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Cartoful mov are o
mul\ime de beneficii
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Max Verstappen a câ;tigat 
Marele Premiu din Abu Dhabi

Livia Bacâru,
paleograf ;i
bibliolog de

renume 
na\ional

Ziua în care românii
au f[cut Marea Unire 

1 decembrie 1918

Un câine
din statul
american
California,
pe nume
Gino, a fost
desemnat cel
mai bătrân
câine în viaţă
de către
Cartea
Recordurilor Mondiale Guinness
după ce s-a confirmat că are peste
22 de ani, relatează miercuri UPI.

Proprietarul lui Gino, Alex
Wolf, în vârstă de 40 de ani, a
declarat că l-a adoptat împreună cu
colegii săi de cameră de la facultate
când câinele avea 2 ani de la
adăpostul de animale Humane
Society of Boulder Valley din
Colorado, în 2002.

"A fost alături la fiecare pas", a
povestit Wolf pentru today.com.
"Sunt atât de bucuros că l-am luat.
Este cel mai bun", a spus el.

Guinness World Records a
confirmat că Gino s-a născut pe 24
septembrie 2000, ceea ce i-a adus
titlul de cel mai bătrân câine în
viaţă.

Wolf a atribuit starea bună de
sănătate a lui Gino unei diete
echilibrate, îngrijirii veterinare de
care beneficiază și poftei sale de
viaţă.

"Îi recunosc tot meritul", a spus
Wolf. "A primit multă dragoste și
cred că este pur și simplu un câine
puternic", a adăugat proprietarul lui
Gino.

Mai multe obiecte care i-au aparținut lui Marilyn
Monroe sunt scoase la licitație. Printre acestea se află un
bilet scris de mână de bărbatul care s-a dovedit ulterior a
fi tatăl ei biologic, informează Mediafax. 175 de obiecte
fac parte din "Present< Icons & Idols Hollywood", licitație
organizată de Julien's Auctions și Turner Classic Movies,
în Beverly Hills și online, care va avea loc pe 17 și 18
decembrie. Printre obiectele scoase la vânzare se numără
un bilet scris de mână de bărbatul care s-a dovedit ulterior
a fi tatăl biologic. Biletul provine de la Charles Stanley
Gifford și pare să fie singura dovadă materială a unei
legături sau forme de comunicare între acest bărbat și
celebra sa fiică. Se crede, de asemenea, că Gifford i-a
înmânat biletul fiicei sale în timp ce aceasta se afla în spital.
"Dragă Marylyn (nume scris greșit - n.r.)", scrie pe ea,
"această felicitare de însănătoșire grabnică este și pentru
a-ți spune că multe gânduri și urări de bine te însoțesc în
fiecare zi. Și, de asemenea, o rugăciune". Biletul este
semnat "Stanley Gifford, Red Rock Dairy Farm, Hemet,
California".

"Am descoperit acest bilet din întâmplare, în timp ce
pregăteam arhivele personale ale lui Marilyn pentru
vânzare", a declarat colecționarul Scott Fortner: "Este
singurul document cunoscut care dovedește o relație între
Monroe și Gifford și care rezolvă misterul dacă ea a avut
vreun contact cu tatăl ei biologic. Documentul este estimat
la o valoare cuprinsă între 2.000 și 3.000 de dolari.

Printre alte obiecte scoase la vânzare se numără truse
de farduri și rochii evaluate la peste 80.000 de dolari.

Imagine Dragons, una dintre cele mai mari trupe de pop
rock din lume, vine pentru prima dată în România, anul
viitor, `n 2023, la festivalul Untold, informează Mediafax.

Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee și Daniel
Platzman au pus bazele Imagine Dragons în Nevada.

Primul single lansat a fost ,,It’s Time”, urmat de un
prim album considerat iconic - ,,Night Vision”, apărut în
2012. ,,Radioactive”, single-ul de promovare pentru acest
material discografic, a fost numit de publicația Rolling
Stone ,,cel mai mare hit rock din 2012”, fiind și piesa cu
cele mai multe săptămâni de prezență în clasamentul
oficial al Statelor Unite, Billboard Hot 100. Single-ul
,,Believer” a fost cea mai bine vândută piesă din 2017 în
Statele Unite și a intrat în clasamentul celor mai bine
vândute piese din toate timpurile. Cinci ani mai târziu,
,,Believer” marchează un record și pe platforma de strea-
ming Spotify, e piesa cu cea mai lungă perioadă de
prezență în Top Songs Global, 301 de săptămâni, cu peste
2,277 miliarde de ascultări.

Piesele ,,Thunder” și ,,Whatever It Takes”, incluse în
albumul ,,Evolve”, au ajuns pe locul 1 în Billboard Hot
Rock Songs, fiind piesele cu cele mai multe săptămâni de
prezență consecutivă în fruntea topului american.

A 8-a ediție Untold va avea loc între 3 și 6 august
2023, în Cluj-Napoca.

Un câine din statul
american California

a fost desemnat 
cel mai b[trân 
câine în via\[

A fost ridicat de un grup de legionari,  în
după-amiaza zilei de 27 noiembrie 1940, și ucis
lângă Strejnicu. Grupul de legionari a fost
constituit din 7 indivizi. A fost împușcat de
nouă ori, cu pistoale de 7,65 mm și 6,35 mm.

După aflarea veștii asasinării lui Iorga, 47
de universități și academii din întreaga lume au
arborat drapelul în bernă.

Discursul funerar a fost ținut de istoricul
francez exilat Henri Focillon, din New York,
numindu-l pe Iorga „una dintre personalitățile
legendare plantate, pentru eternitate, în
pământul unei țări și în istoria inteligenței
umane”.

Ultimele texte ale lui Iorga, recuperate de
tânărul său discipol G. Brătescu, au fost ținute
de criticul literar Șerban Cioculescu și
publicate la o dată ulterioară.

Trupa Imagine Dragons vine
pentru prima dat[ în România
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Singurele fotografii care se păstrează din timpul evenimentelor din 1 Decembrie
1918 sunt realizate de Samoilă Mârza, ajuns "fotograful Unirii" din întâmplare

În 10 noiembrie s-au împlinit 
101 de ani de la na;terea sa
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Unirea de la 1 decembrie 1918 reprezintă Ziua Națională a României, celebrată
anual ca zi națională din 1990. Sărbătoarea aniversează Marea Adunare 

Națională de la Alba Iulia și unirea provinciilor Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Sătmar cu Regatul României. 

Num[r finan\at de

În seara zilei de 
27 noiembrie 1940,

marele istoric
Nicolae Iorga

a fost asasinat

Obiecte care i-au apar\inut 
lui Marilyn Monroe, 
scoase la licita\ie
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Sfântul Apostol Andrei este
numit și „Cel dintâi chemat”,
deoarece el a fost primul care a
răspuns chemării lui Iisus Hristos la
apostolat. Numele Andrei derivă
din grecescul Andreas, care
înseamnă „viteaz”, „bărbătesc”.
Sărbătoarea Sfântului Apostol
Andrei apare, în 30 noiembrie, în
calendarele ortodox, romano-
catolic, luteran şi anglican. În
Scoţia, însă, el este sărbătorit la 9
mai, data primirii unor relicve ale
Sfântului Andrei.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi
chemat, Apostolul românilor, a fost frate
al Sfântului Apostol Petru, amândoi fiind
pescari de meserie, din Betsaida, cetate
aflată pe malul lacului Ghenizaret.
Sfântul Andrei este cel care pentru prima
dată l-a făcut cunoscut pe Hristos,
spunându-i fratelui său Simon (Petru). că
l-a aflat pe Mesia. De aceea Sfântului
Andrei i se mai spune şi Apostolul Cel
dintâi chemat al Domnului. Sfântul
Andrei a fost la început ucenic al
Sfântului Ioan Botezătorul şi de la acesta
a aflat de întruparea Mântuitorului
Hristos. Căci Sfântul Prooroc şi
Înaintemergător Ioan l-a arătat pe Iisus,
zicând< „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel
ce ridică păcatul lumii” (Ioan, 1, 29).
Atunci Sfântul Andrei, împreună cu un
alt ucenic, s-a dus după Hristos< „Iar
Iisus, întorcându-se şi văzându-i că merg
după El, le-a zis<  Ce căutaţi? Iar ei i-au
zis< Rabi (învăţătorule), unde locuieşti? El
le-a zis< Veniţi şi veţi vedea. Au mers deci
şi au văzut unde locuia> şi au rămas la El
în ziua aceea”. (Ioan 1> 38-40). Când Iisus
a intrat în Ierusalim, Apostolul Andrei a
cunoscut şi a fost martor la toate patimile
Mântuitorului şi s-a bucurat împreună cu
Maica Domnului şi cu ceilalţi apostoli, cu
femeile mironosiţe de Învierea Sa.

Misiunea de creştinare a 
neamurilor pe care a avut-o 
Sfântul Apostol Andrei a 
început după Înălţarea 
Domnului la cer 
şi după Cincizecime

Atunci Sfinţii Apostoli au tras la sorţi
şi au mers în toată lumea, pentru
propovăduire. Potrivit tradiţiei Bisericii,
sorții au decis ca Sfântul Apostol Andrei
să meargă în Bitinia, Bizantia, Tracia şi
Macedonia, cu ţinuturile din jurul Mării

Negre, până la Dunăre şi Sciţia
(Dobrogea) şi până în Crimeea. Tradiţia
şi folclorul românesc amintesc despre
prezenţa Sfântului Apostol Andrei în
părţile Dobrogei, unde apostolul şi
însoţitorii săi şi-au găsit loc de odihnă
într-o peşteră. În anul 1943, episcopul
Chesarie Păunescu al Dunării de Jos a
sfinţit acest aşezământ cu numele de
„Peştera Sfântului Apostol Andrei”. În
prezent în acest loc a fost ridicat un
complex monahal, Mănăstirea Sfântului
Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei
a avut un sfârşit de mucenic, fiind
răstignit, la Patras, lângă Corint, cu capul
în jos, pe o cruce în forma de X, căreia i
s-a spus mai pe urmă „Crucea Sfântului
Andrei”.

Sfântul Andrei se bucură la noi în
ţară de o cinstire deosebită, fiind
considerat Apostolul românilor sau
creştinătorul poporului român. 

Numeroase biserici şi mănăstiri l-au
luat ca ocrotitor, prăznuindu-l în fiecare
an. În şedinţa din mai 1995, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât
ca ziua prăznuirii Sfântului Apostol
Andrei să fie trecută în calendarul
bisericesc cu cruce roşie, între sfinţii mari
ai Ortodoxiei. Sfântul Apostol Andrei a
fost proclamat Ocrotitorul României, în
anul 1997. Ziua prăznuirii sale a devenit
sărbătoare bisericească naţională, ca
urmare a Hotărârii Sfântului Sinod din
14 noiembrie 2001, datorită evlaviei
poporului drept-credincios faţă de
Sfântul Apostol Andrei. De asemenea,
Sfântul Apostol Andrei a fost ales drept
ocrotitorul Catedralei Naţionale -
Catedrala Mântuirii Neamului.

În noaptea de Sfântul Andrei, 
hotarul dintre cele văzute 
şi cele nevăzute dispare

Momentul este propice pentru unele
practici de prospectare a viitorului.
Noaptea de Sfântul Andrei (29-30
noiembrie) este considerată de mulți
echivalentul Halloween-ului românesc,
datorită mai multor tradiții și superstiții

legate de sărbătoarea Sfântului Andrei.
„Andrei cap de iarnă”(aşa cum i se spune
în Bucovina) permite producerea unei
îmbinări între lucrurile malefice şi cele
benefice, dispărând hotarul dintre ele. 

Astfel, în noaptea Sfântului Andrei,
"umblă strigoii" să fure "mana vacilor",
"minţile oamenilor" şi "rodul livezilor".
Strigoii sunt spirite ale celor morţi, care,
din diverse motive, n-au mai ajuns pe
tărâmul de dincolo şi care, în această
noapte, devin periculoase, distrugătoare,
aducând calamităţi, boli şi nefericire.
Usturoiul oferă protecție față de strigoi
Iată de ce, în multe locuri, gospodinele
atârnă cununi de usturoi ori ung porţile,
uşile şi geamurile, dar şi coteţele
animalelor, cu usturoi zdrobit pentru a
preveni pătrunderea duhurilor rele. 

Acest usturoi va fi folosit de-a lungul
anului care va veni ca tratament pentru
diverse boli, ca mijloc de protecţie faţă de
duhurile malefice, precum şi ca
modalitate de a atrage un posibil partener
de viaţă, a ursitului (după ce, în prealabil,
usturoiul a fost sfinţit la biserică şi păstrat
la icoană). 

Ca mijloace de protecţie faţă de
strigoi se mai folosesc firimituri de pâine
împrăştiate în curte - pentru ca duhurile
să nu intre în casă după mâncare - şi
candele aprinse lângă icoane. Animalelor
din gospodărie li se pune în hrană
busuioc sfinţit şi în apă agheasmă. De
asemenea, se descântă droburi de sare,
care se îngroapă sub grajd, pentru a fi
scoase la suprafaţă de Sfântul Gheorghe
(23 aprilie), fiind folosite la hrana
animalelor, tot pentru a le proteja de
duhuri rele. 

În noaptea Sfântului Andrei, 
oamenii aduc în casă crenguţe 
de vişin, le pun în apă şi, dacă 
înfloresc până la Crăciun, 
vor avea un an bogat

Un alt mijloc este semănarea de grâu
în mici vase sau folosirea a 12 cepe
(pentru cele 12 luni ale anului) lăsate în

pod până la Crăciun - cele stricate sunt
semn de lună ploioasă, cele încolţite sunt
semn de bogăţie. Fetele care vor să-şi afle
ursitul ascund sub pernă busuioc sfinţit,
astfel încât chipul bărbatului să le apară
în vis, apelează la "făcutul cu ulcica",
folosind un vas nou de lut, cărbuni
încinşi şi incantaţii magice, sau, la miezul
nopţii, se uită într-un pahar cu apă
"neîncepută", aşezat pe cenuşă, în care
lasă să cadă o verighetă sfinţită. 

În unele zone, se crede că ursitul se
poate vedea dacă fata se aşază goală între
două oglinzi, cu o lumânare în mână. Pe
de altă parte, condiţiile meteorologice din
noaptea Sfântului Andrei pot prevesti
cum va fi iarna, care nu va fi grea, dacă
afară este senin şi cald. În schimb, un cer
întunecat, cu lună plină, ninsoare sau
ploaie sunt semn de iarnă cu troiene
mari. 

Sfântul Andrei a fost numit și
„Apostolul Lupilor”, titulatură izvorâtă
din prezența apostolului pe teritoriul
geto-dacilor, al căror simbol era lupul. De
aceea, obiceiul spune că în noaptea de
Sfântul Andrei, lupii încep să vorbească
cu grai de om, iar bariera dintre viață și
moarte slăbește, astfel că strigoii și moroii
încep să umble pe pământ, în locurile pe
care le vizitau când erau în viață. 

În noaptea Sfântului Andrei se crede
că lupii încep să vorbească, îşi pot mişca
gâtul, devin mai sprinteni, iar oamenii
care îi aud află secrete groaznice. Plata
este însă una teribilă, pentru că aceşti
oameni vor fi atacaţi de lupi şi se vor
transforma în vârcolaci. 

Nici animalele nu sunt scutite de
primejdie - omul nu face nimic în
gospodărie, pentru ca animalele de pradă
să nu-i atace vitele. Acestea pot fi însă
protejate şi cu ajutorul unor cruci
confecţionate din ceară de albine.
Bătrânii credeau că în „noaptea
strigoilor” casele lor sunt bântuite de
sufletele oamenilor răi și că singura
metodă de a se proteja era să ungă cu
usturoi ușile, geamurile, cotețele
animalelor și hornul casei. 

Cei mai zeloși se ungeau pe la
încheieturi cu usturoi, notează istoricul

Ania Moldoveanu. Iar pentru a împiedica
pătrunderea spiritelor rele în case,
oamenii întorceau toate vasele și cănile cu
gura în jos, pentru a nu exista „nicio gură
de intrare” în locuințele lor. Până la
Crăciun, femeile nu mai ţes şi nici nu mai
torc, ca să nu stârnească mânia Maicii
Domnului. 

O altă superstiție legată de ziua de
Sfântul Andrei este că fetele necăsătorite
care își pun un fir de busuioc sub pernă
își vor visa ursitul. La miezul nopții,
exista obiceiul ca fetele tinere să întoarcă
un ulcior cu gura în jos, apoi puneau
cărbuni încinși pe fundul vasului de lut și
rosteau câteva cuvinte pentru a cuceri
bărbatul iubit. 

Se spune că în noaptea de Sfântul
Andrei, incantațiile și rugăciunile sunt
mai puternice. Agheasma și busuiocul
erau și ele folosite în alungarea duhurilor
rele, fiind utilizate, alături de usturoi,
inclusiv la prepararea mâncărurilor, dar
și în hrana pentru animale.

Pentru a ştii cine le va fi soţ, fetele
apelează la celebra turtă din aluat foarte
sărat, care după ce este gata de frământat
sfârşeşte coaptă pe cărbuni încinşi.
Jumătate este mâncată înainte de culcare
pentru a face sete, iar cealaltă jum[tate
pusă în ştergar sub pernă până
dimineaţă. Visul în care un tânăr vine să-
i aducă apă de băut tinerei fete, va fi visat
numai dacă măritişul va avea loc în
perioada ce urmează postului.

Bunicii obișnuiau să pună de Sfântul
Andrei grâu la încolțit într-un vas, cu
puțină apă sau pământ. Acum însă,
puțini sunt cei care mai știu de ce se pune
la încolțit grâul de Sfântul Andrei.
Superstiția spune că înălțimea și desimea
grâului crescut până la Anul Nou arată
cum va fi anul viitor pentru persoana
respectivă. Un grâu sănătos și înalt
semnifică un an prosper și un viitor
îmbelșugat, dar și sănătate și succese.
Grâul pus la încolțit poate prevesti și cât
de bogată va fi recolta anului care
urmează. 

Un grâu bogat anunță un pământ
rodnic și o recoltă generoasă, însă un
grâu scurt și uscat prevestește un an sărac
în recolte. Un alt obicei legat de grâu
spune că fetele care vor să afle cu cine se
vor mărita trebuie să pună 41 de boabe
de grâu sub pernă, iar acela care le va fura
grâul le va fi soț. Ziua Sfântului Andrei
marchează debutul sezonului sărbătorilor
de iarnă, care vor continua cu Sfântul
Nicolae, celebrat pe 6 decembrie, şi se vor
încheia de Bobotează, pe 6 ianuarie.

În ajunul sărbătorii de Sf. Andrei este
momentul propice în care găzdoaiele pot
proteja gospodăria şi animalele în faţa
fiarelor de pădure. Pentru a reuşi acest
lucru tradiţia spune că toate obiectele
tăioase trebuie legate cu sfoară şi puse
bine, să nu poată fi găsite în ziua
sărbătorii.

Pieptenele vine, de asemenea, ca
obiect interzis de Sf. Andrei, aşa că toate
coafurile vor fi făcute în ajun. Timpul este
limitat, iar femeile trebuie să fie
pieptănate pentru a doua zi înainte de
miezul nopţii. Dintîi pieptenel are
echivalent simbolistic cu ghearele
sălbăticiunilor şi de aceea trebuie pus sub
sfoară, bine legat lângă celelalte obiecte
casnice tăioase. Toate aceste obiceiuri
funcţionează cu folos în satele din
Maramureş iar oamenii spun că au fost şi
verificate de-a lungul sutelor de ani.

În actuala biserică din peştera
Sf]ntului Andrei, aflat[ `n jude\ul
Constan\a, în pronaos, se află, scobit
iniţial în piatră, patul de odihnă al
apostolul Andrei. Astăzi, cel în suferinţă,
de vrea să-şi redobândească sănătatea,
petrece zile şi nopţi în acest loc.

TRADI}II Sfântul Apostol Andrei a fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu cruce roșie încă din
1995, iar în 1997 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat Ocrotitorul României.

Sub numele de Peștera Sfântului Andrei este cunoscută o mănăstire dobrogeană, situată în apropierea localităţii Ion 
Corvin din judeţul Constanţa. Este construită în jurul unei peșteri despre care tradiţia populară susţine că a trăit și a
creștinat Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Andrei, primul dintre apostoli care a propov[duit 
Evanghelia la geto-daci pe teritoriul Dobrogei, 

este considerat cel care a cre;tinat poporul român
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ISTORIE
1 decembrie nu a fost singura zi naţională. România a mai schimbat două astfel de sărbători în trecut. Între anii
1866-1947, 10 mai a fost considerată sărbătoarea şi ziua naţională a României, deoarece Prinţul Carol 
de Hohenzollern-Sigmaringen a depus în ziua de 10 mai 1866 jurământul în faţa adunării reprezentative a
Principatelor Române Unite. În amintirea acestui eveniment, la 10 mai 1877, Carol a proclamat în faţa 
parlamentului independenţa României.

Românii de pretutindeni
sărbătoresc pe 1 Decembrie Ziua
Națională a României, cel mai
important moment din istoria
românilor. În urmă cu 103 ani, la
1918, la Alba Iulia a avut loc
Marea Adunare ce a votat unirea
Transilvaniei cu România, și a
consfințit ceea ce acum numim
România Mare. 

Pe 1 decembrie 1918 a fost
convocată, la Alba Iulia, Adunarea
Naţională a Românilor, lucrările
finalizându-se cu Hotărârea de unire
necondiţionată a Transilvaniei cu
România, votată în unanimitate. Acest
act a avut loc după ce la data de 27
martie 1918 s-a decis unirea
Basarabiei, iar pe 28 noiembrie 1918
organul reprezentativ al Bucovinei a
votat și el unirea cu țara.

Pe 1 decembrie 1918, se decide
astfel în unanimitate unirea
Transilvaniei, Crişanei şi
Maramureşului cu România, dar cu
păstrarea unei autonomii locale, pe
baze democratice, cu egalitate între
naţionalităţi şi religii.

"Adunarea Naţională a poporului
român din Transilvania, Banat şi
părţile ungurene a primit rezoluţiunea
prezentată prin Vasile Goldiş în
întregimea ei şi astfel unirea acestei
provincii româneşti cu ţara mamă este
pentru toate veacurile decisă", anunţa
atunci Gheorghe Pop de Băseşti,
preşedintele Marii Adunări.

La Alba Iulia, aşa cum a fost şi la
Cernăuţi, la 28 noiembrie, a fost o
adunare a tuturor românilor din
Austro-Ungaria. Tot aici, la Alba Iulia,
se constituie Marele Consiliu Naţional
Român, care este format din 200 de
membri aleşi şi încă 50 cooptaţi. În
următoarea zi, Consiliul numeşte un
guvern provizoriu, numit Consiliul
Dirigent al Transilvaniei, care îl are în
frunte pe Iuliu Maniu. 

La 11 decembrie se ratifică Marea
Unire de către Guvernul României, iar
declaraţia de la Alba Iulia este
înmânată regelui Ferdinand. Regele
promulgă în aceeaşi zi decretul de
sancţionare a unirii (inclusiv a
Basarabiei şi Bucovinei). Un an mai
târziu, pe 29 decembrie 1919,
Parlamentul României votează legile
de ratificare a unirii Transilvaniei,
Crişanei, Maramureşului, Banatului,
Bucovinei şi Basarabiei cu România.

Recunoaşterea internaţională 
a unirii Bucovinei 
cu România s-a făcut la 
10 septembrie 1919

Aceast[ recunoa;tere s-a f[cut
semnarea Tratatului de la Saint
Germain dintre Puterile Aliate şi
Austria. Recunoaşterea unirii
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului cu România s-a făcut
prin Tratatul de pace de la Trianon,
încheiat la 4 iunie 1920, de Puterile
Aliate şi Asociate şi Ungaria.

Pe 28 octombrie 1920, s-a semnat
Tratatul de la Paris, pe de-o parte de
România şi pe de cealaltă parte de
Puterile Aliate (Franţa, Marea
Britanie, Italia şi Japonia), care a avut
ca scop recunoaşterea unirii României
cu Basarabia. Dar acesta nu a intrat în
vigoare pentru că Japonia nu l-a

ratificat. De asemenea, Uniunea
Sovietică nu a recunoscut această
unire, iar acţiunile Japoniei au venit ca
rezultat al unui protocol secret care a
făcut parte dintr-un tratat între cele
două din 1925.

Anterior, în perioada 1866 - 1947,
Ziua Națională a României a fost
sărbătorită pe 10 mai, apoi, între anii
1948 și 1989, pe 23 august.

Deoarece prințul Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen a depus în
data de 10 mai 1866 jurământul în fața
adunării reprezentative a
Principatelor Române Unite, aceasta
a fost desemnată Ziua Naţională, fiind
sărbătorită până în 1947.

În 2015, Camera Deputaţilor a
decis ca 10 mai să fie sărbătoare
naţională, fiind ziua care marchează
trei momente istorice - începutul
domniei lui Carol I, Independenţa de
stat şi încoronarea primului rege al
ţării.

După abdicarea forțată a regelui
Mihai I, pe 30 decembrie 1947,
Camera Deputaților a adoptat legea
prin care a proclamat Republica
Populară Română. Data de 23 august
a fost decisă drept sărbătoare de stat,
fiind cunoscută ca ziua insurecției
armate antifasciste, începutul
revoluției populare în România. 

Data făcea referire la întoarcerea
armelor împotriva Germaniei naziste

și arestarea Guvernului condus de Ion
Antonescu în anul 1944.

Hot[r]rile luate `n anul 1918

I. Adunarea Naţională a tuturor
Românilor din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească< Adunaţi prin
reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-
Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1
Decembrie 1918, decretează unirea
acelor români şi a tuturor teritoriilor
locuite de dânşii cu România.
Adunarea Naţională proclamă
îndeosebi dreptul inalienabil al
naţiunii române la întreg Banatul
cuprins între râurile Mureş, Tisa şi
Dunăre.

II. Adunarea Naţională rezervă
teritoriilor sus indicate Autonomie
provizorie până la întrunirea
Constituantei aleasă pe baza votului
universal.

III. În legătură cu aceasta, ca
principii fundamentale la alcătuirea
noului Stat Român, Adunarea
Naţională proclamă următoarele<
Deplină libertate naţională pentru
toate popoarele conlocuitoare. Fiecare
popor se va instrui, administra şi
judeca în limba sa proprie prin
indivizi din sânul său şi fiecare popor
va primi drept de reprezentare în
corpurile legiuitoare şi la guvernarea

ţării în proporţie cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc. Egală
îndreptăţire şi deplină libertate
autonomă confesională pentru toate
confesiunile din Stat. Înfăptuirea
desăvârşită a unui regim curat
democratic pe toate tărâmurile vieţii
publice. Votul obştesc, direct, egal,
secret, pe comune, în mod
proporţional, pentru ambele sexe, în
vârstă de 21 de ani la reprezentarea în
comune, judeţe ori parlament.
Desăvârşită libertate de presă,
asociere şi întrunire, libera
propagandă a tuturor gândurilor
omeneşti. Reforma agrară radicală. Se
va face conscrierea tuturor
proprietăţilor, în special a
proprietăţilor mari. În baza acestei
conscrieri, desfiinţând fidei-comisele
şi în temeiul dreptului de a micşora
după trebuinţă latifundiile, i se va face
posibil ţăranului să-şi creeze o
proprietate (arător, păşune, pădure)
cel puţin atât cât o să poată munci el
şi familia lui. Principiul conducător al
acestei politici agrare e pe de o parte
promovarea nivelării sociale, pe de
altă parte, potenţarea producţiunii.
Muncitorimei industriale i se asigură
aceleaşi drepturi şi avantagii, care sunt
legiferate în cele mai avansate state
industriale din Apus.

IV. Adunarea Naţională dă
expresie dorinţei sale Congresul de
pace să înfăptuiască comuniunea
naţiunilor libere în aşa chip, ca
dreptatea şi libertatea să fie asigurate
pentru toate naţiunile mari şi mici,
deopotrivă, iar în viitor să se elimine
războiul ca mijloc pentru regularea

raporturilor internaţionale. 
V. Românii adunaţi în această

Adunare Naţională salută pe fraţii lor
Frați din Bucovina, scăpaţi din jugul
Monarhiei austro-ungare şi uniţi cu
ţara mamă România. 

VI. Adunarea Naţională salută cu
iubire şi entuziasm liberarea
naţiunilor subjugate până aici în
Monarhia austro-ungară Mai exact,
naţiunile< cehoslovacă, austro-
germană, iugoslavă, polonă şi ruteană
şi hotărăşte ca acest salut al său să se
aducă la cunoştinţa tuturor acelor
naţiuni. 

VII. Adunarea Naţională cu
smerenie se închină înaintea
memoriei acelor bravi români care în
acest război şi-au vărsat sângele
pentru înfăptuirea idealului nostru
murind pentru libertatea şi unitatea
naţiunii române. 

VIII. Adunarea Naţională dă
expresiune mulţumirei şi
admiraţiunei sale tuturor Puterilor
Aliate Puterile aliate prin strălucitele
lupte purtate cu cerbicie împotriva
unui duşman pregătit de multe
decenii pentru război au scăpat
civilizaţiunea de ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai
departe a afacerilor naţiunei române
din Transilvania, Banat şi Ţara
Ungurească, Adunarea Naţională
hotărăşte instituirea unui Mare Sfat
Naţional Român. Stat Național
Român care va avea toată
îndreptăţirea să reprezinte naţiunea
română oricând şi pretutindeni faţă
de toate naţiunile lumii şi să ia toate
dispoziţiunile pe care le va afla
necesare în interesul naţiunii.

Membrii Sfatului Țării de la Chișinău după votarea Unirii cu România, la 
27 martie 1918. Clădirea adăpostește astăzi Conservatorul. Sursa foto< Arhivele
Naționale

Armata Română a rămas la sud de râul Mureș până după votul de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918. Decizia a fost una strategică, de neinfluențare prin forța 
armelor a românilor ardeleni. Soldații români au intrat în Alba Iulia la 18 
decembrie 1918. Sursa foto< BCU Cluj

Convocarea delegaților români la Alba Iulia s-a făcut prin biserici, at]t greco-
catolice, c]t și cele ortodoxe . Episcopul Miron Cristea se află în primul rând
Sursa foto< BCU Cluj

Membrii Consiliului Dirigent al Transilvaniei în frunte cu Iuliu Maniu. Consiliul 
era de fapt conducerea Consiliului Național Român convertită într-un fel de 
guvern provizoriu al Transilvaniei pentru doi ani, până la integrarea în România

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma
c[ruia toate provinciile locuite de români s-au unit 

în cuprinsul aceluia;i stat na\ional, România
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S~N~TATE
Sistemul imunitar este cel care face o muncă remarcabilă, pentru că el ne protejează împotriva acelor microorganisme
care ne pot îmbolnăvi, însă uneori, dacă este prea slăbit, poate da greş şi astfel, un microorganism ne invadează corpul
şi ne îmbolnăveşte. Din fericire, există numeroase măsuri pe care le putem adopta pentru a ne întări sistemul imunitar,
începând de la o alimentaţie bogată şi sănătoasă, anumite vitamine şi suplimente, până la schimbări în stilul de viaţă
care ne feresc de îmbolnăvire.

Este foarte important să știi
cum să-ți crești imunitatea pe timp
de iarnă, mai ales că sezonul rece
este asociat adesea cu tot felul de
viroze respiratorii și alte afecțiuni
și simptome neplăcute.

Să rămâi sănătos în lunile de iarnă
poate părea dificil, dar asta nu înseamnă
că nu ai o mulțime de posibilități pentru
a fi așa. Iarna înseamnă, de obicei, mai
mult timp petrecut în interior și o
perioadă în care germenii se răspândesc
cu ușurință, lucru care poate duce la
răceli mai dese și alte viroze respiratorii.
Din fericire, există modalități de a
preveni îmbolnăvirea și de a rămâne
sănătos pe tot parcursul anului, iar
pentru asta este bine să știi cum să-ți
întărești sistemul imunitar.

Nu renunța la 
activitățile fizice 

Cel mai bun lucru pentru a crește
imunitatea pe timp de iarnă și nu numai
reprezintă exercițiile fizice regulate.
Printre alte beneficii pentru sănătate,
exercițiile fizice regulate vă permit să vă
reglați tensiunea arterială și să vă
reduceți stresul. Acest lucru face mai
ușor pentru sistemul dumneavoastră
circulator să răspundă rapid atunci când
un virus intră în organism. Exercițiile
fizice regulate ajută, de asemenea,
organismul să lupte împotriva bolilor de
inimă. 

O dietă sănătoasă 

O dietă completă vă va oferi
vitaminele de care aveți nevoie pentru a

vă asigura că celulele dumneavoastră
imunitare au instrumentele necesare
pentru a lupta împotriva infecțiilor.
Experții spun că cele mai bune vitamine
pentru întărirea sistemului imunitar
sunt vitamina B6, vitamina C, vitamina
E ;i D și zinc. De asemenea, s-a dovedit
că zincul ajută la ameliorarea
simptomelor unei răceli.

Vitaminele C și D 

Vitaminele C și D, alături de Zinc
sunt considerate esențiale atunci când

este vorba despre cum să-ți crești
imnunitatea pe timp de iarnă. Deoarece
afară este frig, poate fi greu să obțineți
vitamina D necesară pentru a menține
nivelul hormonilor care stimulează
starea de bine. Lipsa soarelui și a
vitaminei D poate explica depresia
sezonieră și alte boli, deoarece uităm de
importanța expunerii la soare. Așadar,
când soarele își face apariția, mergeți în
aer liber timp de o oră sau două pe zi,
atunci când este posibil, pentru a vă
asigura că încă primiți vitamina D. În
plus, este important să consumați
alimente bogate în Vitamina D.

Vitamina C este și ea un aliat puternic
atunci când vine vorba de stimularea
sistemului imunitar, așadar fructele și
legumele bogate în Vitamina C nu ar
trebui să lipsească din dietă nici în
timpul iernii.

Dormi suficient 

O altă modalitate ca să-ți crești
imunitatea pe timp de ianră este să aveți
un somn de calitate. Acest lucru dă timp
sistemului imunitar să se recupereze și
să se regenereze. Pentru a vă îmbunătăți

somnul e bine să lăsați dispozitivele
electronice în afara camerei de dormit,
să aveți o rutină de relaxare și să păstrați
un program regulat de odihnă.

Hidratare corespunzătoare 

Corpul nostru nu poate supraviețui
fără apă. Apa joacă atât de multe roluri
importante în corpul nostru, mai ales
când vine vorba de funcția imunitară.
Hidratarea permite organismului să
oxigeneze corect celulele imunitare care
luptă împotriva infecțiilor. Așadar, este
important să rămâneți hidratat pentru
ca sistemul vostru imunitar să poată
rămâne la cel mai înalt nivel. 

Reducerea factorilor 
care generează stres 

Stresul cronic, adică pe termen lung,
este cel mai mare inamic al sistemului
imunitar, așadar este bine să știm ce
putem face pentru a-l reduce.
Hormonul stresului, cortizolul, poate fi
reglat în mare măsură prin activitate
fizică. Exercitiile eliberează hormonii
buni care te pot ajuta să dormi mai bine
si să combați anumite dureri. Un impact
indirect al stresului este tendința de a
face față acestuia prin fumat sau băutură
alcoolică . Acest lucru însă scade și mai
tare răspunsul sistemului imunitar la
infecție. Și nu în ultimul rând, abordați
un psiholog clinician sau un
psihoterapeut dacă stresul este
incontrolabil și duce la stadii de depresie
sau tulburare de anxietate. Petrecerea
timpului cu familia sau prietenii care vă
știu nevoile și vă susțin vă ajută, de
asemenea, să depășiți stresul.

Factori pe care este bine s[ îi lu[m în calcul pentru 
a ne cre;te imunitatea pe timp de iarn[

O dietă variată și bogată în vitamine esențiale și minerale ne ajut[ s[ avem un sistem imunitar puternic

Creșterea imunității este un concept ușor de realizat în teorie, mai greu de pus în practica. Pentru a realiza acest lucru,
este important să-ți schimbi alimentația și stilul de viață

Sarea dă gust alimentelor, dar
asta nu înseamnă că întotdeauna
este și recomandată. Dacă te
întrebi cu ce să înlocuiești sarea,
ei bine există mulți înlocuitori
pentru sare, arome și condimente
care dau savoare preparatelor
într-un mod sănătos.

Deși folosirea sării cu moderație nu
este de obicei o problemă, consumul în
exces de sare a fost legat de
hipertensiune arterială și alte probleme
de sănătate. Mulți oameni cu afecțiuni
cronice de sănătate trebuie să reducă
consumul de sare. Dacă vă întrebați cu
ce se poate înlocui sarea, puteți încerca
mai multe ierburi, mirodenii și alte
ingrediente pentru a adăuga o explozie
de aromă mâncării preferate.

→ O\et de mere< dulce și acidulat, oțetul
de mere este un înlocuitor foarte bun
pentru sare. Poate fi folosit ca marinadă
pentru cotlete de porc, amestecat în
sosuri de salată și turnat peste legume.
În plus, oțetul de mere poate oferi
beneficii pentru sănătate. Studiile pe
animale sugerează că oțetul scade
colesterolul și îmbunătățește factorii de
risc pentru bolile de inimă.
→ Citrice< coaja de portocală, de lămâie
şi de lime sunt la îndemână pentru a
reduce sarea. Este bine să cauți fructe cu
coaja netratată. Dacă nu găsești, spală
foarte bine fructele înainte să foloseşti

coaja. O soluţie este să laşi citricele în
apa în care ai dizolvat o linguriţă de
bicarbonat de sodiu timp de 15 minute.
Bicarbonatul neutralizează chimicalele
din coajă. Coaja rasă de portocală,
lămâie şi lime sunt ideale în salate,
sosuri şi mâncăruri cu sau fără carne, în
loc de sare. Aroma plăcută şi intensă
face mâncarea savuroasă, chiar dacă are
puţină sare.
→ Piper< este un înlocuitor perfect
pentru sare. Aroma și gustul iute intens,
foarte plăcut, pot face ca absența sării să
devină insesizabilă. Şi, coaja rasă de
portocală, de lămâie sau de lime este
ideală, în loc de sare, în salate, sosuri și
mâncăruri cu sau fără carne. Dă o
aromă plăcută și intensă preparatelor.
→ Oțetul balsamic< are o aromă
acidulată, cu o notă de dulceață. De
asemenea, scoate în evidență aromele
naturale ale alimentelor, minimizând
nevoia de sare. Utilizați oțet balsamic în
sosurile de salată, supe, tocane și
marinate pentru carne și pește.
Reducându-l într-o cratiță la foc mic, se
creează un sirop și mai aromat pe care îl
poți stropi peste roșii proaspete sau
legume prăjite.
→ Ierburi aromatice< se numără printre
cei mai buni înlocuitori pentru sare.
Pătrunjelul verde e folosit cu succes în
bucătăria modernă, satisfăcând gusturile
cele mai rafinate, aromatizând fripturile,
borşurile, salatele sau sosurile. Şi
celelalte ierburi aromatice cum ar fi<
coriandru, busuioc, ienibahar, mentă,
tarhon, leuştean dau un gust atât de bun

mâncărurilor, încât nici nu vă veţi da
seama că lipsește sarea. Se folosesc atât
proaspete (tocate mărunt și adăugate
când mâncarea e aproape gata), cât și
uscate.

Pe lângă faptul că pot înlocui sarea,
aceste ierburi sunt surse de antioxidanți,
minerale și vitamine. Şi chimenul pisat
şi trecut prin sită dă un gust deosebit de
plăcut când este adăugat în supe (supa
de chimen cu crutoane), în salate de
crudităţi sau în diferite sosuri. Poate
înlocui sarea în mod plăcut şi poate
aromatiza o farfurie cu legume fierte. De
asemenea, şi cimbrul îmbunătăţeşte
mult gustul preparatului când este
presarat peste friptura la grătar şi
carnea fiartă înăbuşită sau când
este pus în tocatură, musaca, pateuri
cu carne, etc. În plus, are acelaşi efect
gustativ plăcut şi dacă este adăugat peste

legume fierte sau salate.
→ Pudră de ardei

dulce sau iute,
scorțișoara,

cuișoarele< Scorțișoara, pudra de ardei
iute, cuișoarele, boabele de muștar și
nucșoara pot da şi ele un gust deosebit
mâncărurilor, așa că foloseşte-le cu
încredere în loc de sare.
→ Ceapă, usturoi sau ghimbir< Ceapa,
usturoiul (verde sau uscat) și ghimbirul
sunt soluții ideale pentru cei care vor să
scadă consumul de sare. Acestea dau un
plus de gust și de aromă mâncărurilor.
O altă soluţie este să foloseşti oţet, pe
care puteţi să-l adăugaţi în diferite salate
(de ardei copţi, de castraveţi), sosuri
(marinate), ciorbe (de fasole verde). Şi,
hreanul ras, opărit sau ras şi stropit cu
oţet de fructe, servit cu un rasol de vacă

sau pasăre, îi conferă acestuia un gust
agreabil fără a mai fi nevoie să

foloseşti sare. Foile de dafin

adăugate în sosuri (de roşii, de bulion)
dau gust şi aromă multor mâncăruri
cum ar fi< tocaniţă de cartofi, mâncare
de varză, sărm[luţe, peşte la cuptor, fără
a fi nevoie să mai consumi sare.
→ Drojdia inactvă< drojdia nutritivă
sau drojdia inactivă este vândută sub
formă de fulgi și pulbere. Cunoscută
pentru aroma sa brânzoasă și savuroasă,
merge bine în floricele de porumb, paste
și cereale. Utilizarea drojdiei inactive în
loc de sare poate avea, de asemenea,
beneficii pentru sănătate. Fibra de beta
glucan din drojdia nutritivă poate ajuta
la scăderea colesterolului, scăzând
potențial și riscul de
boli de inimă.

Sarea poate fi `nlocuit[ cu arome ;i condimente



Crochete cu spanac
;i mozzarella

Sup[ crem[ de praz
cu cartofi 

Mod de preparare< 

Fierbi cartofii în apă cu puţină sare
20-25 de minute până s-au înmuiat,
apoi dai deoparte la răcorit. 

Încingi o lingură de ulei și călești
la foc mediu ceapa tocată și usturoiul
zdrobit, adaugi spanacul bine curăţat
de codiţe și spălat, amesteci și mai ţii
pe foc potrivit până ce frunzele s-au
înmuiat.

Decojești cartofii, îi pasezi și
adaugi compoziţia de spanac, o
lingură de făină, oul și cașcavalul ras.
Condimentezi cu sare și piper după
gust, presari turmericul, apoi
omogenizezi. 

Acoperi și dai compoziţia la
frigider cel puţin 30 de minute. Cu
palmele, rulezi crochetele din cartofi,
le dai prin făină și le prăjești pe ambele
părţi până s-au rumenit. Le servești
calde, cu sosul preferat.

Ingrediente
1 kg cartofi

200 g spanac proaspăt
1 ceapă albă

2-3 căţei de usturoi
½ linguriţă pudră de turmeric

ulei, pentru prăjit
150 g mozzarella

1 ou
200 g făină albă

sare
piper 

Mod de preparare<

Tăiem prazul rondele și cartofii
cuburi mici. Le călim în ulei, doar cât
să se înmoaie prazul. Complet[m cu
ap[  cât să le acopere, cam jumătate de
litru. Ad[ugăm sare după gust.

Fierbem până când atât prazul cât și
cartofii sunt moi. Răsturnam
compoziția în vasul blenderului și
blendam compoziția până devine
cremoas[.

Pentru crutoane, se taie feliile de
pâine cubule\e, se presar deasupra lor
boia dulce și praf de usturoi, se strope;t
cu pu\in ulei de măsline ;i se dau la
cuptor la 180 grade, cu ventilație, până
se rumenesc.

Ingrediente
5 fire de praz

4 cartofi albi, mici
3-4 linguri ulei

500 ml ap[
sare dup[ gust

Mere coapte cu nuci

Mod de preparare<

Dai drumul la cuptor. Tai cotorul
de la mare și le îndepărtezi cutia cu
seminţe. Amesteci alunele și nucile
zdrobite cu stafidele, mierea, untul,
scorţișoara și zahărul brun. Pui
această umplutură în scobitura de la
mere, le așezi într-o tavă tapetată și le
ţii la cuptor 40-50 de minute.

Ingrediente
4 mere

100 g nuci
100 g alune crude

50 g stafide
2 linguri miere

1/2 linguriţă scorţişoară
2 linguri zahăr brun

50 g unt

G[lu;te din pâine cu
sos de ciuperci 

Mod de preparare<

Topești o lingură de unt și sotezi, la
foc mic, ceapa tocată, până s-a înmuiat.
Pentru găluște, tai pâinea felii și o pui
într-un bol larg, torni laptele, adaugi

ouăle, pătrunjelul tocat, nucșoara, ceapa,
sare și piper, după gust, apoi
omogenizezi. Formezi găluștele și le pui
la fiert, în apă cu puţină sare, 20 de
minute, până au urcat la suprafaţă.

Între timp, topești restul de unt și
sotezi ciupercile feliate până scade zeama
și devin aurii, apoi le dai deoparte. În
același vas, sotezi usturoiul zdrobit un
minut, torni vinul, amesteci și mai ţii pe
foc până se evaporă alcoolul, câteva
minute. Adaugi smântâna pentru gătit,
ciupercile, zeama de lămâie și
condimentezi cu sare și piper, după gust.
Amesteci și mai lași să fiarbă câteva
minute, la foc mediu, până ce sosul se
îngroașă. Servești găluștele calde cu sosul
de ciuperci, și le decorezi cu verdeaţă
proaspătă.

Ingrediente
500 g pâine albă

500 g ciuperci, după preferinţă
½ legătură pătrunjel

150 ml vin alb sec
250 ml lapte integral

250 ml smântână pentru gătit
(15% grăsime)

2 ouă
1 ceapă albă

2 căţei de usturoi
2 linguri unt nesărat 
¼ linguriţă nucșoară

zeama de la ¼ lămâie bio
sare

piper

Contrar credinței populare că
această legumă ar îngrășa, cartofii,
orice culoarea ar avea ei, pot
adăuga multe beneficii în orice
dietă echilibrată. Cheia este
echilibrul.

În timp ce majoritatea oamenilor
sunt foarte familiarizați cu varietatea
albă de cartof, aceste legume gustoase
vin într-o varietate de nuanțe, de la
galben pal până la violet intens. Cartofii
mov sunt dulci, deși mai puțin dulci
decât cartofii dulci portocalii.

Beneficiile cartofului mov

În mod natural, nutriția cartofilor
dulci mov variază în funcție de mărime.
Un cartof mov de 150 de grame conține<
165 calorii> zero grame de grăsime> 3
grame de proteine> 16 grame de
carbohidrați (inclusiv 5 grame de fibre,
5 grame de zahăr). Cartofii mov sunt
surse excelente de micronutrienți, în
special vitamina C, vitamina B6, potasiu
și cupru.

Pentru majoritatea alimentelor
integrale, cu cât culoarea este mai
închisă și mai profundă, cu atât nivelul
de antioxidanți este mai mare. Cartofii
dulci cu pulpa portocalie sunt bogați în
betacaroten (la fel ca și morcovii), în
timp ce cei cu pulpa mov sunt bogați în
antociani (la fel ca și afinele), un tip de
flavonoide. 

Antocianii au fost legați de scăderea
riscului pentru multe boli cronice.

Într-un studiu publicat în The
Journal of Nutrition, bărbații care au
mâncat zilnic, timp de șase săptămâni,
cartofi mov în loc de o cantitate egală de
cartofi albi au avut mai puține inflamații,
împreună cu niveluri mai ridicate de
carotenoizi, antociani și acizi fenolici
(toți antioxidanți care previn bolile).

În timp, acest lucru ar putea fi legat
de scăderea tensiunii arteriale, a
colesterolului și de reducerea riscurilor
de boli de inimă și de anumite tipuri de
cancer.

Un alt studiu din Plant Foods for
Human Nutrition a constatat că în doar
două săptămâni de consumare a unui
cartof mov mediu zilnic în loc de un
cartof alb mediu, tensiunea arterială a
scăzut semnificativ.

Cartofii mov pot fi mai buni decât
cei albi și în ceea ce privește impactul
asupra zahărului din sânge. 

Cercetările din revista Food &
Function au descoperit că nivelul mai
ridicat de antioxidanți din acești
tuberculi de culoare închisă poate fi
legat de un indice glicemic mai mic,
scrie nutritiouslife.

Deși cartofii dulci de toate culorile
au mai mult zahăr, ei sunt de fapt
considerați „mici” pe scara indicelui
glicemic în comparație cu cartofii albi
obișnuiți. 

Acest lucru înseamnă că nivelul
zahărului din sânge va crește mai încet,
prevenind o creștere bruscă și o
prăbușire ulterioară.

Cartoful mov 
prezint[ o mul\ime

de beneficii

Cartofii mov sunt delicioși și au aspect apetisant datorită culorii lor care nu dispare nici după ce sunt preparaţi
termic. Nutriţioniștii au descoperit că acest soi de cartofi are o concentraţie mare de vitamine, antioxidanţi și
săruri minerale, prin comparaţie cu cartofii albi sau galbeni. Astfel, cartofii mov din Peru au ajuns celebri în
lumea întreagă.
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ESEU
Despre specialista în paleografie și bibliologie de nivel național Livia Bacâru, născută în familia Anderco, s-a eviden\iat faptul că
a reușit să se remarce în capitala țării noastre, trudind cărturărește la cele mai de prestigiu instituții deținătoare de carte, Biblioteca
Academiei și Biblioteca Națională. 

Părțile sătmărene au dat țării
câțiva bibliotecari – și oameni de
carte – ce frumoasă îngemănare,
deosebiți. Eugen Pavel Barbul,
Aloisie Tăutu, Gabriel Ștrempel,
Valentin Băințan și lista ar putea
continua. 

Așa se formulează uneori când, ar fi
prea multe nume de amintit. Astăzi însă
nu este de prisos să mai amintim un
nume. Chiar dacă sau tocmai pentru că
cea despre care vrem să vă reamintim
azi, de;i mult mai cunoscută pe plan
național, a văzut lumina zilei în
frumosul sat sătmărean, Valea Vinului,
acum 101 ani, la 10 noiembrie 1921.

Despre specialista în paleografie și
bibliologie de nivel național Livia
Bacâru, născută în familia Anderco, am
vorbit cu mai multe prilejuri,
evidențiind faptul că a reușit să se
remarce în capitala țării noastre, trudind
cărturărește la cele mai de prestigiu
instituții deținătoare de carte, Biblioteca
Academiei și Biblioteca Națională. 

Lucru deloc întâmplător, căci în
urma studiilor și a experienței
acumulate în munca de cercetare, a
reușit să se remarce și să fie recunoscută
ca una dintre personalitățile cele mai
abilitate în domeniile în care a activat.
Cel mai grăitor exemplu este publicarea
„Catalogului de incunabule al
Academiei Române” (1970), volum
considerat de pionierat în acest
domeniu.

După anul când legea i-a dat voie să
iasă la pensie, aidoma oricărui
intelectual autentic, s-a apucat și mai
vârtos de lucru, axându-se pe
traducerile din alte literaturi în limba
română. Cu precădere, din limba
maghiară (dar și din limba germană,
ucraineană, etc.), mulți specialiști
acreditându-i calitatea de adevărată

punte între cele două culturi, română și
maghiară. A tradus din scriitori
consacrați ai literaturii maghiare<
Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrincz,
Jancsó Elemér, Csehi Gyula, Kemény
János, Méliusz József, Lörincz László,
Mester Zsolt, Méhes György, etc. 

De asemenea, a tradus o lucrare
importantă a literaturii și culturii
maghiare, „Philobiblon transilvan” a
cercetătorului clujean Jakó Zsigmond.
De mare importanță este traducerea în
limba română a două scrieri mai puțin
cunoscute ale lui Liviu Rebreanu, din
perioada de ucenicie literară a acestuia,
„Scara măgarului” și „Cazarma”. Ca o
recunoștință pentru meritele acestor
demersuri a devenit membră a Uniunii
Scriitorilor din România.

S-a remarcat și ca o poetă plină de
sensibilitate, debutând publicistic încă în
„Buciumul” sătmărean din 1946, iar
editorial, din păcate, doar postum, cu
volumul intitulat „Călătorii” (2004).

Pe lângă activitățile dedicate cărții,
sub toate aspectele ei (conținut, ex-libris,
filigranologie sau pur și simplu ca
obiect) a avut și o intensă activitate
publicistică, fiind chiar membră de
redacție la revista „Călăuza
bibliotecarului”, care a devenit ulterior
„Biblioteca”, cum apare și în zilele
noastre.

A avut privilegiul și onoarea de a fi
apreciată de unele personalități, precum
Șerban Cioculescu, Dan Simonescu,
Nae Antonescu, Gabriel Ștrempel, Ioana
Lupu, Jakó Zsigmond, etc.

Instituția noastră se bucură să
găzduiască în colecțiile sale și câteva
semne din moștenirea Livia Bacâru<
manuscrise, cărți, corespondență, etc.
Ajungerea acestora în patrimoniul
instituției noastre se datorează dărniciei
famiilor Hebe și Anderco. Dacă pe Livia
Bacâru nu am avut bucuria de a o

cunoaște personal, am avut în schimb
onoarea de a o avea adeseori în mijlocul
nostru pe iubita ei soră, Irina Hebe, care
ne mărturisea că a învățat să aprecieze
cărțile vechi chiar de la sora sa. Foștilor
noștri colegi, regretatul Iuliu Stier și
Maria Gârbe li se datorează cimentarea
legăturilor noastre cu familia Liviei
Bacâru. Semnalăm cu această ocazie
contribuția deosebită a Mariei Gârbe la
biobliografia Liviei Bacâru, cu ocazia
aceste aniversări reușind să publice un
nou volum (după cele publicate în 2009
și 2013) dedicat acestei personalități de
excepție.

Apreciată la nivel național, dar și
internațional, sărbătorita noastră de
astăzi nu și-a uitat niciodată obârșia. A
scris studii dedicate unor personalități
sătmărene, precum Ioane Marcu, a
publicat informații foarte importante
despre documente vechi sătmărene și a
fost mereu preocupată de soarta cărților
vechi și rare deținute de Biblioteca
Județeană Satu Mare.
Eclipsa din 1999 a adus și o veste tristă,
cultura sătmăreană și națională
devenind mai sărace, prin trecerea în
data de 10 august a Liviei Bacâru în
lumea celor drepți.

Încheiem acest excurs în
biobibliografia Liviei Bacâru, născută
Anderco, cu frumoasele ei cuvinte,
născute cu siguranță din amintirea
anilor petrecuți acolo unde a văzut
lumina zilei, acum 100 de ani< „Dacă
revenind din rătăcirile tale, privești
înapoi, peste creștetul luncii, aurit de
apusul soarelui, ți se pare că flutură
umbre palide din trecutul pe care-l mai
păstrează în ele doar murmurul apei și
sălciile de pe mal”.

Dr. Marta Cordea, dr. Viorel Câmpean, 
Biblioteca Județeană Satu Mare

Continuare din num[rul 935 din data
de 13.11.2022

Modalități de evitare 
a cacofoniilor

Conjuncţia aceasta e o piatră de
încercare pentru vorbitori. Cine o poate
domina, acela atrage considerația
auditoriului. Cu ce să fie înlocuită
conjuncția incriminată? Cu „la”, „lă”,
„li”?... Imposibil. Dacă am putea inventa
în locul ei o altă conjuncţie, am fi scutiţi
de pericolul căderii în... cacofonie. E
nevoie însă de atenție, de exercițiu, de
determinare. 

Sugestia de revenire la „quod” din
latină nici n-ar fi deplasată dacă n-ar fi
imposibilă. În vechime, românii aveau
însă alte priorități. N-au păstrat-o în
forma latină. 

Poetul și criticul literar Gheorghe
Grigurcu utilizează insistent înlocuirea lui
„că” prin adverbul „cum”. E o idee salutară
a distinsului om de cultură, care o face cu
succes, dar procedeul nu se extinde la
nivel maxim... Poetul Ion Mureșan evită
efectul prin eliminarea cauzei. Scrie fără
„că” între „semn” și „căruțe”, în versurile<
„Vine-un diavol blând plângând pe lyră /
O, literele cum mai țipă în cuvânt / E
semn căruțe lungi de os se-nșiră / prin
coridoare vinete-n pământ.” („Cântec de
iarnă”). Se poate și așa! Elipsa are statut în
Gramatica Academiei (GLR, II, 1966,

397-400). 
La fel de bine se poate transmite o
informație de genul „A fost propus
candidat” în loc de „a fost propus ca
candidat”. E un semn că se poate trăi și
fără această conjuncție. 

În comedii, cacofoniile devin mijloace
de caracterizare a personajelor. În
vorbirea curentă, sunt doar jocuri
„bășcălioase”. O cunoștință cu limbă
slobodă comite uneori afirmații ironice
spunând că a auzit indivizi care și-o
imaginează pe „Dyana Cocoșoacă ca
Căpitan al extremismului” (numele e
imaginar, „șoșoacă” vine de la „șoșele” –
„făgăduiri mincinoase” – după DEX). Dar
în această cascadă cacofonică, voluntară,
urâțenia se înfiripă. Este însă vorba despre
un șugubăț care se alintă, iar consemnarea
are un sens documentar… 

Mulți repară efectul cacofoniei cu o
virgulă, în scris ori în vorbire, dar ea,
virgula, nu e decât un paliativ, un ciot care
atrage atenţia că acolo se ascunde o
cacofonie de care o să ne împiedicăm. 

De obicei, se utilizează conjuncţia „şi”,
„ca și”. Rezolvarea e corectă şi iese bine
treaba, dar şi biata de ea devine un
paliativ, o vorbă în plus, când avem atâtea
de făcut şi vrem să ne exprimăm „ca
vântul şi ca gândul”.

De tot hazul este însă neatenția
epistolară „Cu respect”, destul de frecventă
în viața de toate zilele, în scrisori și
bilețele. Ar veni cam așa< îi adresez o
solicitare, îi fac o urare, dar în final îi

întorc spatele... Soluții? Simple< cu
deosebit respect> respect!> vă transmit
respectul meu sincer> te salut
respectuos…

Mai e de observat că sunt vorbitori
care nu ştiu nimic despre cacofonie.
Auzim mai ales politicieni care nu resimt
cacofoniile din cauza supremelor
preocupări. Desigur că soluţiile există în
fiecare caz aparte. Monstrul poate fi
decapitat. Dar pe ei faptele cacofonice nu-
i deprimă…

Căi de evitare a cacofoniilor

Sunt mai multe< topica, sinonimia,
flexiunea.  Ordinea părţilor de propoziţie
poate fi o soluție, fără a dăuna mesajului.
Topica presupune inversiuni sintactice
obișnuite, fără stridențe.

Câteva exemple< “Directorul
Serviciului Român, G. M., a afirmat
duminică că...” Soluția corectă ar putea fi<
„Duminică, directorul X a afirmat că...”
Evitarea cere o minimă atenție și o
gândire sprintenă. De asemenea, nu se
recomandă, deși se aude deseori o
sintagmă de genul< „oameni de tipul
ăsta...” (mea culpa!). Mai bine< „oameni de
acest tip”.

Alt exemplu< „Noi n-am reușit să
vedem încă care este situația financiară a
USL”. Prin trecerea adverbului „încă”
după „reușit”, se evită ciocnirea inestetică<
„Noi n-am reușit încă să vedem care…”,

sau<  „Noi încă nu am reușit…”
Nefirească e recurgerea la o

inversiune forțată ca în exemplul „Merge
spre raionul de îmbrăcăminte cu ai săi
copii…”. Rezultatul e că, evitând cacofonia
„cu-co”, se atrage doar atenție că acolo e o
stare cacofonică și, bravo nouă!, am evitat-
o. Rezolvare< „Își însoțește copiii spre
raionul de îmbrăcăminte.”. În caz de forță
majoră (grabă etc.). poate fi atenuată și…
printr-o pauză. 

Cacofoniile pot fi evitate prin mici
artificii sintactice de genul< „Copiii e bine
să fie învățați să…”, în loc de „E bine ca
copiii să fie învățați să…” Evitarea e
simplă< La fel, construcția „împreună cu
ai noștri colegi” nu pierde nimic din
acuratețe dacă se spune< „alături de colegii
noștri”. Un alt exemplu< „Eu cred că ai
noștri colegi se vor delimita și ei de…”
Mai bine< „eu cred că se vor delimita și
colegii noștri de…” Foarte bine se poate
spune< „Își pune la contribuție capul”, în
locul obișnuitei asocieri de cuvinte cu
efecte neplăcute „Își pune capul… la
contribuție”. Vai!

Sinonimia este o cale sigură și simplă.
Nepotrivirea sonoră „Am aflat că copiii
mei s-au afirmat la serbarea de Anul
Nou…” poate fi  evitată înlocuind
cuvântul împricinat<  „Am aflat că Alex și
Alina, fiii (băieţii, puştii, fetele) mei/ mele
…”. Sau< „Am auzit o veste bună< copiii
mei s-au afirmat…” 

De asemenea, soluțiile morfologice

(declinare, conjugare) pot fi de ajutor În
exemplul „A perseverat să cunoască
capitalele tuturor statelor lumii.”, opțiunea
morfologică este la îndemână< „A
perseverat pentru a cunoaște…”.
Infinitivul în locul conjunctivului a
rezolvat probleme. O situație precum
aceasta, „este agresiv ca comportament”,
se rezolvă de cele mai multe ori cu
ajutorul lui „și” (ca și comportament), dar
soluția morfologică (schimbarea valori
gramaticale< substantivul devenind
adverb) e mai simplă< „este agresiv
comportamental”.Alte soluții. Formularea
„Musca care e o insectă parazită trebuie
stârpită”, poate deveni< Muştele care sunt
insecte... ” Sau recurgând la o apoziție<
Musca, o insectă parazită, trebuie...”.

La fel de utilă este alegerea articolului<
„A dorit să-i ducă un cadou preferat” în
loc de „A dorit să-i ducă cadoul preferat”. 

Continuare `n num[rul urm[tor

Livia Bac]ru s-a n[scut la 10 noiembrie 1921 `n Valea Vinului

Livia Bacâru, paleograf ;i bibliolog
de renume na\ional

Conjunc\ia „c[” – pacostea limbii româneIoan Nistor
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PERSONALIT~}I
A fost de-o inteligență sclipitoare, evidentă în vorbele Mariei M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru< „Nicolae
Iorga avea o putere și o continuitate în muncă cu totul neobișnuită, pusă în slujba unei memorii cu adevărat
excep\ionale. În câteva clipe parcurgea o pagină pe care o putea reproduce aproape textual. Era suficient să
răsfoiască o carte pentru a scoate din ea esențialul s[u pentru a-i descoperi erorile. Era uimitor să-l vezi
prinzând sau înregistrând în mintea sa neobosită materialele cele mai felurite și cele mai disparate< o
inscripție”

Nicolae Iorga s-a născut în
Botoșani pe 5 iunie 1871, fiind
fiul avocatului Nicu Iorga, care
provenea dintr-o veche familie de
negustori, și al Zulniei
Arghiropol, fiica scriitoarei Elena
Drăghici. 

În 1876, la vârsta de treizeci și șapte
sau treizeci și opt de ani, tatăl moare
din cauze necunoscute, lăsându-i pe
Nicolae și pe fratele său mai mic,
George, orfani, o pierdere pe care
istoricul o va aminti în scrierile sale.

În 1878, a fost admis la Școala
Marghian Folescu, iar profesorii i-au
permis la vârsta de nouă ani să le
predea câteodată colegilor săi istoria
României. Copilul a făcut gimnaziul și
liceul la Colegiul Laurian din Botoșani
și, din anul 1883, a început să dea
meditații colegilor pentru a crește
veniturile familiei. Trei ani mai târziu,
în 1886, a fost eliminat temporar din
școală pentru că nu salutase un
profesor și a decis să părăsească orașul
și să se înscrie la Colegiul Național din
Iași, fiind admis cu bursă.

Vorbea deja fluent franceza,
italiana, latina și greaca. 

La șaptesprezece ani, Iorga 
devine rebel, este interesat 
de activități politice și se 
auto-declară marxist

Încalcă regulile Colegiului Național
și este suspendat pentru a doua oară,
tot temporar, pierzând bursa, dar,
pentru a-și putea ajuta în continuare
familia cu bani, se reapucă de dat
meditații. A treia suspendare din liceu
a venit pentru că citea în timpul unei
ore.

În 1888, Nicolae Iorga a fost admis
la Facultatea de Litere a Universității
din Iași, acordându-i-se mai târziu o
bursă. La terminarea primului an, a
primit o dispensă de la Ministerul
Educației care i-a permis să dea
examenele pentru cel de-al treilea an și
la sfârșitul lui 1888 și-a susținut
examenul de licență pe care l-a luat cu
magna cum laude, prezentând o
disertație pe tema literaturii grecești.

Reprezentanții Ministerului
Educației i-au propus un program
sponsorizat de stat care le permitea
celor cu rezultate excelente la
învățătură să studieze în străinătate.

În 1890, la 19 ani, s-a căsătorit cu
Maria Tasu, de care avea să divorțeze în
1900. Avusese anterior o relație cu
Ecaterina C. Botez dar, după mai multe
ezitări, a decis să se căsătorească cu
fiica lui Vasile Tasu, mult mai bine
situat în societate. Tânărul a primit un
post de profesor de latină la Liceul
„Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești,

Iorga a studiat pentru prima dată în
străinătate în Italia în aprilie și iunie
1890, apoi în Franța, unde a urmat
cursurile École pratique des hautes
études. În această perioadă a învățat
engleza și germana, iar în 1892 a fost în
Anglia și în Italia. Un an mai târziu, în
1893, s-a înscris la programul de
doctorat al Universității din Berlin, dar
apoi s-a mutat la Universitatea din
Leipzig.

Istoricul s-a întors în țară în
octombrie 1894 și s-a stabilit la
București, într-o casă din zona Grădina

Icoanei, obținând, la vârsta de 23 de
ani, un post de profesor suplinitor.

A plecat din nou în strănătate în
1895, vizitând Olanda și, din nou,
Italia, în căutarea unor materiale
documentare. Revenit în țară, este
numit curator și editor al colecției de
documente istorice a fraților
Hurmuzachi, post acordat de
Academia Română la propunerea
istoricului A.D. Xenopol și, din
octombrie 1895, i s-a oferit un post de
profesor titular de istorie universală la
Universitatea din București.

În 1901, la puțin timp după
divorțul de prima soție, Maria, cu care
a avut patru copii, istoricul s-a căsătorit
cu profesoara Ecaterina (Catinca), sora
prietenului și colegului său, Ioan
Bogdan. Cuplul a fost în luna de miere
la Veneția, unde Iorga a primit oferta
lui Karl Gotthard Lamprecht de a scrie
o istorie a românilor care să apară într-
o lucrare de specialitate ce urma să
cuprindă istoria întregii lumi.

Iorga și noua sa familia s-au mutat
de mai multe ori, închiriind în cele din
urmă o casă în zona Buzești de lângă
Gara de Nord. Istoricul a avut patru
copii cu prima sa soție – Petru, Elena,
Maria și Florica și va avea încă șapte cu
Catinca, cea de-a doua soție< Mircea,
Adriana, Liliana, Alina, Magdalina,
Ștefan și Valentin–Nicolae, dar mulți
dintre ei au murit la vârste fragede.

Fiicele sale mai cunoscute sunt
pictorița Florica Chirescu, Magdalina,
Liliana și Alina. Singurul copil care l-a
urmat în pasiunea sa pentru istorie a
fost sculptorița Liliana Iorga, care s-a
căsătoritt cu istoricul Dionisie Pippidi
în 1943. Alina a devenit soția unui
jurist argentinian, Francisco P. Laplaza.
De profesie inginer, Mircea Iorga a fost
directorul Colegiul Tehnic Energetic
din București, iar un alt fiu, Ștefan N.
Iorga, a fost scriitor și mai târziu medic.

După ce a încercat să devină
profesor al Universității din Iași, dar nu
a reușit, a decis, în 1908, să se mute
într-o vilă din orașul Vălenii de Munte.
Aici a fondat o școală de vară, propria

editură, o tipografie și suplimentul
literar al Neamului Românesc, dar și
un azil condus de scriitoarea Constanța
Marino-Moscu.

Școala sa din Văleni a fost
transformată într-un centru studențesc,
auto-finanțat din vânzarea de cărți
poștale, dar succesul istoricului a creat
panică în Austro-Ungaria< ziarul
Budapesti Hírlap a descris școala lui
Iorga ca fiind un instrument pentru a
radicaliza românii din Transilvania.

Implicarea lui Nicolae Iorga în
dispute politice a devenit acută în
timpul Primului Război Mondial. În
1915, în timp ce România era încă
neutră, a trecut de tabăra predominant
naționalistă, francofilă și pro-Antanta,
cerând declanșarea războiului
împotriva Puterilor Centrale pentru a
recupera Transilvania și Bucovina.

Mai târziu, istoricul a făcut parte
din cercul privat de prieteni ai
tânărului rege Ferdinand și a fost
considerat tutore spiritual al prințului
Carol, viitorul Rege Carol al II-lea, care
frecventa cursurile școlii din Văleni.

În 1916, imediat după ocupația
germană, Nicolae Iorga a plecat în
refugiu la Iași, familia și-a trimis-o la
Odesa, iar în acest timp casa sa din
Vălenii de Munte a fost ocupată și
vandalizată de armata germană.
Istoricul s-a întors la București după ce
România a reluat contactele cu Aliații
și armata germană a părăsit țara.

A fost ales deputat în alegerile din
noiembrie 1918, devenind președinte
al camerei inferioare a Parlamentului,
fiind prima persoană care a deținut
acest post în România Mare, iar pe 1
decembrie a fost unul dintre
participanții la Marea Adunare de la
Alba Iulia. Deși nu a fost invitat la
Conferința de Pace de la Paris, a
susținut-o pe Regina Maria în rolul ei
de negociator informal pentru
România, fapt ce a dus la o strânsă
prietenie cu regina României.

În 1921 și 1922 a ținut cursuri în
străinătate, cele mai importante fiind la
Universitatea din Paris, a fondat o

școală românească în capitala franceză
și Accademia di Romania din Roma.

Nicolae Iorga a devenit prim-
ministru al României în 
aprilie 1931, la cererea 
lui Carol al II-lea 

Principalul conflict al lui Carol din
mandatul lui Iorga era cel cu Garda de
Fier, organizație a cărei popularitate
era în creștere. În martie 1932, Iorga a
semnat un decret prin care mișcarea
era scoasă în afara legii, decret care a
reprezentat începutul conflictelor cu
fondatorul Gărzii, Corneliu Zelea
Codreanu.

Marea problemă cu care se
confrunta Iorga ca premier era criza
economică, dar administrarea proastă
a problemelor economice l-a făcut pe
istoric ținta batjocurilor și indignării
în rândul publicului larg. A luat măsuri
riscante politic, a redus deficitul
bugetar prin măsuri drastice precum
tăierile salariilor tuturor bugetarilor
sau concedieri, iar aceste decizii au
contribuit la creșterea popularității
Gărzii de Fier în rândul populației.

Nicolae Iorga și-a prezentat
demisia din funcție în mai 1932,
întorcându-se la viața academică, dar
conflictele politice s-au reflectat și în
viața sa academică.

În 1934, istoricul a condamnat
public Garda de Fier, după ce nicadorii
l-au asasinat pe premierul național-
liberal Ion G. Duca. În timpul
anchetelor desfășurate în rândul
legionarilor, Iorga a intervenit pentru
eliberarea filozofului Nae Ionescu și l-
a invitat pe poetul legionar Radu Gyr
pentru a ține o cuvântare la Văleni.

Și-a exprimat apoi public temerile
față de pericolul pe care îl reprezenta
Germania nazistă, dar și opinia clară
despre pericolul sovietic și soarta
românilor din URSS. 

Curând a început să primească
amenințări cu moartea de la Garda de
Fier, iar acet lucru l-a făcut să se

retragă de la Universitate și să se
refugieze în Vălenii de Munte,
rămânând însă activ pe scena
academică.

În 1938, s-a alăturat guvernului lui
Miron Cristea, iar în aprilie, istoricul
s-a aflat în mijlocul unui scandal care
a dus la arestarea lui Codreanu.

Iorga a refuzat să ia parte la
procesul acestuia, cerând judecătorilor
retragerea acuzației de calomnie pe
care o formulase inițial și avertizând că
Zelea Codreanu ar trebui să urmeze
un program de reabilitare psihică.

În 1939, după ce campania
mișcările Gărzii de Fier au degenerat,
Iorga a apărut la tribuna Senatului și a
cerut încetarea violențelor.

În anul 1940 regimul lui Carol al
II-lea s-a prăbușit. Cedarea Basarabiei
și Bucovinei de nord sovieticilor a
șocat societatea românească și l-a
revoltat pe marele Iorga. La două
ședințe ale Consiliului de Coroană
ținute pe 27 iunie a fost unul din cei
șase membri care s-au opus
ultimatumului impus de URSS, cerând
cu insistență apărarea armată a
Basarabiei.

Considerat vinovat pentru
moartea legionarului Corneliu Zelea
Codreanu, a primit noi amenințări de
la Garda de Fier, prin scrisori pline de
ură, atacuri în presa mișcării legionare
și conferințe împotriva sa, ținute la
sediul legionar din Văleni.

Istoricul a fost obligat să-și
părăsească domicilul din București,
unde avea o casă în cartierul
Dorobanți, și cel din Vălenii de Munte
din cauza cutremurului din noiembrie
1940, astfel că s-a mutat în vila sa din
Sinaia. De aici a fost ridicat de un grup
de legionari în după-amiaza zilei de 27
noiembrie și ucis lângă Strejnic. A fost
împușcat de nouă ori, cu pistoale de
7,65 mm și 6,35 mm. Raportul nr. 2024
din 29 noiembrie 1940 întocmit de
locotenent colonelul Alexandru
Ionescu, adresat Prefecturii din
Prahova consemnează< „Dimineaţa, la
orele 07.15, s-a găsit cadavrul
profesorului Nicolae Iorga, pe moșia
domnului Radovici din marginea de
est a comunei Strejnic, judeţul
Prahova. Maiorul Bratu Aurel, la
ordinul subsemnatului, s-a transportat
la faţa locului și a ridicat cadavrul cu o
camionetă a Prefecturii judeţului
Prahova, fiind transportat la București
și predat familiei. Șeful de post a
încheiat acte și le-a predat
procurorului Sichitiu. Autorii, până în
prezent, nu au putut fi descoperiţi și
nici prinși”.

Trupul savantului a fost ridicat de
la marginea drumului în dimineața
zilei de 28 noiembrie 1940 și a fost
îngropat la cimitirul Bellu din
București, în aceeași zi în care au avut
loc funeraliile economistului Virgil
Madgearu. Iată un scurt extras din
discursul ținut de istoricul francez
Henri Focillon< „Iorga a fost una dintre
personalitățile legendare plantate,
pentru eternitate, în pământul unei
țări și în istoria inteligenței umane”.

Moartea lui Iorga a generat
consternare și a cutremurat
comunitatea academică. 

După aflarea veștii asasinării sale,
47 de universități și academii din
întreaga lume au arborat drapelul în
bernă. Istoricul Nicolae Iorga avea 69
de ani.

În seara zilei de 27 noiembrie 1940, marele istoric
Nicolae Iorga, în vârst[ de 69 de ani, a fost asasinat
Fusese arestat de un comando de legionari, în după amiaza zilei respective, în jurul orei 17.30, fără să opună rezistență

Nicolae Iorga a fost cofondator al partidului Partidul Naționalist-Democrat în 1910, membru al Parlamentului, președinte 
al Camerei Deputaților și al Senatului, ministru, și, pentru o scurtă perioadă, prim-ministru. Copil minune, polimat 
și poliglot, cu o activitate științifică prolifică, Iorga a scris 1003 volume, 12755 articole și studii și 4963 recenzii, 
aceasta culminând cu Istoria României, în zece volume
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Deja campion mondial după
cursa de la Suzuka, din etapa a
18-a, Max Verstappen (Red Bull)
a încheiat en-fanfare acest
sezon, cu victorie în ultima
etapă, a 21-a, dar și cu un nou
record. Pilotul olandez a bifat 15
victorii în acest sezon, cele mai
multe din istoria “Marelui Circ”
într-o singură stagiune.

Cursa a început cu un incident
imediat după start, iar protagoniști au
fost Lewis Hamilton (Mercedes) și
Carlos Sainz (Ferrari). Cei doi s-au
ciocnit, iar comisarii de cursă au decis
că Hamilton e vinovat și acesta a trebuit
să-i cedeze locul lui Sainz.

După abandonul lui Alonso
(Alpine), din turul 28, a urmat o
ciocnire între Mick Schumacher (Haas)
și Nicholas Latifi (Williams) în turul
39. Un duel superb a avut loc apoi în
turul 45, când Perez (Red Bull) l-a
depășit pe Hamilton (Mercedes), dar
britanicul a revenit imediat și și-a
recâștigat poziția a treia.

Cu 3 tururi înainte de final,
Hamilton a avut probleme cu cutia de
viteze și a trebuit să abandoneze. 

Septuplul campion mondial, 
Lewis Hamilton, a încheiat 
pentru prima dată un sezon 
fără nicio victorie

Astfel, Ferrari a terminat sezonul pe
a doua poziție la constructori, iar
Mercedes, pe a treia, după ce Leclerc
(Ferrari) a încheiat cursa pe 2, iar Perez
(Red Bull), pe 3. Al doilea pilot de la
Ferrari, Carlos Sainz, a încheiat pe
locul 4.

Max Verstappen (Red Bull) a
încheiat sezonul 2022 de Formula 1 cu

o victorie pe circuitul Yas Marina din
Abu Dhabi, la fel ca anul trecut, şi a
ajuns la 15 victorii într-un singur
sezon, un nou record al competiţiei.
În ultima cursă a sezonului F1, în
Emiratele Arabe Unite, Verstappen,
care avea deja asigurat titlul mondial, a
obţinut a 15-a sa victorie şi a 35-a din
carieră, în timp ce echipa Red Bull a
obţinut al 17-lea succes din cele 22 de
curse.

''Incredibil să câştig iar aici şi să
obţin a 15-a victorie din acest sezon. A
fost foarte plăcut să realizez aşa ceva
anul acesta, ştiu că va fi greu de repetat,
dar este şi o motivaţie bună de a încerca
şi de a reuşi acelaşi lucru şi anul viitor'',
a declarat Verstappen după cursă.

Sezonul nu a început fast pentru
noul campion mondial, care
în primele trei curse
reuşise o victorie în

Arabia
Saudită, un
loc 19 în
Bahrain, cursa
de debut a
anului, şi un
abandon în
Australia.

Verstappen a avut
însă apoi o evoluţie
la superlativ şi a
obţinut victorii după
victorii, ajungând
la un total de 15 la
final de sezon.

''A fost un efort
mare de echipă, mai
ales după începutul
nostru dificil de an,
nu mi-aş fi

imaginat niciodată un astfel de
reviriment, ca nimeni din echipă, dar
este foarte frumos să faci parte din
această echipă. Ne distrăm foarte mult.
Bineînţeles, ne concentrăm pe
performanţă, dar trebuie să ne
bucurăm şi de moment, să-l apreciem
şi cred că am făcut asta şi o vom face
din nou. Suntem deja concentraţi pe
anul viitor. Ştiu că este dificil să faci mai
bine decât atât, dar întotdeauna trebuie
să încerci să atingi acel obiectiv'', a spus
Verstappen la conferinţa de presă.

În ceea ce priveşte sezonul viitor,
Verstappen anticipează un echilibru
mai mare în lupta pentru titlul
mondial< ''Cu siguranţă lupta va fi mai
strânsă. Toată lumea înţelege acum
maşina mai bine. Şi cu timpul, celelalte

echipe vor fi mai aproape. Dar
noi ştim de acum că iarna va

trebui să continuăm munca
grea, să încercăm să găsim

un plus de performanţă,
o mai bună înţelegere

a pneurilor, pentru
că se vor schimba

puţin în 2023.
Vom vedea cum
ne vom

descurca cu
totul''.

BBC
precizează că un

Grand 
Prix va dispărea 

din calendarul anului
viitor

Conform sursei citate, Marele
Premiu al Chinei nu va avea loc
nici în 2023, iar acest lucru din
cauza regulilor legate de Covid-
19.

Ultimul Grand Prix care a avut

loc în China s-a disputat în 2019, iar pe
16 aprilie ar fi trebuit ca Formula 1 să
revină în această țară.

Oficialii Formulei 1 sunt de părere
că nu le pot cere echipelor să meargă la
Shanghai pentru Grand Prix în
condițiile în care există risc de infectare
cu Covid-19, iar mai apoi ar fi nevoite
să stea zile întregi în carantină.

Conform actualelor reguli din
China, o persoană infectată cu Covid-
19 trebuie să stea cinci zile într-un
centru de izolare și alte trei în izolare la
domiciliu. 

În calendarul pentru anul viitor,
revin Marile Premii ale Chinei și
Qatarului, care au organizat curse
ultima dată în 2019, respectiv 2021, iar
Marele Premiu din Las Vegas va fi
gazdă cu un spectaculos circuit urban,
care va cuprinde celebrul bulevard
Strip. Ultima dată când Marele Circ a
ajuns în "Orașul Păcatelor" a fost în
1982, când Caesars Palace Grand Prix,
ultima cursă a sezonului, a fost câștigat
de Tom Sneva (March-Ford), podiumul
fiind completat de alți doi americani,
Mario Andretti (Lola-Ford) și John
Paul Jr. (March-Ford). 

Din program lipsesc Marele Premiu
al Rusiei, contractul fiind suspendat cu
un an în avans, după agresiunea
armatei ruse din Ucraina. În acest an,
competiția trebuia să se mute de la
Sochi Autodrom la Igora Drive, un
circuit inaugurat în 2019 în
Novozhilovo (Regiunea Leningrad). De
asemenea, nu se va alerga nici în
Marele Premiu al Franței de pe Circuit
Paul Ricard (Castellet, aproape de
Marsilia), unul dintre cele mai vechi
curse automobilistice și prima care a
primit denumirea de Grand Prix. 

Toate etapele campionatului
sunt televizate în mai mult 
de 200 de țări

Numărul celor care privesc anual
întrecerea este depășit doar de numărul
celor care urmăresc meciurile din
Campionatul Mondial de Fotbal și
Jocurile Olimpice, competiții care se
organizează o dată la patru ani. În timp
ce Europa este baza tradițională a
sportului, campionatul funcționează la
nivel global, 7 dintre cele 22 de curse
din sezonul din 2021 având loc în afara
Europei. Cu costul anual al conducerii
unei echipe - proiectarea, construirea și
întreținerea mașinilor, plata,
transportul - fiind de aproximativ 247
de milioane de dolari USD, luptele sale
financiare și politice sunt raportate pe
scară largă. La 23 ianuarie 2017,
Liberty Media a confirmat finalizarea
achiziției companiei Delta Topco,
compania care controlează Formula 1,
de la firma de capital privat CVC
Capital Partners pentru 8 miliarde de
dolari. Până să fi fost achiziționată de
Liberty Media, firma a fost deținută de
Bernie Ecclestone, supranumit „F1
Supremo” datorită faptului că a fost la
conducerea Grupului Formula 1 timp
de aproape 40 de ani. 

Primul sezon al Campionatului
Mondial de Formula 1 a avut loc în
1950, la patru ani după ce Federația
Internațională a Automobilului a decis
înființarea sa, fiind dominat de echipa
Alfa Romeo, primul campion mondial
fiind Giuseppe Farina. Tot Alfa Romeo
a dominat și cea de-a doua ediție a
campionatului, când campion mondial
a devenit Juan Manuel Fangio.

Un Mare Premiu este extins pe
durata a trei zile, de obicei de vineri
până duminică, timp în care au loc
antrenamentele libere, sesiunea de
calificări și cursa propriu-zisă.
Întrecerea are loc doar pe circuite
special amenajate pentru curse și care
sunt închise circulației publice.

Max Verstappen a câ;tigat Marele Premiu din
Abu Dhabi, ultima curs[ a sezonului 2022

→ Bahrain Grand Prix - Bahrain
Bahrain International Circuit
(Sakhir) / 5 martie

→ Saudi Arabian Grand Prix -
Saudi Arabia Jeddah Corniche
Circuit (Jeddah) / 19 martie

→ Australian Grand Prix -
Australia Albert Park Circuit
(Melbourne) / 2 aprilie

→ Chinese Grand Prix - China
Shanghai International Circuit
(Shanghai) / 16 aprilie

→ Azerbaijan Grand Prix -
Azerbaijan Baku City Circuit (Baku)
/ 30 aprilie

→ Miami Grand Prix - United
States Miami International
Autodrome (Miami Gardens,
Florida) / 7 mai

→ Emilia Romagna Grand Prix -
Italy Imola Circuit (Imola) / 21 mai

→ Monaco Grand Prix - Monaco
Circuit de Monaco (Monaco) / 28
mai

→ Spanish Grand Prix - Spain
Circuit de Barcelona-Catalunya
(Montmelo) / 4 iunie

→ Canadian Grand Prix -
Canada Circuit Gilles Villeneuve
(Montreal) / 18 iunie

→ Austrian Grand Prix - Austria
Red Bull Ring (Spielberg) / 2 iulie

→ British Grand Prix - United
Kingdom Silverstone Circuit
(Silverstone) / 9 iulie

→ Hungarian Grand Prix -

Hungary Hungaroring (Mogyorod)
/ 23 iulie

→ Belgian Grand Prix - Belgium
Circuit de Spa-Francorchamps
(Stavelot) / 30 iulie

→ Dutch Grand Prix -
Netherlands Circuit Zandvoort
(Zandvoort) / 27 august

→ Italian Grand Prix - Italy
Monza Circuit (Monza) / 3
septembrie

→ Singapore Grand Prix -
Singapore Marina Bay Street Circuit
(Singapore) / 17 septembrie

→ Japanese Grand Prix - Japan
Suzuka International Racing Course
(Suzuka) / 24 septembrie

→ Qatar Grand Prix - Qatar
Lusail International Circuit (Lusail)
/ 8 octombrie

→ United States Grand Prix -
United States Circuit of the
Americas (Austin, Texas) / 22
octombrie

→ Mexico City Grand Prix -
Mexico Autodromo Hermanos
Rodriguez (Mexico City) / 29
octombrie

→ Sao Paulo Grand Prix - Brazil
Interlagos Circuit (Sao Paulo) / 5
noiembrie

→ Las Vegas Grand Prix - United
States Las Vegas Street Circuit (Las
Vegas) / 18 noiembrie

→ Abu Dhabi Grand Prix -
United Arab Emirates Yas Marina
Circuit (Abu Dhabi) / 26 noiembrie

Calendarul competițional F1 2023<

Sebastian Vettel a bifat ultima cursă 
de Formula 1 din cariera sa

Verstappen a fost urmat de Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferrari
încheind pe locul al doilea sezonul în curs. Al treilea pe circuitul Yas Marina,

Sergio Perez (RedBull) a terminat pe locul 3 în ierarhia generală a piloților 
(al 26-lea podium din carieră)

Antonio Perez, tat[l lui Sergio, spune că „nu există intenții rele” între colegii
de la Red Bull (Max ;i fiul s[u) și că Sergio Perez nu pleac[ nicăieri.

Max Verstappen a încheiat sezonul
2022 de Formula 1 cu o victorie pe

circuitul din Abu Dhabi şi a ajuns la
15 victorii într-un singur sezon, un

nou record al competiţiei.


