la Teatrul de Nord până în 1990.
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IN MEMORIAM

Marina Procopie ;i-a `nceput
cariera `n anii ‘80 la Satu Mare
filmul ''Carol I'' (2009), în care a dat viață
rolului regina Elisabeta.

La finalul săptămânii trecute
a trecut în eternitate una din actrițele care au marcat Teatrul de
Nord prin frumusețea și talentul
ei în anii 1980 și a lăsat o amprentă de neuitat în istoria filmului
românesc. Poate că Marina Procopie nu și-a împlinit întreg potențialul artistic, marcat de un
destin ingrat, dar a avut momente
strălucitoare și a fost înconjurată
de iubirea publicului, în mod special a copiilor, poate cea mai prețioasă iubire.
Pentru publicul larg actrița este cunoscută mai ales prin rolul titular din
”Adela”, frumosul și nostalgicul film al
lui Mircea Veroiu din 1985, care i-a păstrat prezența deosebită. Gena slavă moștenită de la mama ei i-a dat o prestanță
aristocratică perfectă pentru acel film
sau pentru rolul reginei Elisabeta în ”Carol I” mulți ani mai târziu. Sătmărenii o
cunoșteau deja din rolurile de ingenuă
pe care începuse să le joace din toamna
anului 1984.

Albă ca Zăpada și piticii
din sală

Alături de Radu Sas în spectacolul “Mâța în sac” de Georges Feydeau, regia Mihai Raicu (1985)

Ani de succese la Satu Mare
S-a născut la 8 iunie 1959, în București, și a absolvit, în 1984, Institutul de
Artă Teatrală și Cinematografică ''I. L.
Caragiale'' din București, Facultatea de
Teatru, secția actorie, maestră fiindu-i
Olga Tudorache. Printre colegii ei de facultate s-au numărat Oana Pellea, Carmen Tănase și principele Radu Duda.
Mulți dintre prietenii din acei ani au fost
prezenți la înmormântarea de duminică,
la cimitirul ”Sf. Vineri” din București.
Sistemul de repartiție a trimis-o pe
Marina la Satu Mare în toamna anului
1984. Ea a rămas la Teatrul de Nord până
în 1990, jucând în următoarele spectacole< ”Vara trecută la Ciulimsk” de Alexandr Vampilov, regia Carmen Gentimir>
”Trandafirii roșii” de Zaharia Bârsan, regia Zoe Anghel Stanca> ”Dulcea ipocrizie
a bărbatului matur”, regia Tudor Popescu>
”Mâța în sac” de Georges Feydeau, regia
Mihai Raicu> ”Simple coincidențe” de
Paul Everac, regia Paul Everac> ”Haina
cu două fețe” de Stanislav Stratiev, regia
Cristian Ioan> ”Bietul meu Marat” de Alexei Arbuzov, regia Kovács Ferenc> ”Piticul din grădina de vară” de Dumitru Radu Popescu, regia Cristian Ioan> ”Cum
se cuceresc femeile” de Woody Allen, regia Cristian Ioan> ”Arrivederci Livorno”
și ”Vilegiatură în stil italian” (după ”Trilogia Vilegiaturii”) de Carlo Goldoni, regia Cristian Ioan> ”Europa, aport – viu
sau mort” de Paul Cornel Chitic, regia
Cristian Ioan> ”Baia romană” de Stanislav
Stratiev, regia Cristian Ioan.
Două spectacole au rămas de referință pentru ea< debutul din ”Vara trecută
la Ciulimsk”, premiat la nivel național,
când și-a dat seama că a cucerit publicul,
și seria de peste 200 de spectacole pe textul lui Woody Allen, una din cele mai
jucate producții ale Teatrului de Nord,
la sediu și în țară. Colaborarea cu Cristian Ioan a contribuit mult la creșterea
sa artistică.
În aceeași perioadă a jucat și o serie
de roluri în filme ca ''Adela'', (regia Mircea Veroiu, 1985), ''Colierul de turcoaze''
(regia Gh. Vitanidis, 1986), ''Există joi?''
(regia Adrian Petringenaru, 1989), ''Cucerirea Angliei'', (regia Sergiu Nicolaescu,
1989). În 2004 a interpretat rolul doamnei Craioveanu din filmul ''Orient Express'', regizat de Sergiu Nicolaescu. După cinci ani, s-a reîntâlnit cu Sergiu Nicolaescu pe platourile de filmare, pentru

Din 1990 Marina s-a mutat la Teatrul
''Ion Creangă'' din București, o scenă dedicată copiilor. Dintre rolurile interpretat, cel care i s-a ''lipit ca o etichetă'' a fost
cel al eroinei principale din ''Albă ca Zăpada'' de frații Grimm.
'Sigur, a juca un astfel de rol în teatrul
de copii este la fel cum ai juca marile roluri pe scenele teatrelor pentru maturi.
(...) Mi-a trebuit ceva timp să mă adaptez,
să fac față unei săli pline de copii, care
comentează mai tot timpul, încercând să
te ajute, să te prevină, sau din contră, să
te împiedice să faci ceva. (...) Un exemplu: a venit o dată o fetiță cu flori pe scenă și mi-a spus textual< 'Albă ca Zăpada
(uitându-se către mama vitregă), să nui mai deschizi lu' asta și dacă mai vine,
să-i dai un pumn în cap'. (...) Și încă ceva<
Albă ca Zăpada este brunetă, eu sunt
blondă, port perucă în spectacol și dacă
vreun copil mă vizitează în cabină și am
apucat să-mi scot peruca și costumul, el
nu mă mai recunoaște. Câteodată mai
întârzii și eu, și nu-mi scot repede costumul, pentru a nu dezamăgi pe vreunul
dintre ei'', povestea Marina Procopie într-un interviu.
''Probabil cel mai extraordinar și minunat public este cel de la teatrul de copii.
Copiii sunt sinceri, e greu să îi păcălești.
Copilul nu este diplomat, copilul te iubește sau nu. În momentul în care el vine
pe scenă, te strânge în brațe și te sărută
cu foc și îți dă o floricică pe care o bălăngăne până ajunge pe scenă cu ea, cred
că e cel mai minunat lucru care i se poate
întâmpla unui om. Sigur că pentru un
artist care a făcut teatru și pentru maturi,
fiecare premieră e un moment unic.
Când primești aplauze, nu mai ai nevoie
de nimic, îți cresc aripioare în spate",
mărturisea actrița. ''Actorul care slujește
în acest teatru renunță din start la orgoliu, (și credeți-mă, toți avem orgolii!),
din simplul motiv că pentru copil nu
exiști decât ca personaj''.

Să mori rănit din dragoste
de viață
“Baia romană” (1990), ultimul rol ca actriță sătmăreană

“Vara trecută la Ciulimsk” (1984), cu Corneliu Jipa

Amalia Savinescu, Marina Procopie, Corneliu Jipa ;i Radu Sas în marele succes “Cum se cuceresc femeile” (1988)

"Din punct de vedere al sufletului nu
cred că m-am schimbat deloc, ba chiar
câteodată mă și îngrijorează faptul că nu
îmi dau seama cum trec anii, îmi dau
seama numai când mă privesc în oglindă
și când citesc anumite roluri și realizez
că nu le mai pot juca din cauza vârstei.
(...) Altfel, pe dinăuntru, nu cred că mam schimbat fundamental, și cine mă
cunoaște bine poate confirma lucrul ăsta,
adică sunt la fel de nebună ca acum 20
de ani, și ca acum 30 de ani, și ca acum
10 ani... Și sper să fie așa, să se spună
'uite ce babă nebună!', prefer o babă nebună decât o babă bătrână, pleonastic
vorbind'', spunea Marina Procopie în
2014, când s-a întors la Satu Mare pentru
Balul Actorilor, regăsindu-i pe regizorul
Cristian Ioan și partenerul de scenă Corneliu Jipa pentru o fotografie a amintirilor.
Din păcate Marina a pierdut o bătălie
crâncenă cu cancerul, deși timp de un
deceniu a trecut prin operații și chimioterapii și și-a păstrat mereu dragostea de
viață, susținută de iubirea devotată a soțului. Ieșirea din scenă e inevitabilă. Rămâne amintirea. Iar amintirile lăsate de
Marina sunt dintre cele mai frumoase.
Vasile A.

10 Informa\ia de Duminic[/15 iulie 2018

DEZVOLTARE PERSONAL~

Rolul consilierului
în dezvoltare personal[
Despre dezvoltarea personală se
vorbește foarte mult în ultimii ani.
Psihologi, psihoterapeuți, oameni
de știință ne sfătuiesc să facem tot
ceea ce ne stă în putință pentru a ne
merge mai bine. Ori asta înseamnă
de fapt să ne dezvoltăm pe plan personal. Cine este de fapt consilierul
pentru dezvoltare personală și în ce
moment din viață te poate acesta
ajuta?
O întrebare la care multă lume caută
răspunsul. În primul rând trebuie să știm
că noi, oamenii avem mai multe tipuri
de nevoi. Principala nevoie este cea de
bază. Avem nevoie de hrană și de elementele ce ne asigură igiena corporală,
de condițiile de trai pentru o viață decentă. Pe lângă aceste nevoi, oarecum
mergând mână în mână, sunt cele de autocunoaștere, de creștere și dezvoltare.

Nevoia de autocunoaștere
și de dezvoltare
Fiecare dintre noi simțim nevoia să
fim ascultați, simțim nevoia să fim înțeleși
pentru faptele noastre, pentru stările
emoționale care ne încearcă. Și iată că
ajungem la următoul aspect< trebuie să
învățăm să ne cunoaștem pe noi înșine
pentru ca mai apoi să îi ajutăm chiar pe
cei din jurul nostru să ne descopere, să
ne înțeleagă. Autocunoașterea este un
proces destul de dificil, mai ales pentru
că necesită timp. Din păcate, noi trăim în
lumea în care nu ne mai facem timp pentru noi, ori tocmai asta e problema. Dar
oare dacă ne-am opri puțin și ne-am face
o programare la un consultant în dezvoltare personală nu am reuși noi să ne rupem o bucățică de timp chiar pentru noi?
Iată că acest consultant poate să ne ajute
să ne facem timp. O programare ca la

Educa\ia financiar[ ne ajut[
s[ lu[m cele mai bune decizii
în gestionarea resurselor
În rândurile de mai jos ne-am propus
să abordăm un subiect de actualitate, și
anume ce înseamnă de fapt educația financiară și de ce avem nevoie de cunoștințe în domeniu și la vârsta adultă?
Ei bine, norocoși sunt copiii din ziua
de azi. Ei învață multe la școală pe această
temă încă din ciclul primar. Adulții, generația anilor 70-80, nu au avut parte de
foarte multe conversații pe tema asta la
școală, excepție făcând cei ce au învățat
la licee economice, de profil.

Cui îi cerem ajutor?

Consilierii în dezvoltare personală sunt persoane care au pregătire în psihologie
dentist, ca la cosmetică sau la medic.

Consilierul nu e nici psihiatru,
nu oferă nici rețete de succes
Consilierul în dezvoltare personală
este tocmai persoana care ne poate ajuta
să trăim în prezent, e persoana care știe
să empatizeze cu noi și e special pregătită
să joace un rol de antrenor, cu ghilimelele
de rigoare. De regulă, consilierii în dezvoltare personală sunt persoane care au
pregătire în psihologie, mânuiesc foarte
bine tehnicile de autocunoaștere și reușesc să își cultive încrederea în propria ta
persoană. E foarte bine de știut că acest
consilier în dezvoltare personală nu e nici
avocat, nici medic psihiatru, nici psihoterapeut. Pentru probleme precum depresie, anxietate, atacuri de panică, traume nerezolvate din trecut nu vom apela
niciodată la consilierul în dezvoltare per-

sonală. Acesta nu ne oferă rețeta unei vieți
de succes, și asta e bine de știut. Consilierul ne va ghida prin suportul său pentru a găsi cea mai bună soluție în situația
în care ne aflăm, dar nu ne spune ce să
facem. De asta ne dăm singuri seama. Întrebările pe care ni le punem își găsesc
răspuns tot din interiorul nostru, doar că
totul se face cu ajutorul consilierului care
știe cum să ne poarte de fapt spre cea mai
bună soluție.

Am asistat în ultimii ani, de la Revoluție încoace, la enorm de multe cazuri
în care oamenii și-au pierdut casele pentru că nu au mai putut plăti ratele la
bănci. Cum se ajunge în astfel de situații?
Răspunsul e simplu. Nu suntem atât de
bine educați financiar, nu avem cunoștințe, abilități să luăm cele mai bune decizii în ceea ce privește buna gestionare
a resurselor pe care le avem. Nu știm să
ne folosim de informații, nu știm cui să
cerem ajutor și, din păcate, credem că ne
pricepem la toate.

Gestionarea bugetului de
venituri și cheltuieli
Educația financiară e cea care ne învață să gestionăm un buget de venituri și
cheltuieli, ne învață să facem economii,
investiții bune. Educația financiară ne dă
definiția la toate instrumentele financiare
ce ni le pun la îndemână băncile. Serviciile financiare ale zilelor noastre sunt
enorm de multe și chiar dacă uneori numai gândul la bancă ne dă fiori, nu e tocmai așa. Serviciile bancare le putem folosi

în ajutorul nostru. Înșelegerea intrumentelor financiare este foarte importantă.

Evidența cheltuielilor,
crucială
După ce știm exact cât câștigăm într-o lună, ce cheltuieli curente avem, știm
cu câți bani rămânem. În acest punct,
educați financiar fiind, știm ce instrumente să alegem pentru a economisi sau
pentru a investi. Totul cu același scop,
de a înmulți banii. Evidența cheltuielilor
este foarte importantă în planificarea investițiilor viitoare. Metodele de economisire a banilor sunt și ele foarte multe
și variate. Consultantul financiar e cel
care ne poate ajuta să alegem cele mai
bune metode. La fel, în cazul unor credite, educația financiară ne ajută să înțelegem avantajele și dezavantajele creditării.

Fără promisiuni și critici
Un alt aspect de reținut este că și consilierul în dezvoltare personală este un
om ca oricare altul. Nu te va judeca, nu
este atotștiutor, nu te va critica, nu îți va
face promisiuni. Îți oferă suport pe tot
parcursul drumului care l-ai ales. Asta
face de fapt consilierul în dezvoltare personală.

Dezvoltarea abilit[\ilor de comunicare
se face cel mai bine acas[

Cum le vorbim copiilor despre bani?
făcut patul. Părintele care face asta nu îl
învață pe copil nimic, doar că dacă ai
bani poți cumpăra tot ceea ce vrei. Când
va crește mare, un copil educat așa va
considera că inclusiv prieteniile se cumpără cu bani.

Bani, bani, bani. Rămânem tot
la bani, doar că de această dată vorbim și despre copii, mai exact despre ce nu ar trebui să știe copiii
noștri sau ce nu e normal să le povestim ori să le explicăm lor. Educația financiară a copiilor este foarte importantă și în ultimii cinci șase ani s-a pus problema aceasta
și în instituțiile de învățământ românești.

Timpul nu înseamnă bani
Sunt părinți care, muncind de dimineață până seara, îi învață pe copil că
timpul înseamnă bani. Nu este nimic
adevărat în această afirmație. Copilul se
va simți foarte prost și chiar s-ar putea
să încerce să facăm rost de bani pentru
a-și plăti părinții să petreacă timp cu el.
Ceva dureros, nu?

Copiii trebuie să știe ce înseamnă un
buget și cum se cheltuie corect banul,
însă nu trebuie puși în situația de a crede
că totul se învârte în jurul banilor.

Părintele, un model pentru
copilul său
Să începem cu un exemplu cât se
poate de simplu, trăit de fiecare dintre
noi la un moment dat< trimitem copilul
să cumpere o pâine și acesta trebuie să
aducă restul. Dacă îl cheltuie pe dulciuri
fără să îi fi cerut voie părintelui să facă
asta, înseamnă că a văzut undeva acest
model. Probabil părintele cheltuie sume
semnificative pe produse de care nu are
nevoie cu adevărat. Părinții trebuie să fie
adulți responsabili în momentul în care
pun ceva în coșul de cunpărături sau scot
pormoneul din buzunar. Să nu uităm că
părinții sunt modele în viața copilului.
Copiii trebuie învățați ce sunt chel-

tuielile. Asta în primul rând. Nu trebuie
să le spunem mereu că nu permitem una
sau alta. Trebuie să le explicăm de ce nu
cumpărăm o jucărie pe care o vor sau un
alt obiect. În spatele oricărei alegeri stă
o explicație. Nu o cumpărăm pentru că<
e prea scumpă și nu e de calitate, nu ne
va folosi la nimic, am mai avut una la fel
și s-a stricat după două zile. Cel mic trebuie așadar să aprecieze valoarea banilor,
dar și valorile morale ce stau la baza alegerilor.
Nu plătiți copilul pentru note bune
la școală sau pentru că și-a făcut ordine
în cameră! Copilul nu trebuie răsplătit
cu bani. E absurd să îi spui celui mic că
îl plătești pentru rezultate bune la învățătură, pentru că a dus gunoiul sau și-a

Fără păcăleli când vine vorba
de cât câștigă părintele
Un alt aspect de reținut este explicația
bugetului familiei. La un moment dat,
pe la 9-10 ani, copilul va pune întrebări
despre cât câștigă familia sa. La întrebările acestea trebuie să le răspundem sincer. Nu îl păcălim pe copil umflând sumele doar ca el să creadă că e dintr-o familie foarte bogată sau invers. Îi vom
spune adevărul și-l vom implica în gestionarea bugetului. Acum, că e perioada
vacanțelor, părinții ar trebui chiar să-și
planifice fiecare leuț pentru concediul
de odihnă alături de copil. Acesta va acționa rațional prin magazine și nu va face
“scandal” pentru orice obiect nefolositor
de pe tarabe.

Cât de plăcut e să comunici cu cei
din jur, mai ales atunci când simți că ești
pe aceeași lungime de undă cu ei! Cam
asta simțim cel mai adesea când vorbim
cu familia noastră ori cu cei mai buni
prieteni.
Avem nevoie de comunicare, iar să
comunicăm învățăm cel mai bine acasă.
Încă de când venim pe lume suntem educați să ne exprimăm nevoile, sentimentele.
Comunicarea acasă sau cu persoanele apropiate este mult mai ușoară decât
cea de la serviciu sau cu persoane cu care
nu avem atât de multe tangențe. Tocmai
din acest motiv ar trebui să profităm și
să ne dezvoltăm tehnica aceasta a comunicării în familie. Dezvoltarea abilităților
de comunicare a devenit un fel de materie
de bază în viața de zi cu zi. Pornește de
acasă, din familie, pentru că acolo ne cunoaștem foarte bine unii pe alții, ori principalul aspect în aceasta dezvoltare a abi-

lităților de comunicare este să câștigăm
încrederea interlocutorului, a partenerului de discuții.
Pentru asta trebuie să fim și buni ascultători. Și ascultarea se învață. Ce intră
pe-o ureche nu trebuie să iasă pe cealaltă.
Trebuie să știm să ascultăm activ pentru
a putea vorbi de o comunicare de calitate
cu cei din jur. Mai trebuie avut în vedere
și momentul comunicării. Subiectele de
discuție au legătură directă cu momentul
în care povestim cu cei din jur.
Comunicarea înseamnă și un limbaj
non-verbal, pe care îl învățăm cel mai
bine tot acasă. Comunicarea eficientă înseamnă o atitudine pozitivă. Aceasta dă
tonul discuțiilor. Așadar, acasă, în familie,
suntem capabili fără prea mult efort să
ne dezvoltăm abilitățile de comunicare,
abilități care ne vor ajuta enorm de mult
în viața de zi cu zi, chiar și dincolo de
zona noastră de confort.
Pagin[ realizat[ de Andrei G.
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Svastica a fost un simbol şi pentru daci, ea fiind reprezentată pe vasele de lut şi pe podoabe. În
2015, statul român a recuperat de la o casă de licitaţii din München 18 obiecte de podoabă dacice
din argint, ce datează dinainte de cucerirea romană, unele fiind decorate cu simboluri religioase cum
este svastica. Svastica a continuat să fie prezentă în spaţiul românesc şi după daci. Acoperământul
mormântului Mariei de Mangop, a doua soţie a lui Ştefan cel Mare, a fost împodobit cu svastici.
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Svastica, simbolul norocului, a fost adorat[
înainte de Al Doilea R[zboi Mondial

Mark Zuckerberg,
pe podiumul
celor mai boga\i
oameni din lume

Folosirea svasticii de nazişti provine din lucrările unor cercetători germani din secolul al XIX-lea care
traduceau vechi texte indiene şi care au observat unele similarităţi între propria limbă şi sanscrit[

Mark Zuckerberg, fondatorul și
CEO-ul companiei Facebook, este în
acest moment al treilea cel mai bogat om
din lume. Acesta l-a întrecut de curând
pe Warren Buffet, care în trecut a ocupat
primul loc în acest clasament, și este în
urma altor doi oameni importanţi din
domeniul tehnologiei< Bill Gates, care
este în continuare pe primul loc și Jeff
Bezos, fondatorul Amazon, care ocupă
în prezent locul al doilea.
Zuckerberg l-a întrecut pe Warren
Buffet în urma creșterii valorii acţiunilor
Facebook de vineri cu 2,4%, averea sa
fiind estimată la 81,6 miliarde de dolari.
Astfel CEO-ul Facebook este acum mai
bogat cu aproximativ 373 milioane de
dolari decât CEO-ul Bershire Hathaway
Inc., la numai 34 de ani.
Buffet, în vârstă de 87 de ani este un
cunoscut filantrop, acesta donând peste
50 de miliarde de dolari pe parcursul carierei sale. De asemenea, Bill Gates este
cunoscut pentru donaţiile sale către cauze umanitare, însă momentan rămâne
pe locul întâi în clasament, relatează
go4it.
În trecut, Mark Zuckerberg a declarat că pe parcursul vieţii sale plănuiește
să doneze 99% din averea sa către cauze
umanitare, fondând alături de soţia sa
organizaţia Chan Zuckerberg Initiative,
care plănuiește să investească banii lor
în dezvoltarea de soluţii care să împingă
potenţialul uman înainte și să promoveze
oportunităţi egale pentru toată lumea.
În acest moment, o acţiune Facebook
valorează 203,23 dolari, recordul absolut
de până acum al companiei, o revenire
spectaculoasă după scandalul Cambridge Analityca care a dus la scăderea valorii
până lșa 152,22 dolari pe 27 martie anul
curent, cea mai scăzută valoare din ultimul an.

În Europa şi Statele Unite, svastica a devenit simbolul asociat cu
nazismul, dar rădăcinile sale au
mii de ani şi, în trecut, a fost folosit
ca simbol aducător de noroc. Pe
măsură ce există din ce în ce mai
multe dovezi ale istoriei sale prenaziste în Europa, poate acest simbol antic să scape de asocierile nefaste?
În Asia, la hinduşi, budişti şi jainişti,
simbolul are o semnificaţie extrem de importantă, fiind folosit la ceremoniile religioase şi ca motive pentru diferite decoraţiuni. Chiar numele de suastika în
sanscrită înseamnă (ceva) de bun augur,
scrie BBC.
Primii occidentali care au ajuns în
Asia au fost inspiraţi de asocierile pozitive
ale semnului şi au început să-l folosească
şi acasă, astfel încât la începutul secolului
al XX-lea exista o modă de a folosi svastica drept simbol aducător de noroc.
În cartea sa The Swastika< Symbol
Beyond Redemption?, Steven Heller arată
cum a fost adoptat cu entuziasm de Occident ca motiv arhitectural, folosit în reclame şi pe produse.
“Coca-Cola l-a folosit. Carlsberg l-a
folosit pe sticlele de bere.
Boy Scouts of America l-a adoptat,
iar Girls' Club of America şi-au numit
revista Swastika. Chiar făceau cadou insigne cu svastică cititorilor care vindeau
copii ale revistei”, a relatat scriitorul.
Svastica a fost folosită de armata americană în timpul Primului Război Mondial şi putea fi văzută pe avioanele RAF
chiar până în 1939.
Folosirea svasticii de către nazişti provine din lucrările unor cercetători germani din secolul al XIX care traduceau
vechi texte indiene şi care au observat
unele similarităţi între propria lor limbă
şi sanscrita. Astfel au ajuns la concluzia
că indienii şi germanii au strămoşi comuni şi şi-au imaginat o rasă de război-

era asociat cu cultul Soarelui şi cu fertilitatea, elemente dominante ale acestor
culturi. De asemenea, în Neolitic, cultura
Vinca ce s-a întins prin sud-estul Europei
acum 7.000 de ani a folosit simbolul. Totuşi, svastica s-a răspândit în toată Europa
în Epoca Bronzului. În colecţia muzeului
există vase de lut care datează de acum
4.000 de ani. Atunci când naziştii au ocupat Kievul în Al Doilea Război Mondial,
au fost convinşi că artefactele indicau
existenţa arienilor şi le-au luat în Germania.La greci, svastica era un ornament arhitectural, dar şi pentru a decora vase.
Probabil cel mai surprinzător vestigiu
al muzeului este o bucată de pânză brodată cu svastici şi alte ornamente din secolul al XII-lea e.n, care a aparţinut probabil unei prinţele slave.
Svastica a rămas un motiv de broderie
răspândit în estul Europei şi Rusia până
în Al Doilea Război Mondial. Un scriitor
rus pe nume Pavel Kutenkov a identificat
aproape 200 de variaţii în toată regiunea.
În partea occidentală a Europei, ne
este cunoscută descoperirea de la Yorkshire care datează din Epoca Bronzului
- o inscripţie a unei svastici pe o piatră la
Woodhouse Crag.

Svastica dacică
În 2015, statul român a recuperat de la o casă de licitaţii din München 18 obiecte
de podoabă dacice din argint, ce datează dinainte de cucerirea romană, unele
fiind decorate cu simboluri religioase cum este svastica
nici pe care au numit-o arieni.
Ideea a fost perpetuată apoi de ideologii nazişti de la începutul secolului al
XX-lea. Svastica a fost interzisă în Germania la sfârşitul celui de al Doilea Război
Mondial şi oficialii germani au încercat
să introducă această măsură la nivelul întregii Uniuni Europene, în 2007, însă fără
succes.

Svastica, simbol străvechi
al Europei

Ironia face ca svastica să fie mai europeană în origini decât realizează foarte
mulţi. Descoperirile arheologice au arătat
că svastica este un simbol extrem de vechi,
dar exemplele antice nu sunt limitate la
India. A fost folosit[ de greci, celţi, anglo-saxoni şi unele dintre cele mai vechi
exemple au fost găsite în estul Europei,
de la Marea Baltică la zona balcanică.
Un loc în care se găsesc multe artefacte chiar şi din Paleolitic este Muzeul
Naţional de Istorie a Ucrainei din Kiev.
În aceste contexte preistorice, simbolul

Svastica a fost un simbol şi pentru
daci, ea fiind reprezentată pe vasele de
lut şi pe podoabe. În 2015, statul român
a recuperat de la o casă de licitaţii din
München 18 obiecte de podoabă dacice
din argint, ce datează dinainte de cucerirea romană, unele fiind decorate cu simboluri religioase cum este svastica. Svastica a continuat să fie prezentă în spaţiul
românesc şi după daci. Acoperământul
mormântului Mariei de Mangop, a doua
soţie a lui Ştefan cel Mare, a fost împodobit cu svastici. În perioada interbelică,
Liga Apărării Naţional-Creştine (LANC),
partid politic de orientare naţionalistă şi
antisemită, condus de Alexandru C. Cuza, avea ca simbol svastica.

To\i membrii echipei de fotbal ;i antrenorul au fost salva\i din
pe;tera din Thailanda, dar nu se `ntorc imediat la familiile lor
Operaţiunea de salvare a celor
13 persoane captive în peștera din
Thailanda s-a încheiat. Toţi membrii echipei de fotbal și antrenorul
au fost scoși la suprafaţă. Însă
chiar și după încheierea operaţiunilor de salvare, copiii nu se vor
putea reîntoarce la familiile lor.
Toţi membrii echipei de fotbal thailandeze vor fi puși în carantină imediat
ce sunt scoși din peșteră. Conform Live
Science, peșterile sunt locuri pline de
bacterii și virusuri, iar medicii se vor
asigura că cei 12 copii și antrenorul lor
nu au fost infectaţi în decursul perioadei petrecute în subteran.
„Principala grijă este reprezentată
de prezenţa liliecilor în peșteri. Aceste
animale pot transmite diferite boli infecţioase, inclusiv turbare”, a declarat
dr. Amesh Adalka din cadrul John
Hopkins Center for Health Security
din Baltimore.
Momentan nu se știe dacă membrii
echipei de fotbal au fost expuși liliecilor

Momentan nu se știe dacă membrii echipei de fotbal au fost expuși liliecilor din
peșteră. Dacă medicii vor suspecta orice contact cu o astfel de creatură, copiilor
și antrenorului le va fi administrat un vaccin pentru prevenirea infecţiei cu
rabie

din peșteră. Dacă medicii vor suspecta
orice contact cu o astfel de creatură,
copiilor și antrenorului le va fi administrat un vaccin pentru prevenirea infecţiei cu rabie. De asemenea, și dejecţiile liliecilor reprezintă o problemă.
„Anumite tipuri de fungi se pot dezvolta în fecalele de liliac”, a declarat
Adalja, iar inhalarea sporilor poate duce la infecţii pulmonare precum criptocoză sau histoplasmoză.
Unele dintre simptomele acestor
afecţiuni s-ar putea să nu apară în timpul pe care băieţii îl vor petrece în carantină, a mai declarat Adalja. În unele
cazuri poate dura luni sau ani până
când fungii ajung să producă probleme.
O altă problemă este reprezentată
de leptospiroză, o infecţie bacteriană
care poate provoca sângerare în interiorul plămânilor, sau meningită.
Cei 12 sportivi minori și antrenorul
lor au rămas blocaţi în data de 23 iunie
în interiorul peșterii Tham Luang din
nordul Thailandei, în urma unei ploi
torenţiale.

Un elefant a c[zut
peste public la un
circ din Germania
În cadrul unui spectacol de circ,
doi elefanţi au început din senin să-l
împingă pe al treilea către public. Imaginile înregistrate în timpul unui spectacol din Osnabruck, Germania, prezintă momentul în care elefantul Tompteusen a fost împins într-o zonă a publicului de către alţi doi elefanţi. Conform organizaţiei pentru drepturile
animalelor PETA, animalul a fost rănit
în urma incidentului.
În urmă cu o lună, din cadrul circului Krone un elefant a evadat și a
avut câteva minute de libertate pe străzile orașului, mai spun reprezentanţii
PETA. Însă, recent, a avut loc un alt
incident tot la același circ, unul dintre
elefanţi fiind împins către public. Tech
Times notează că nimeni nu a fost rănit
grav, însă un bărbat a suferit tăieturi la
picior.
Imaginile arată cum membrii circului au încercat să ridice elefantul, iar
spectacolul a continuat. Persoanele ce
militează pentru protejarea animalelor
au apelat din nou la autorităţile germane pentru a interzice circurile cu
animale, argumentul principal fiind că
aceste animale sunt forţate să facă anumite cascadorii.
Din 2017, în România, este interzisă folosirea animalelor sălbatice în
circuri, cu excepţia câinilor, cailor, delfinilor și a unor păsări exotice.
Pagin[ realizat[ de Mirela Filimon
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Justin Bieber ;i top-modelul
Hailey Baldwin s-au logodit
Justin Bieber s-a logodit cu
top-modelul Hailey Baldwin. Cei
doi au început o relație în urmă
cu o lună, a anunţat duminică
TMZ.com, un site specializat în
publicarea de informaţii despre
celebrităţi.
Artistul, în vârstă de 24 de ani, a
cerut-o în căsătorie pe iubita lui, în
vârstă de 21 de ani, sâmbătă seara, în
timpul unei cine romantice, într-un
restaurant de lux din Bahamas. Un reprezentant al cântăreţului a refuzat să
comenteze informaţia, însă mai mulţi
apropiaţi ai cuplului au lăsat să se
înţeleagă că aceasta este adevărată, potrivit.
Mai mulţi clienţi ai restaurantului,
prezenţi la faţa locului în acel moment,
au dezvăluit că bodyguarzii lui Justin
Bieber le-au cerut să nu îşi folosească
telefoanele mobile în timpul cererii în
căsătorie.
“Să spun că sunt mândru, ar fi un
eufemism! Sunt încântat şi aştept cu
nerăbdare următorul capitol”, a scris
tatăl cântăreţului canadian, Jeremy Bieber, într-un mesaj postat pe Instagram,
alături de o fotografie a fiului lui.
Mama artistului, Pattie Mallette, a
publicat pe Twitter un mesaj compus
dintr-un singur cuvânt – “Love” (“Dragoste”, n.r.) -, repetat însă de şapte ori.
Justin Bieber tânăra fiică a actorului
Stephen Baldwin au mai fost împreună
în 2016, dar s-au despărțit după puțin
timp, iar modelul spunea că nu a mai
ținut legătura cu fostul ei iubit o bună
perioadă de timp.

În luna mai s-a despărţit
de Selena Gomez
Cântăreţul s-a despărţit de scurt
timp de Selena Gomez, mai exact în
mai, la doar câteva luni după ce se împăcaseră. Motivul pare a fi că mama
Serenei a refuzat să îl accepte pe cântăreţ în sânul familiei. O altă sursă a
susţinut că despărţirea aceasta nu a fost
influenţată cu nimic de atitudinea pe
care o are Mandy Teefy faţă de iubitul
fiicei sale<
“Au decis să ia o pauză din cauza
problemelor de comunicare pe care le
au, ea nu ar trebui să ia o decizie referitor la relaţia pe care o are, bazânduse exlusiv pe opinia mamei sale despre
cel care îi este iubit. Au fost ceva neînţelegeri între ei, dar nu ar surprinde
pe nimeni dacă s-ar împăca într-o săptămână, acesta este stilul lor”, a declarat
o sursă apropiată.

A devenit cunoscut în urma
unor postări pe YouTube
Bieber s-a născut pe 1 martie 1994
în London, Ontario, şi a fost crescut în
Stratford, Ontario. El este singurul fiu
al lui Jeremy Jack Bieber şi al Patriciei
"Pattie" Mallette. Părinţii lui Justin nu
au fost niciodată căsătoriţi. Pattie l-a
crescut pe Justin cu ajutorul părinţilor
săi, Diane şi Bruce. Din partea lui Jeremy, Justin are doi fraţi vitregi, Jaxon
si Jazmyn. Justin a învăţat într-o şcoal[
primară franceză în Stratford. În copil[rie, a învăţat să cânte la pian, tobe,
chitară şi trompet[. A absolvit liceul
în 2012 cu un GPA de 4,0.
La începutul lui 2007, Bieber a cântat melodia lui Ne-Yo "So sick" într-o
competiţie locală de talente şi a câştigat
locul 2. Mama sa a început să posteze
video-uri de la competiţie pe YouTube
pentru ca familia lor şi prietenii să le
vadă. Ea a continuat să încarce videouri cu Bieber cântând melodii R&B iar
popularitatea lui Justin a crescut.

Căutând videoclipuri ale unui artist
diferit, Scooter Braun, un fost director
de marketing al So So Def Recordings,
a accesat unul din video-urile lui Bieber din 2007. Impresionat, Braun a
aflat numele teatrului în care Justin
cânta, precum şi şcoala lui, şi într-un
final a contactat-o pe mama sa, Pattie,
care a fost reticenta din cauza faptului
ca Braun este evreu. La vârsta de 13
ani, Justin a plecat în Atlanta, Georgia
pentru a înregistra demo-uri, iar o săptămână mai t]rziu a cântat pentru Usher.

Este cel mai bine vândut artist
canadian

De-a lungul carierei sale, Bieber a vândut mai mult de 100 de milioane de
înregistrări, devenind cel mai bine vândut artist canadian și unul dintre cel
mai bine vânduți artiști muzicali. Pe
23 noiembrie 2012, Bieber a fost prezentat cu Medalia de Jubileu a Reginei
Elizabeta II de către Prim Ministrul
Canadei, Stephen Harper. El este unul
dintre cei 60,000 de canadieni care au
primit Medalia în acel an. În 2013, Bieber a primit Premiul Diamond din partea Recording Industry Association of
America (RIAA) pentru piesa "Baby"
recunoscută ca fiind cea mai bine vândută piesă digitală din toate timpurile.
Bieber a câștigat 10 nominalizări la

Premiile Grammy (inclusiv un câștig),
două premii Brit, patru nominalizări
la NRJ Music Awards (inclusiv 3 câștiguri), treisprezece premii Billboard
Music Awards, și alte numeroase premii votate de fani inclusiv opt premii
American Music Awards și douăzeci
de premii Teen Choice Awards. Bieber
a mai câștigat și optsprezece premii
MTV Europe Music Awards, devenind
cel mai premiat artist din cadrul MTV
Europe Music Awards de până acum.
Pe 13 noiembrie 2015, “Purpose” a devenit al șaselea album al lui Bieber care
a debutat pe primul loc în topul Billboard.
De asemenea, el a devenit primul

artist, de la Elvis Presley în 2005, care
și-a înlocuit propriul cântec pe locul
întâi în UK Singles Chart. Până în
2016, Bieber a primit 14 titluri în Guiness World Records, opt dintre ele fiind
pentru succesul albumului Purpose.
Aceste recorduri includ< cea mai
ascultată piesă în Spotify într-o săptămână, cel mai ascultat album în Spotify
într-o săptămână, cele mai multe piese
simultane în US Billboard Hot 100,
primul artist are a ocupat primele 3
poziții ale UK Singles Chart în mod
simultan, cel mai urmărit bărbat de pe
Twitte, cel mai vizualizat canal de YouTube, cel mai abonat canal de YouTube
al unui bărbat muzician.

