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Ianuarie sau Ienaiu este
prima lună a anului în
calendarul Gregorian și una
dintre cele
șapte
luni
gregoriene cu o durată de 31
de zile.

Ianus, zeul cu două feţe de la care
vine numele primei luni a anului.
Luna Ianuarie a fost introdusă în
calendarul roman în jurul anului
700 î.Hr. Până atunci anul avea
doar zece luni (304 zile). Grecii
numeau luna ianuarie Camelion. În
România, luna ianuarie, popular, se
numește Gerar. Sărbătorile din
luna ianuarie cuprind obiceiuri și
practici specifice începutului de an
prin care oamenii speră să obțină,
prin diferite practici magice,
prosperitate, sănătate, liniște și
pace.

Ianuarie începe (astrologic)
cu
soarele
în
semnul
Capricornului și sfârșește în
semnul Vărsătorului. Din
punct de vedere astronomic,
luna ianuarie începe cu
soarele
în
constelația
Săgetătorului și se sfârșește
cu soarele în constelația
Capricornului.

Ianuarie începe cu aceeași zi a
săptămânii ca și Octombrie într-un
an obișnuit și ca Aprilie și Iulie
într-un an bisect.

Numele
lunii
ianuarie
(latină: Ianuaris) vine de la
zeul Ianus din mitologia
romană, zeu cu două fețe:
una orientată spre anul care
se încheie și alta spre anul
care vine.

I.L.Caragiale spunea despre luna
ianuarie Frigul pentru cei fără
paltoane e cu 15 grade mai mare
decât pentru cei împaltonați.
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1850 - 1889
Mihai Eminescu (născut ca Mihail Eminovici la 15 ianuarie 1850, Botoșani sau
Ipotești - d. 15 iunie 1889, București) a fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit
de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică
din literatura română. 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În
12/24 ianuarie moare profesorul de limba română Aron Pumnul. Elevii scot o broşură,
Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști (Lăcrimioare... la mormântul prea-iubitului lor
profesoriu), în care apare și poezia ―La mormântul lui Aron Pumnul‖ semnată M.
Eminoviciu, privatist. La 25 februarie/9 martie (stil nou) debutează în revista Familia,
din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea. Iosif Vulcan îl convinge să-și schimbe
numele în Eminescu și mai târziu adoptat și de alți membri ai familiei sale. În același an
îi mai apar în „Familia‖ alte cinci poezii.

La mormântul lui Aron Pumnul
Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină,
Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta
C-acuma din pleiada-ti auroasă si senină
Se stinse un lucefăr, se stinse o lumină,
Se stinse-o dalbă stea !

Te plânge Bucovina, te plânge-n voce
tare,
Te plânge-n tânguire si locul tău natal ;
Căci umbra ta măreată în falnica-i
zburare
O urmă-ncet cu ochiul în tristă
lăcrimare
Ce-i simt national !

Metalica, vibrândă a clopotelor jale
Vuieste în cadentă si suna întristat ;
Căci ah ! geniul mare al desteptarii tale
Păsi, se duse-acuma pe-a nemuririi cale
Si-n urmă ne-a lăsat !

Urmeze încă-n cale-ti si lacrima duioasă,
Ce junii toti o varsă pe trist mormântul
tău,
Urmeze-ti ea prin zboru-ti în cânturi
tânguioase,
În cânturi răsunânde, suspinearmonioase,
Colo, în Eliseu!...

Te-ai dus, te-ai dus din lume, o ! geniu
nalt si mare,
Colň unde te-asteaptă toti îngerii în cor,
Centoană tainic, dulce a sferelor cântare
Si-ti împletesc ghirlande, cununi
mirositoare,
Cununi de albe flori !
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TREBUIAU SĂ POARTE UN NUME

poezie de

MARIN SORESCU

Eminescu n-a existat.
A existat numai o ţară frumoasă
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe,
Ca o barbă nepieptănată de crai
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.
Şi, mai ales, au existat nişte oameni
simpli Pe care-i chema: Mircea cel
Bătrân, Ştefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani şi plugari,
Cărora le plăcea să spună,
Seara, în jurul focului poezii
"Mioriţa" şi "Luceafărul" şi
"Scrisoarea III".

Au mai existat şi nişte tei,
Şi cei doi îndrăgostiţi
Care ştiau să le troienească toată floarea
Într-un sărut.

Dar fiindcă auzeau mereu
Lătrând la stâna lor câinii,
Plecau să se bată cu tătarii
Şi cu avarii şi cu hunii şi cu leşii
Şi cu turcii.

Şi nişte păsări ori nişte nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi şi mişcătoare şesuri.
Şi pentru că toate acestea
Trebuiau să poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.

În timpul care le rămânea liber
Între două primejdii,
Aceşti oameni făceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor înduioşate,
De curgeau doinele la vale
Pe toţi munţii Moldovei şi ai Munteniei
Şi ai Ţării Bârsei şi ai Ţării Vrancei
Şi ai altor ţări româneşti.
Au mai existat şi nişte codri adânci
Şi un tânăr care vorbea cu ei,
Întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt?
Acest tânăr cu ochi mari,
Cât istoria noastră,
Trecea bătut de gânduri
Din cartea cirilică în cartea vieţii,
Tot numărând plopii luminii, ai
dreptăţii, ai iubirii,
Care îi ieşeau mereu fără soţ.

Redacţia
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Cheile Bicazului
Cheile Bicazului reprezintă o zonă geografică deosebit de pitorească din România
situată în partea centrală a Munților Haşmaş, în nord-estul țării în judetele Neamț si
Harghita.Cheile au fost formate de râul Bicaz și fac legătura între Transilvania Si
Moldova.Zona Cheile Bicazului, cu o lungime de peste 6 km de la Lacul Roșu în amonte
până la localitatea Bicazul Ardelean în aval, este străbătută de drumul transcarpatic
DN12C care leagă orașele Gheorgheni și Bicaz.
Cheile Bicazului fac parte din Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș.

Rubrică realizată de catedra de geografie
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Gibraltar este un teritoriu care aparţine Marii Britanii. Cu o suprafaţă de aproximativ 7
kmp şi o populaţie de 30.000 locuitori, Gibraltar este o strâmtoare situată în sudul
Peninsulei Iberice. Desparte Oceanul Atlantic de Marea Mediterană, respectiv Europa
de Africa.
O mică incursiune în istorie ne arată că stânca a fost cucerită de către
mauri (locuitori ai Africii de Nord) în secolul VII. După numeroase dispute între aceştia
şi spanioli, stânca este cucerită de cei din urmă şi, după secole, de către britanici.
Aceasta se întâmpla în jurul anului 1700. De atunci există dominaţia engleză.

Fig1. Stânca Gibraltar văzută dinspre
autostrada A7, de pe Costa del Sol

Fig 2 Stânca Gibraltar

De cum treci graniţa dinspre Spania, în apropierea localităţii spaniole
Lineea de la Conception, te îmbie ―aerul‖ britanic, respectiv aleea principală Winston
Churchill Avenue, telefonele stradale precum cele din regat , dar şi accentul tipic
englezesc. Despre strada amintită mai sus se poate spune că este singura şosea care se
intersectează cu o pistă de avioane. Este lesne de înţeles că spaţiul geografic este
exploatat la maxim.
Fig 3 Intrarea pe aleea principală
Fig. 4 Winston Churchill Avenue

O pimbare de 5 minute cu telecabina din oraş spre stânca Gibraltar iţi oferă
o întâlnire inedită cu macacii, singura specie de maimuţe în libertate din Europa. Încă
de la urcare sunt afişe cu avertizări legate de comportamentul acestora. La prima
vedere sunt inofensive, plictisite însă,dacă nu eşti previzibil vis-a –vis de reacţiile lor, te
poţi trezi fără telefon ori alte bunuri. Este bine de ştiut că nu ai voie să hrăneşti aceste
maimuţe. Amenzile sunt usturătoare !!!
Fig. 5 Macacii pe stâncă.
Principala atracţie a turiştilor

Rubrică realizată de catedra de geografie: prof.Alina Pandelescu
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Clasamentul mondial

al

lanţurilor hoteliere
Pentru al 15 lea an consecutiv, MKG Hospitality ( grup international de consultanţă în
turism, creat în anul 1985), a prezentat clasamentul celor mai puternice 130 de grupuri
hoteliere din lume.Grupul britanic IHG (Intercontinental Hotels Group) şi-a păstrat locul
fruntaş, acesta fiind urmat de lantul American Wyndham Hotels Group, în timp ce a treia
treaptă a podimului îi revine lanţului Marriott International.
Iată care sunt cele mai puternice 20 de lanţuri hoteliere din lume:
1 IHG Marea Britanie
2 Wyndham Hotel Group USA
3 Marriott International USA
4 Hilton Hotels USA
5 Accor FRANTA
6 Choice USA
7 Best Western USA
8 Starwood Hotels & Resorts USA
9 Carlson Hospitality Worldwide USA
10 Global Hyatt USA
11 TUI GERMANIA
12 Jin Jiang CHINA
13 La Quinta USA
14 Sol Melia SPANIA
15 Vantage Hospitality Group USA
16 Groupe du Louvre FRANTA
17 Home Inns CHINA
18 NH Hoteles SPANIA
19 MGM Mirage USA
20 Toyoko Inn JAPONIA
Rubrică realizată de catedra de turism
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Oferta turistică, sub forma
produselor şi serviciilor turistice, se
concentrează pe piaţa turistică
mondială pe anumite destinaţii,
denumite bazine ale ofertei
turistice. Destinaţiile turistice pot fi
structurate şi localizate atât după
caracteristicile produselor şi
prestaţiile turistice cât şi după
momentul intrării în circuitul
turistic.

Se evidenţiază, astfel, bazine ale ofertei
turistice sau destinaţii turistice: montane, de
litoral, balneare, culturale, legate de anumite
evenimente (târguri, expoziţii, festivaluri
etc.), pentru divertisment şi jocuri de noroc
(centrele Disney din Florida, California şi
Paris; cazinourile de la Las Vegas, Monte
Carlo), pentru practicarea anumitor sporturi
sau peisajele şi ofertele specifice din
Polinezia.

Rubrică realizată de ―Globtrotter‖
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Gutenberg s-a născut în oraşul german Mainz. A
fost un metalurgist şi inventator german, renumit
pentru contribuţia sa remarcabilă la tehnologia
tiparului. Este creditat cu inventarea unui nou tip
de presă tipografică ce folosea, pentru prima dată
în Europa, litere mobile, cu crearea aliajului folosit
pentru acest tip de matriţe şi cu realizarea unei
întregi serii de cerneluri pe bază de uleiuri.
Originea primelor prese ale lui Gutenberg este
neclară, mai mulţi autori considerând presele sale
iniţiale drept adaptări ale preselor mai vechi deja
existente. Conform impactului avut, inventarea de
către Gutenberg a presei cu litere mobile în
Europa reprezenta o substanţială îmbunătăţire a
presei fixe, care era deja utilizată. Combinând
aceste elemente într-un sistem de producţie,
invenţia sa a permis tipărirea rapidă a
materialelor scrise şi o explozie a informaţiei în
Europa renascentistă. Gutenberg a introdus în
mod sigur metode eficiente pentru producerea în
masă a cărţilor, ducând la o creştere masivă a
numărului de texte scrise în Europa — în mare
parte datorită popularităţii Bibliei lui Gutenberg,
prima sa lucrare produsă în masă, începând cu 23
februarie 1455.
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Vincent Willem Van Gogh (scris în neerlandeză
Vincent Willem van Gogh n. 30 martie 1853, Groot
Zundert, Olanda, d. 29 iulie 1890, Auvers sur Oise,
Franța) a fost un pictor olandez post-impresionist
ale cărui lucrări au avut o influență profundă
asupra artei secolului al XIX-lea, prin culorile lor vii
și impactul emoțional. A suferit de boli mintale,
care la vârsta de 37 ani l-au dus la sinucidere. Van
Gogh a realizat peste 2.000 de opere de artă, în jur
de 900 de picturi și 1.100 de desene si schițe. Astăzi
multe dintre operele sale, inclusiv numeroasele lui
portrete, peisaje și picturi cu floarea-soarelui, se
numără printre cele mai cunoscute și cele mai
scumpe din lume. Fiind puțin apreciat în timpul
vieții, faima sa a crescut în anii de după moarte.
Astăzi el este în general considerat ca fiind unul
dintre cei mai importanți pictori din istorie.

Rubrică realizată de „Historicus‖
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Catedrala
Sfanta Sofia
din Istanbul

Aflată în Istanbul - vechiul Constantinopol - este o fostă biserică creştină, şi o fostă
moschee musulmană, în prezent servind doar pe post de muzeu. Biserica Sfanta Sofia este
recunoscută mondial drept una dintre cele mai mari şi impresionante clădiri din lume.
Biserica este cunoscută sub denumirea de "Haghia Sophia" sau "Sfânta Inţelepciune".
Din pacăte, nimic nu a mai rămas din prima biserica ridicată pe acest loc, în
secolul al IV-lea, de către împăratul Constantin cel Mare. Constantin a fost primul
împărat şi creştin şi întemeietorul oraşului care îi poartă numele - Constantinopol.
Impăratul îşi numea oraşul şi cu numele de "Noua Romă". Biserica Sfânta Sofia este
una dintre multele biserici ridicate de către împărat pe întreg cuprinsul imperiului său.

La scurt timp după dărâmarea primei biserici, o a doua a fost ridicată de către
fiul său, Constantiu şi de către împăratul Teodosie cel Mare. Această biserică nu a avut
nici ea o istorie prea lungă, fiind arsă într-un incendiu din timpul revoltelor răscoalei
Nika, în anul 532. Din această biserică se mai păstrează doar unele fragmente, expuse
astăzi în muzeul catedralei.
Rubrică realizată de ―Globtrotter‖
10

ARIPI

Cele mai mari descoperiri
arheologice româneşti făcute în
ultimii 20 de ani

Bazilica Episcopală din Histria, una dintre cele mai mari din Peninsula
Balcanică. Cripta primilor martiri dobrogeni din Tulcea. Cele mai vechi rămăşiţe de
Homo sapiens la Anina. Peste 2.000 de complexuri arheologice din Epoca bronzului şi
cea romană la Petea-Vamă. Acestea sunt câteva dintre vestigiile cele mai de preţ
dezgropate de arheologii români în ultimele două decenii.

Rubrică realizată de Catedra de istorie
11

ARIPI

Recent s-a descoperit că, la rândul lui, şi
Pluto are un satelit.

Sateliţii sunt corpuri cereşti care se
rotesc în jurul altui corp ceresc,
însoţindu-l în cursul mişcării sale de
revoluţie. După originea lor, ei se împart
în două mari categorii: naturali şi
artificiali.

Sateliţii artificiali sunt obiecte plasate cu
un scop bine definit pe o orbită în jurul
unei planete. De la lansarea primului
satelit arificial în 1957, mii de astfel de
―luni create de om‖ au fost trimise pe
orbita Pământului. In zilele noastre, ei
joacă un rol important în industria
comunicaţiilor , în strategia militară şi
în studiile ştiinţifice ale Terrei şi
Universului.

In astronomie, sateliţii naturali se
definesc ca fiind corpuri cereşti
secundare care execută o mişcare de
rotaţie în jurul unei planete sau stele.
Cel mai cunoscut satelit este cel al
Terrei, Luna – deşi cele două sunt destul
de apropiate ca mărime pentru a fi
considerate
un
sistem.
Mişcarea
majoritătii satelitilor este directă, de la
vest la est şi pe aceeaşi direcţie ca
planete în jurul cărora orbitează. Doar
câţiva sateliţi ai marilor planete se
rotesc în sens invers; probabil că aceştia
au fost captaţi în câmpul lor
gravitaţional după o anumită perioadă
de la formarea sistemului solar. De
exemplu, Pluto, care se roteşte în jurul
Soarelui pe o orbită independentă se
crede a fi un satelit deviat a lui Neptun.

In zilele noastre, sateliţii folosesc în mod
exclusiv sisteme de operare active, în
care fiecare din ei poartă propriul
echipament transmisie-recepţie. Sute de
sateliţi de comunicaţii sunt în prezent pe
orbită. Ei primesc semnale de pe o staţie
de pe sol, le amplifică, apoi le retransmit
pe o frecvenţă diferită la alte staţii.
Sateliţii folosesc o gamă de frecvenţe
măsurate în hertzi, mai precis benzi de
frecvenţă de aproximativ 6 GHz.

Rubrică realizată de ―Astronomul‖
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Animale
dispărute
şi
animale
pe
cale
de
dispariţie din ţara noastră
In timp, datorită influenţei omului în
natură şi datorită schimbărilor
climaterice multe animale au dispărut
sau sunt pe cale de dispariţie.
In urma vânării nechibzuite au
dispărut din fauna ţării noastre
bourul şi zimbrul şi numărul altor
animale a scăzut foarte mult.
Strămosul zimbrului a fost Bison
priscus. In ţara noastră s-au găsit
multe exemplare fosilizate în carierele
de pietriş din Câmpia Română sau din
Câmpia Transilvaniei.

Treptat, Bison priscus şi-a schimbat forma,
devenind mai mic şi s-a adaptat la viaţa în regiuni
deluroase sau mlăstinoase.
In Europa bourul s-a stins dinspre vest spre est,
cu circa 300 pana la 500 de ani inaintea
zimbrului. S-au pastrat insa, in intreaga Eurasie
o multime legende legate de bour. Desenele de
capete de bour au fost stilizata si transmise de la
o epoca la alta.

Rubrică realizată de „Zooman‖
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TAINA LUI PITAGORA
Pitagora a fost un matematician filosof antic grec, care a trăit în
secolul al VI-lea î.Hr., intemeindu-şi propria şcoală — Uniunea
Pitagoreicilor. Este greu să diferenţiezi realitatea de legendele care îl
prezintă pe Pitagora drept marele iniţiat în toate secretele grecilor şi
barbarilor. Herodot îl numea „cel mai mare înţelept din Eleea‖.
Conform legendei, el a invăţat 22 de ani de la preoţii din Egipt.
Cunoscând faptul că pătratul este o figură geometrică cu numeroase
axe de simetrie, Pitagora a completat cele invăţate de la egipteni cu
propriile cercetări asupra armoniei pătratului, drept rezultat apărând
aşa-numitul tabel al lui Pitagora. Distribuirea cifrelor în tabel se face
conform unui anumit sistem, în rânduri şi coloane. Tabelul lui Pitagora
poate fi continuat, în dreapta şi în jos, până la infinit, respectând o
singură condiţie: fiecare număr din tabel să fie calculat în funcţie de
numărul rândului şi numărul coloanei în care se află. Diagonalele
tabelului sunt constituite din pătratele numerelor.
Un cititor atent se va gândi că aici este vorba despre tabla
înmulţirii şi va afirma că acest tabel este necesar pentru efectuarea
unor calcule obişnuite. Insă nu e tocmai asa. Acest tabel este nu doar
tabla înmulţirii, ci şi o taină filosofică. Pitagora i-a dat un sens fiecărui
număr, considerând că numerele conduc lumea. Pe deasupra, el a văzut
în tabel reflectarea întregului Univers, poziţiile planetelor şi a
întregului spaţiu cosmic.
Pitagora şi discipolii săi sunt consideraţi autorii expresiilor:
„Numerele sunt esenţa tuturor lucrurilor‖, „Dumnezeu a pus numerele
la temelia ordinii lumii‖, „Lumea a fost creată prin imitarea
numerelor‖. Fiecărui lucru, afirmau pitagoreicii, îi corespunde o relaţie
definită de numere. Numărul 2 întruchipează esenţa feminină, iar
numărul 3 — pe cea masculină. Numărul 5 = 2 + 3 exprimă unitatea
dintre feminin şi masculin; el era venerat precum un număr sfânt. Pe
deasupra, numărul 5 includea în sine un inceput simetric (5 = 2 + 1 + 2)
şi asimetric (5 = 2 + 3). De aceea pentagrama era considerată o figură
sacră, simbolul vieţii, armoniei şi sănătăţii. Armonia (simetria) era
constituită din contrarii. Din punctul de vedere al pitagoreicilor, care
analizau filosofic simetria, există 10 perechi de astfel de contrarii. De
exemplu: par — impar, dreaptă — curbă, stânga — dreapta, masculin
— feminin etc.
Rubrica lui ― Enigmaticus‖
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„Dacă o idee nu este absurdă la început, atunci nu are nicio
șansă de reușită”, obișnuia să spună Albert Einsten. Cele mai
ciudate invenții din toate timpurile par să îi confirme teoria.

Motocicleta cu o singură roată a fost inventată de M. Goventosa din
Udine, chiar înaintea începerii celui de-al Doilea Război Mondial.
Funcționa pe baza unui motor cu un singur cilindru și, oricât de ciudat ar
arăta, chiar funcționa.

Patul-pian a fost proiectat special pentru oamenii cu handicap care nu se
pot ridica, dar care încă vor să cânte. A fost inventat în Marea Britanie în
1935.

Bicicleta „Ciclomer“ era capabilă să meargă şi pe uscat, şi pe apă şi a

fost inventată în Franţa în 1932.

Rubrică realizată de „ Minitehnicus‖
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Mulţi dintre voi sunteţi interesaţi cu siguranţă de ajutoarele sociale de care puteţi
beneficia în timpul anului şcolar. Ne- am informat şi vă prezentăm datele necesare
obţinerii acestora.
DEPUNEREA DOSARELOR

Pentru ORFANI actele necesare sunt:
- certificat deces parinte , certificat naştere elev , cerere tip
Pentru BOLNAVI actele necesare sunt:
- certificat medical , ancheta sociala , cerere tip
Penru elevii proveniţi din familii CU VENIT MIC actele necesare sunt:
- adeverinţa părinţilor cu venitul net pe ultimile 12 luni
- elevii din provincie vor aduce adeverinţă de la primărie ca nu au locde muncă şi
pământ, precum şi venitul impozabil pe ultimile 12 luni
- copie certificate de naştere ale elevului şi a fraţilor acestuia.
- dacă părinţii sunt divorţaţi, taloanele de pensie de întreţinere şi hotărârea de divorţ.
- dacă părinţii sunt pensionari, taloanele de pensie
- adeverinţa de elev de la fraţi din care să reiasă dacă au primit sau nu bursa şi în ce
valoare.
- cerere tip
BURSELE SOCIALE NU SE ACORDĂ ELEVILOR REPETENŢI ŞI CARE ÎN ANUL ŞCOLAR
ANTERIOR AU AVUT MEDIA LA PURTARE MAI MICA DECÂT 8,00 , AU AVUT MAI MULT DE
20 DE ABSENŢE NEMOTIVATE PE SEMESTRU ŞI MAI MULT DE O CORIGENŢĂ.
DOSARELE PENTRU BURSA SOCIALĂ SE DEPUN LA ÎNCEPUTUL FIECĂRUI SEMESTRU
ŞCOLAR.

Pentru bursele BANI DE LICEU se vor depune următoarele acte:
- adeverinţă cu venitul brut lunar /membru de familie realizat în ultimile 3 luni
- copie certificat naştere siact de identitate ale elevului şi membrilor familiei
- acte doveditoare ale afecţiunii medicale sau orfan sau urmaş de revoluţionar daca este
cazul.
REDACŢIA
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Rubeola (pojarul german)

Rubeola numită şi pojar german sau pojarul de 3 zile, este o boală produsă
de virusul rubeolic. Rubeola este de obicei o boală blândă care nu produce
probleme pe termen lung.
Virusul rubeolic se răspândeşte de cele mai multe ori prin picături de fluid
de la nivelul membranelor mucoase care conţin virusul. O persoană
infectată poate răspândi virusul prin picăturile de fluid din timpul tusei,
strănutului, vorbirii sau prin mâncare sau băuturi la comun. Se poate
produce infectarea şi prin contactul cu o suprafaţă contaminată de picături
de fluid, iar apoi atingerea zonelor ochilor, nasului sau gurii fără spălarea
pe mâini în prealabil. Mai putin obisnuit, se poate produce contaminarea si
prin contactul cu sange infectat, la nivelul unor leziuni ale pielii sau
mainilor daca nu se spala zonele afectate imediat.
Simptomele tipice de rubeola sunt:
-

-

un rash (exantem) minor
- edem si sensibilitate la palparea ganglionilor (mai ales cei aflati
retroauricular, in spatele urechilor si occipital, partea posterioara a
capului)
-febra moderata.

Tratamentul rubeolei se bazeaza pe tratarea simptomelor specifice, cum ar
fi consum crescut de lichide pentru a se preveni deshidratarea si de asemenea
se recomanda repausul. Acetaminofenul (paracetamol) se poate administra
la copiii sau adultii care prezinta febra. Nu se administreaza aspirina nici
unui
bolnav
cu
varsta
mai
mica
de
20
de
ani.
Daca copilul se naste cu rubeola, se iau masuri de izolare a copilului fata de
alte persoane susceptibile la boala. Se va tine copilul la domiciliu, se va face
o
igiena
adecvata
si
o
imbaiere
cu
grija.
Se vor lua masuri suplimentare fata de femeile insarcinate. Femeile
insarcinate care lucreaza cu copii, vor minimaliza contactul direct cu
acestia, evitand expunerea la saliva sau puparea copiilor pe gura. Un copil
nascut cu rubeola este contagios timp de un an.
Asistent medical
17

ARIPI

Scrisori de dragoste de la Napoleon Bonaparte pentru Josephine

Mă trezesc cu mintea umplută de gânduri pentru tine. Portretul tău şi după
amiaza intoxicantă ce am petrecut-o ieri impreună mi-au lăsat simţurile ameţite. Dulce,
incomparabilă Josephine, ce efect ciudat ai asupra inimii mele! Eşti suparată? Te simt
eu oare tristă? Eşti ingrijorată ? Sufletul meu suspină cu tristeţe, şi nu va putea exista
odihnă pentru iubitul tău, dar incă mai există adunat acolo ceva pentru mine când
urmându-mi dorinţele profunde ce mă coplesesc, beau de pe buzele tale, din inima ta, o
dragoste ce ma arde ca focul. Ah! noaptea trecuta am realizat cu adevarat cât de falsă
este imaginea ce mi-o dezvaluie portretul tău. Vei pleca la prânz; te voi vedea in trei ore.
Până atunci, mio dolce amor, o mie de săruturi; dar nu-mi dă nici unul inapoi căci imi
incing sângele ca focul…
Nu te mai iubesc, din contra, te detest. Eşti o rea, chiar perversă si stupidă, un fel
de Cenuşăreasă. Nu mi-ai scris deloc, tu nu-ti iubeşti soţul cu adevărat; cunoşti prea
bine bucuria pe care scrisorile tale de dragoste i-o aduc şi totuşi nu te oboseşti să-i scrii
măcar câteva rânduri aşternute intr-un sfert de ceas. Ce faci atunci tu toată ziua
Doamnă? Ce problema e atât de vitală incât te impiedică să găseşti timpul pentru ai
scrie soţului tău credincios? Ce afecţiune sufocă şi inlătură iubirea, tandreţea şi
dragostea constantă pe care mi le-ai promis mie? Cine poate fi acest nemaipomenit nou
iubit care-ţi răpeşte tot timpul, care-ţi stăpâneste toate zilele şi te impiedică să-ţi oferi
toată devoţiunea şi atenţia soţului tău? Ai grijă Josephine; in cea mai liniştită noapte
uşile se vor sparge şi acolo voi apărea eu. Intr-adevăr, sunt ingrijorat, iubita mea,
pentru că n-am nici o veste de la tine, scrie-mi imediat o scrisoare de dragoste de patru
pagini umplute cu acele cuvinte delicioase care-mi umplu inima de emoţie şi fericire.
Sper să te strâng in braţe curând, când am să te acopăr cu un million de sărutări,
arzătoare ca soarele ecuatorial.

Rubrică realizată de „Historicus‖
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ROGER MOORE
Roger George Moore s-a nascut in Stockwell, in sudul Londrei, pe 14 octombrie 1927,
fiu al unui politist. La 15 ani a intrat la scoala de arta cu intentia de a deveni pictor, iar
mai tarziu a intrat ucenic la un studio de animatie. A studiat la Royal Academy of
Dramatic Arts (RADA) si a aparut in cateva piese in West End, inainte de a se inrola in
armata britanica. Dupa eliberarea din armata, a lucrat in teatru, radio si televiziune.
Moore a ajuns in Statele Unite in 1953, unde a semnat un contract de film cu MGM,
jucand roluri secundare in mai multe filme. Primul serial important in care a jucat a
fost Ivanhoe, urmat mai tarziu de Maverick. Insa rolul care l-a propulsat in statutul de
star a fost cel al suavului si veselului Simon Templar din serialul Sfantul. Contractul cu
acest serial l-a impiedicat sa poata juca in James Bond-ul din 1962. Dar rolul agentului
007 i-a revenit lui Moore in 1972, cand Sean Connery a spus pentru a doua oara ca a
terminat cu Bond, si Moore a fost angajat ca succesor al sau pentru Live and Let Die.
De la aceasta data, Moore a jucat sporadic in filme, dar a aparut frecvent in tabloide si
la evenimente caritabile. I-a calcat pe urme lui Audrey Hepburn in rolul de
Reprezentant Special pentru Artele Filmului pentru UNICEF, strangand fonduri pentru
copiii din tarile subdezvoltate. Roger Moore a fost primul James Bond onorat de
guvernul britanic, primind titlul de CBE (Commander of British Empire) in martie
1999. I s-a atribuit titlul de cavaler in iunie 2003 pentru lucrarile sale cu UNICEF.

Rubrică realizată de „ Cinefilul‖
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Delia a debutat în industria muzicală în
anul 1999, la vârsta de 17 ani, fiind încă la
liceu, în clasa a XI-a. Alături de Nicolae
Marin, cunoscut sub numele de scenă Nick,
cei doi au format trupa N&D, acesta fiind
principalul compozitor al trupei. Cu N&D,
Delia a cunoscut succesul la nivel național.
Cei doi au lansat trei albume împreună,
între 1999 și 2003, denumite "Altfel", "Face
ce vreau" și "Nu e vina mea". Acestea au
conținut single-uri care au rămas în topurile
muzicale pentru mai mulți ani, incluzând
hitul "Vino la mine".
După 2003, în cariera solo, Delia a mai
lansat alte 3 albume. În prezent este jurat în
cadrul "X Factor", emisiune difuzată de un

post de televiziune. În anul 2015 aceasta a
lansat ultimul album, Pe aripi de vânt,
album ce poartă numele hit-ului care a fost
#1 pentru 21 de săptămâni in topul "Media
Forest". În martie 2015, Delia susține
primul
concert
la
Sala
Palatului,
înregistrând un real succes cu un concert
sold out. În cadrul X Factor, artista este cel
mai longeviv jurat, patru ani consecutivi,
dar
și
singurul
jurat
cu
studii
[2]
muzicale. Mai multe din piesele sale devin
hituri în 2015, Delia fiind printre cele mai
importante femei din industria muzicală și
showbiz-ul românesc.

Rubrică realizată de ― DJ".
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Australian Open

Australian Open este unul dintre cele 4
turnee de Mare Șlem (turneele de prim
rang din circuitele de tenis masculin,
ATP și feminin, WTA), desfășurat
începând cu 1905. Suprafața de joc este
Rebound Ace (ciment sau asfalt acoperit
cu cauciuc și fibră de sticlă).
Turneul se desfășoară în luna ianuarie
(fiind astfel primul din seria celor de
Mare şlem pe parcursul sezonului), pe
durata a două săptămâni, fiind găzduit

de complexul „Melbourne Park‖, de la
Melbourne (în trecut s-a desfășurat la
Complexul Kooyong din Melbourne,
suprafața
de
joc
fiind
iarba).
Principalele arene ale complexului sunt
Rod Laver Arena, cu o capacitate de
14.820 de locuri și Hisense Arena cu o
capacitate maximă de 11 mii de locuri.

Rubrică realizată de ― Sportman ―
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Un domn în etate se prezintă la firma de asigurări:
- Bună ziua. Aş vrea să-mi fac asigurare de viaţă pentru călătorie în străinătate.

ARIPI
- Ce vorbeşti domnule. Câţi ani ai?
- 90…
Tipul rămâne tâmpit.
- Vorbeşti serios? Pentru ce vrei la vârsta ta asigurare?
- Vreau să merg cu tata într-o vacanţă şi e bine să fim asiguraţi…
- Cu tatăl tău?! Păi ce vârstă are?
- 120.
- Păi şi ce căutaţi voi într-o vacanţă în străinătate?
- Ei… Mergem în vizită la bunicul meu….
- Ce spui moşule? Îţi baţi joc de mine?! Câţi ani are bunicul tău?
- 140…
- Păi şi ce faceţi acolo?
- Se căsătoreşte şi mergem la nuntă…
- Şi de ce se însoară acum domne?!
- Eh… Tâmpenii… Şti şi tu cum sunt astea… Îl forţează părinţii lui…

Un tip intra disperat pe usa cabinetului:
- Domnule doctor, domnule doctor, sunt disperat, in fiecare seara, cand ma bag in pat am
impresia ca este cineva sub pat.
Cand ma uit sub pat, am impresia ca este cineva pe pat... si tot asa... pe pat, sub pat, pe pat,
sub pat... o sa innebunesc.
- Domnule, asta o vom rezolva fara nici o problema in trei ani de sedinte. Vino de trei ori pe
saptamana!
- Dar cat costa o sedinta la dumneavoastra?
- Numai o suta de dolari...
Tipul pleaca dezamagit. Peste cateva luni doctorul il intalneste din intamplare pe respectivul
plimbandu-se linistit pe strada:
- De ce nu ai venit la mine ca sa facem tratamenul?
- O suta de dolari sedinta? Am rezolvat-o cu 10 dolari! Mi-a spus un barman cum sa scap de
obsesie...
- Pai cum asa, un barman?
- Da, mi-a dat solutia: am taiat picioarele patului....
Rubrică realizată de ― Arlechino ―
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