
Nicolae Iorga, c[l[tor
prin S[tmarul începutului
de secol XX

Pentru Dorel Coica `nv[\[tura
a fost prima pasiune PAGINA 4

Operele lui Brâncu;i
din Târgu Jiu au fost
puse sub paz[

Operele lui Constantin Brâncu;i din
municipiul Târgu Jiu vor X supravegheate 24 de ore
din 24 de către poli\i;tii comunitari. Ion Tudor,
directorul executiv al Poli\iei Comunitare Târgu Jiu,
a precizat că la instruirea periodică pe care poli\i;tii
comunitari o efectuează în această perioadă s-a
stabilit să se acorde o aten\ie deosebită
monumentelor istorice ;i, în special, operelor
brâncu;iene.

Nu de pu\ine ori, tinerii teribili;ti au încercat
să vandalizeze operele lui Brâncu;i, în special Masa
Tăcerii. Acesta este ;i unul din motivele pentru
care s-a decis punerea sub pază a celor trei
capodopere. Au fost mai multe încercări nereu;ite
de vandalizare a acestora, dar care au fost oprite la
timp de poli\i;tii comunitari. O tânără se întinsese
pe Masa Tăcerii ca să se fotograXeze, iar un tânăr
a scris pe acela;i monument numărul de telefon.

Liderii G8 au mâncat
trufe înainte de a
discuta despre foamete

Liderii statelor din G8 au avut în meniu, la
dineul de joi, cinci feluri de mâncare, înainte de
a discuta vineri despre securitatea alimentară în
lume. Meniul decis de bucătarul-;ef Michele
Persechini pentru oaspe\ii summitului din
L'Aquila a propus, pentru început, o salată cu
tomate ;i brânză, urmată de paste cu sos de carne,
miel cu trufe de vară alături de vinete, fasole
verde ;i cartoX la cuptor. Au fost propuse ;ase
vinuri. Desertul consta într-o pizza îndulcită cu
migdale. Meniul mai oferea o alegere între patru
feluri de antreuri, miel cu salată de cartoX ;i
o budincă de ciocolată cu anason.

Vineri, G8 a discutat despre securitatea
alimentară ;i a anun\at o ini\iativă de 15 miliarde
de dolari împotriva foametei în lume.

Roger ;i Mirka Federer,
familia regal[ a tenisului

Duminica trecut[, pe terenul de iarb[ maltratat[ `n cele
dou[ s[pt[m]ni de joc de la All England Lawn Tennis and
Croquet Club, Wimbledon, Londra, a c[zut cel mai r]vnit
record din tenis< cel al turneelor de Mare :lem c];tigate.
Cu o lun[ `n urm[, la Roland Garros, acela;i juc[tor
completa turul celor patru turnee majore c];tigate. El este
Roger Federer, regele `ncoronat al tenisului.

Berna, capitala Elve\iei, este vestit[ mai ales pentru arhitectura sa medieval[ foarte
bine p[strat[, cu un centru istoric format din ;ase kilometri de arcade, motiv pentru
care Berna este declarat[ patrimoniu Unesco. Chiar ;i magazinele se aY[ `n incinta unor
cl[diri vechi, medievale, ceea ce le d[ o atmosfer[ aparte.

de

Teorii ale conspira\iei
despre moartea vedetelor
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Un scurt istoric
al Organiza\iei G-8

Capitala Elve\iei este vestit[ pentru
arhitectura sa medieval[

PAGINA 2 Judec[torii declar[ r[zboi guvernului

Relansarea economiei mondiale, lupta
împotriva încălzirii climatice şi sărăciei, dar şi
Iranul sunt temele principale la summitul G8
care a debutat `n 8 iulie la Aquila, în centrul
Italiei. Cotidianul britanic “ee Guardian” a
aXrmat că Italia va X exclusă de anul viitor din
G8 şi înlocuită de Spania. Motivele ar X
organizarea deXcitară a summit-ului şi faptul
că Italia nu şi-a plătit ajutoarele pentru
dezvoltare ca membru G8.

Moartea unei celebrit[\i a generat de Xecare dat[
o adev[rat[ isterie. S-a tot discutat ;i se discut[ `n
continuare despre “preferin\ele” publicului `n ceea
ce prive;te detaliile sumbre ;i macabre ale existen\ei
umane. Decesul unor oameni celebri, muzicieni,
actori sau politicieni a st]rnit `ns[ ;i numeroase
controverse.

Cum o alt[ latur[ a omului o reprezint[ pasiunea
pentru b]rfe, decesul unor vedete a dat na;tere la
adev[rate teorii ale conspira\iei.PAGINA 5

O parte a istoriograXei
contemporane împinge “lăturiş”,
cu un vădit aer de superioritate,
moştenirea lăsată de înaintaşii
noştri întru scrisul istoric. Este şi
cazul operei lui Nicolae Iorga.
Sigur, este greu să îl ataci, în

schimb este lesne să-i treci sub
tăcere opera. Un harnic şi
însuYeţit editor de carte, omul de
cultură Ionel Oprişan, face
abstracţie de orice jocuri de
păpuşari, văzându-şi serios, cu
meticulozitate de programul său,

anume scoaterea la iveală a unor
preţioase scrieri aparţinând
clasicilor culturii române.

În 2005 s-a străduit să
aniverseze centenarul călătoriei
marelui istoric prin părţile locuite
de românii transilvăneni,

reeditând lucrarea “Neamul
românesc în Ardeal şi Ţara
Ungurească la 1906”, scrisă de
Iorga cu prilejul unei călătorii
efectuate în 1906 prin ţinuturile
amintite în titlul lucrării, o oglindă
a românimii.

Nagy Krisztian e unul din pu\inii motocicli;ti din
Satu Mare care practic[ sportul extrem enduro la
nivel competi\ional. Krisztian are 28 ani, s-a
n[scut la Satu Mare la data de 25 ianuarie 1981
;i practic[ enduro de peste 3 ani. Recent `ntors
din cea mai lung[ curs[ la care a participat, l-
am prins la o discu\ie ;i am aYat cele mai
interesante informa\ii despre concursurile
extreme, condi\ii ;i detalii tehnice. Nu demult
a prins gustul sportului extrem.

Soconzel, singurul sat din Codru
`n care re`nvie tradi\ia
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Nagy Krisztian< “Este minunat
s[ tr[ie;ti periculos”
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Luni Miercuri

Pre;edintele PSD, Mircea
Geoană, a declarat luni, după
;edin\a BPN a partidului, că
social-democra\ii propun elimi-
narea impozitului forfetar
începând cu 1 septembrie, recu-
noscând însă că măsura nu poate
F abrogată până nu se găsesc alte
surse de Fnan\are, dar ;i că PDL
sus\ine în continuare taxa.

"Propunem eliminarea impozitului
minim pe cifra de afaceri începând cu 1
septembrie, dar numai sub condi\ia că
găsim resursele suplimentare dintr-o serie
de propuneri pe care le ve\i auzi mai târziu
pentru a putea să compensăm lipsa de
venituri la buget ;i să ne achităm de
obliga\iile fa\ă de FMI. Credem că acest
impozit sufocă prea mult IMM-urile ;i
efectul de de;ertiXcare a clasei mijlocii este
ampliXcat de această măsură. Cred că
această măsură poate X abrogată numai
prin identiXcarea unor venituri la buget,
asta înseamnă o abordare coerentă care
să ne \ină în graXc cu acordarea tran;elor

de la FMI", a subliniat liderul PSD, după
ce a prezentat un plan de ac\iune cu 24 de
măsuri anticriză propuse de PSD. Geoană
a recunoscut apoi că din discu\iile cu
partenerii de coali\ie, ultimele chiar în
;edin\a de luni, a reie;it că PDL sus\ine în
continuare impozitul forfetar.
Potrivit planului de ac\iune cu 24 de
măsuri anticriză propuse de PSD, lansat
dezbaterii publice luni, social-democra\ii
sus\in că, de;i impozitul minim î;i
propunea cre;terea veniturilor bugetare
cu 0,25%, efectul nu a fost cel scontat,

încasările prognozate – de 35,5 milioane
de euro – Xind dublate de dispari\ia a zeci
de mii de Xrme, respectiv dispari\ia din
economie a multor locuri de muncă, în
paralel cu cre;terea cheltuielilor de la
bugetul asigurărilor sociale.

PDL nu se leap[d[ de Ridzi

Democrat-liberalii au decis s-o
sus\ină în continuare pe Monica Iacob-
Ridzi. Problema nici măcar nu a fost
dezbătută în ;edin\a conducerii PDL,
decizia era deja luată, a;a că subiectul a
fost abordat doar în treacăt, la Xnal, câteva
minute. “Azi nu a cerut nimeni demisia
doamnei ministru, nu s-a discutat acest
lucru. PDL e un partid democratic, ideal
ar X să ne consultăm pe problemele care
apar în timpul săptămânii." Cu acest
anun\ făcut la Xnalul ;edin\ei conducerii
PDL, vicepre;edintele Gheorghe Flutur a
încercat să îngroape subiectul Monica
Ridzi, într-un moment în care inclusiv
mul\i pedeli;ti sperau ca partidul să se
distan\eze de cel mai contestat ministru
de la instalarea guvernului Boc încoace.

Mar\i

Liderul grupului deputa\ilor
PDL, Mircea Toder a înaintat
mar\i o plângere Biroului
Permanent al acestui for legis-
lativ prin care îl acuză pe fostul
premier liberal, Călin Popescu
Tăriceanu, de subminarea
economiei na\ionale în prob-
lema Insulei :erpilor.

Toader îi repro;ează liberalului
modul în care a gestionat contractul
Sterling în zona maritimă a acestei
insule ;i cere urmărirea penală a
acestuia. Biroul Permanent a decis în
unanimitate, ca solicitarea democrat-
liberalilor să fie trimisă deputa\ilor
juri;t i , care trebuie să discute
subiectul ;i apoi să vină în fa\a
Camerei Deputa\ilor cu un raport
referitor la întrunirea condi\iilor
pentru începerea urmăririi penale.
În solicitarea PDL adresată Biroului
Permanent al Camerei ;i semnată de
liderul grupului parlamentar Mircea
Toader, democrat liberalii solicită
ini\ierea urmării penale împotriva
deputatului Călin Popescu

Tăriceanu, pe fondul cazului Sterling.
"Este surprinzător cum statul român
a concesionat opera\iunile petroliere
unei companii fără niciun angajat,
mai mult decât atât, Guvernul nu a
solicitat introducerea în acest acord
a Romgaz SA, această introducere în
contract fiind obligatorie.

Negocierea acordului s-a realizat
în mod defectuos ;i cu rea credin\ă,
neexistând vreun mandat în acest
sens, prejudiciile cauzate statului
român fiind de ordinul sutelor de
milioane de euro", se arată în cererea
PDL.

Prezen\a lui Geoan[ `n
CSAT a fost
neconstitu\ional[

Curtea Constitu\ională a decis,
mar\i , că OUG 224 prin care
pre;edintele Senatului Mircea
Geoană a devenit vicepre;edintele
Consiliului Suprem de Apărare a
|ării (CSAT) este neconstitu\ională.

Curtea Constitu\ională s-a
pronun\at, mar\i, asupra sesizării de

neconstitu\ionalitate a Legii privind
aprobarea Ordonan\ei de urgen\ă a
Guvernului nr.224/2008 pentru
modificarea art.5 alin.(2) din Legea
nr.415/2002 privind organizarea ;i
func\ionarea Consiliului Suprem de
Apărare a |ării, informează, Curtea
Constotu\ională. Sesizarea a fost
formulată de un număr de 65 de
deputa\i liberali în cadrul controlului
anterior promulgării legii, potrivit
prevederi lor art .146 lit .a) din
Constitu\ie. În urma deliberării,
Curtea Constitu\ională a constatat,
cu majoritate de voturi, că legea este
neconstitu\ională, ca urmare a
încălcării normelor constitu\ionale
privitoare la adoptarea ordonan\ei de
urgen\ă.

Decizia este definitivă ;i general
obligatorie ;i se comunică pre;e-
dintelui României, pre;edin\ilor celor
două Camere ale Parlamentului ;i
primului-ministru.

Pre;edintele PSD Mircea Geoană
a declarat mar\i că decizia sa de a se
retrage din CSAT nu a avut legătură
cu eventuale cuno;tin\e privind
neconstitu\ionalitatea Legii CSAT.

Judecătorii vor continua protestele
în toată \ara ;i vor face plângeri la
CEDO, au decis, miercuri, repre-
zentan\ii asocia\iilor magistra\ilor din
România. Mai mult, începând de joi,
magistra\ii din toată \ara vor întrerupe
activitatea, zilnic, timp de trei ore.
Protestele vor avea loc în Xecare zi de
lucru, între orele 9.00 ;i 12.00.

Asocia\iile magistra\ilor au decis, la
întâlnirea de miercuri organizată de
Uniunea Judecătorilor din România, să
propună Guvernului demiterea
ministrului Justi\iei, din cauza
administrării proaste a sistemului
judiciar ;i înlocuirea sa cu un ministru
care să poată rezolva problemele.
Judecătorii de la Înalta Curte de Casa\ie
;i Justi\ie vor să facă plângere penală pe
numele ministrului Finan\elor,
Gheorghe Pogea, pentru că acesta i-a
anun\at că salariile le vor X tăiate cu
65%, ceea ce, spun ei, ar contraveni
Codului Muncii. Reducerea TVA-ului la
produsele alimentare va X discutată în
coali\ie ;i ar putea X aplicată pentru trei

produse, pâine, carne de pasăre ;i lapte,
a declarat miercuri ministrul
agriculturii, Ilie Sârbu.

"TVA-ul este în planul nostru de
măsuri care va X discutat în coali\ie. Au
rămas trei produse - pâinea brută,
carnea de pasăre necongelată ;i laptele
nepasteurizat", a spus Ilie Sârbu.
Ministrul a precizat că încă nu s-a stabilit
un nivel al reducerii, acesta urmând să
Xe un subiect în discu\ia coali\iei.
Ministrul agriculturii a declarat, la
sfâr;itul lunii iunie, în cadrul dezbaterii
Guvernul privat, că va propune în
următoarea ;edin\ă a coali\iei reducerea
TVA pentru alimente la 5%. "O să pun
problema tran;ant ;i, dacă nu se dore;te,
atunci trebuie să ne hotărâm dacă lucrul
acesta... noi, ca partid social-democrat,
mai putem să acceptăm lucrul acesta
sau nu? Sau ne batem pentru alte teme
care nu sunt relevante? Vrem să o
rezolvăm, există solu\ie, demonstrăm,
practic, cu creionul pe hârtie, să
demonstrăm că, de fapt, câ;tigăm din
asta, nu pierdem", declara Sârbu.

Joi

Vineri

Vicepre;edintele Consiliului Na\ional
al Maghiarilor din Transilvania (CNMT),
Toró T. Tibor, a aXrmat joi, referitor la
candidatura lui Kelemen Hunor
(UDMR) la pre;edin\ie, că perioada
următoare ar putea deveni “proba de
ruptură” a solidarită\ii maghiare realizate
pentru elegerile europarlamentare.

“Desemnarea unui candidat a fost o
hotărâre internă a UDMR, nu s-au pus
de acord cu nimeni, dând astfel o lec\ie
Forumului de Conciliere Maghiară din
Transilvania (FCMT). Nu este vorba
despre persoana lui Kelemen Hunor. Aici
este vorba de o cauză. Răspunsul nostru
poate oscila de la sus\inere totală la
refuzul total”, a aXrmat Toro T. Tibor. El

s-a declarat, însă, încrezător că va X găsită
o solu\ie, dar cu anumite condi\ii. "Eu
sunt încrezător că împreună vom pune
o piedică în fa\a acordării voturilor de
către maghiari partidelor române;ti, însă
pentru acest fapt vom pune condi\ii", a
adăugat vicepre;edintele CNMT. ~n
replic[, senatorul UDMR Gyorgy Frunda
a criticat activitatea europarlamentarilor
Sogor Csaba ;i Tokes Laszlo, aXrmând că
cei doi nu au reu;it să se facă în\ele;i de
maghiarii din Transilvania. "Trebuie să
aXrm că în timpul campaniei Sogor ;i
Tokes nu au reu;it să se facă în\ele;i de
către maghiarii din Transilvania, nu au
reu;it să le spună de ce este important ca
cei trei oameni să se aYe în Bruxelles.

S]mb[t[

Secretarul general al PNL, Radu
Stroe, a declarat că liderul partidului,
Crin Antonescu, își va lansa luni
programul pentru alegerile
prezidențiale. Stroe a aXrmat că
Antonescu î;i va lansa platforma de
candidat la preziden\iale, luni, la ora
17.00, la Palatul Parlamentului. Liberalii
se întrunesc luni, de la ora 10.00, în
;edin\a săptămânală a Biroului Politic
Central, urmată, de la ora 11.00, de cea
a Consiliului Na\ional Executiv. Potrivit
lui Stroe, în ;edin\a CNEx se vor discuta
măsurile de reorganizare a unor Xliale,
precum Timi;, ;i va X discutată
componen\a echipei de campanie a
preziden\iabilului Antonescu.

Strategia PNL pentru pregătirea
campaniei electorale preziden\iale
include identiXcarea obiectivelor
partidului - alegerea lui Crin Antonescu
pre;edinte ;i participarea la guvernare -
, dar ;i a direc\iilor strategice - PNL nu
va intra într-o discu\ie privind alian\e
postelectorale. “Contextul anului 2009
oferă pentru prima dată PNL ;ansa de a
impune un pre;edinte provenit din
rândurile sale”, se arată în strategie, în
care se precizează că partidul “poate
utiliza această campanie pentru alegerile
preziden\iale pentru a parcurge un
proces de modernizare ;i restructurare
în perspectiva competi\iilor ce vor
urma”.

Judec[torii declar[ r[zboi guvernului.
~ntre 9 ;i 12 blocheaz[ procesele

PDL cere anchetarea lui T[riceanu pentru subminarea
economiei na\ionale

CNMT refuz[ s[ sus\in[ candidatul UDMR
la pre;edin\ie

Pre;edintele PNL `;i preg[te;te lansarea
pentru preziden\iale

Pre;edintele Comisiei de anchetă a
MTS, deputatul PNL Alina Gorghiu, a
anun\at că raportul Xnal propune
începerea urmăririi penale pentru
comiterea infrac\iunilor de delapidare ;i
abuz în serviciu. Raportul propu-
ne premierului Emil Boc să solicite
revocarea din func\ie a ministrului.

Gorghiu a anun\at că membrii
Comisiei au ajuns la concluzia că au existat
o serie de încălcări ale legii care angreneză
responasbilitatea ministrului Monica
Iacob Ridzi. În aceste condi\ii, Raportul
propune sesizarea Cur\ii de Conturi,
OXciului pentru Prevenirea ;i Combaterea
Spălării Banilor ;i a ANAF, pentru
efectuarea de anchete la Ministerul
Tineretului ;i la Xrmele care au organizat
"Zilele Tineretului". Raportul Comisiei va
X înaintat Comisiei Juridice a Camerei
Deputa\ilor în vederea unui raport care să
recomande Plenului începerea urmăririi
penale. Alina Gorghiu a mai anun\at și că
PDL a făcut opinie separată. Deputa\ii
PDL au preg[tit un punct de vedere
separat la raportul Comisiei Ridzi fa\ă de
cel al majorită\ii care cere urmărirea
penală împotriva ministrului Tineretului
pentru delapidare ;i abuz în serviciu, PDL

sus\inând că Ridzi se face vinovată doar
de neglijen\ă în serviciu.

Astfel, PDL cere clemen\[ ;i o acuza\ie
mai bl]nd[. Democrat-liberalii au
încercat, pe parcursul zilelor în care s-au
desfă;urat lucrările Comisiei, să convingă
reprezentan\ii PSD din acest for să accepte
ca recomandările din raport în cazul Ridzi
să Xe mai pu\in drastice, ;i să vizeze doar
neglijen\a în serviciu a ministrului, însă nu
au avut succes, a declarat un deputat PDL.

Potrivit concluziilor raportului Xnal
al comisiei, "ministrul Monica Iacob Ridzi
a aprobat alocarea unor sume de la buget
fără responsabilitate ;i fără să se intereseze
cu privire la fundamentarea acestor sume
în raport de cheltuielile reale necesare
manifestând astfel un abuz în exercitarea
atribu\iilor cu care era investită ;i o
implicare directă ;i caliXcată în
delapidarea fondurilor bugetare".

Ridzi mai este acuzată că ;i-a
îndeplinit în mod defectuos atribu\iile de
serviciu, folosind fără justiXcare banii pe
care îi gestiona, pentru a încheia contracte
de prestări servicii cu două societă\i
comerciale care nu prezentau nici
experien\a relevantă în domeniu, nici
siguran\a comercială.

Comisia cere începerea urm[ririi
penale pentru Ridzi

PSD are un plan de ac\iune cu 24 de m[suri anticriz[



“La Sătmar se ajunge seara. În cele mai vechi timpuri, înaintea mişcărilor de coloni şi întemeierilor de oraşe,
era aici, pe câmpia roditoare, un mare sat al nostru. Nemţii s-au aşezat în el deschizând prăvălii şi alcătuind un
târg, şi de aici adausul< Németi.” CULTUR~
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Nicolae Iorga

O parte a istoriograFei
contemporane împinge “lăturiş”,
cu un vădit aer de superioritate,
moştenirea lăsată de înaintaşii
noştri întru scrisul istoric. Este şi
cazul operei lui Nicolae Iorga.
Sigur, este greu să îl ataci, în
schimb este lesne să-i treci sub
tăcere opera. Un harnic şi
însuGeţit editor de carte, omul de
cultură Ionel Oprişan, face
abstracţie de orice jocuri de
păpuşari, văzându-şi serios, cu
meticulozitate de programul său,
anume scoaterea la iveală a unor
preţioase scrieri aparţinând
clasicilor culturii române.

În 2005 s-a străduit să aniverseze
centenarul călătoriei marelui istoric prin
părţile locuite de românii transilvăneni,
reeditând lucrarea “Neamul românesc
în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906”,
scrisă de Iorga cu prilejul unei călătorii
efectuate în 1906 prin ţinuturile amintite
în titlul lucrării, o adevărată oglindă a
românimii. I. Oprişan a îmbogăţit ediţia
primă cu un capitol scris de Iorga în
1923, intitulat “În părţile liberate”,
prezent de altfel şi în cea de a doua ediţie
antumă, apărută în perioada interbelică.
De la Predeal începe istoricul a străbate
Transilvania şi părţile aYate pe atunci în
stăpânire ungurească, călătoria luând
sfârşit în Banat. Nu v-am X supus atenţiei
această lucrare dacă nu întâlneam în
cuprinsul ei şi relatarea a două popasuri
făcute de Nicolae Iorga la Satu Mare, pe
care le-am găsit a X importante pentru
istoria locurilor.

Relatările despre momentele
călătoriei efectuate la începutul de secol
XX prin părţile noastre sunt cuprinse în
cartea a XVIII-a, intitulată “Sălagiul,

Sătmarul, Oradea Mare”. Ajuns la Baia
Mare, pe atunci un orăşel mai mic decât
Satu Mare, Iorga purcede către ţinuturile
noastre< “Printr-un ţinut de dealuri tot
mai joase înaintăm către Sătmar. Firmele
de staţii sunt altfel alcătuite, încât numele
românesc nu se poate desluşi, nici gâci
măcar. Şi totuşi acest nume există. Dar
în foarte multe părţi limba e pierdută,
predica se ţine, ca în Sătmar, ungureşte
pe urma bietei liturghii străvechi
române. Pe morminte tot ungureşte se
face pomenirea morţilor şi un preot mai
îndrăzneţ, care a vrut să oprească acestă
datină, a fost silit să-şi părăsească parohia
de chiar ai săi, pe care-i înteţea
administraţia”.

Aici trebuie să precizăm că, deşi
trecuseră mulţi ani de la mizeriile operate
de administraţie parohului Petru Bran,
Iorga avea cunoştinţă de ele. Şi, cuvintele
lui Iorga< “De scăderile alor tăi te doare
mai mult decât de ale străinilor. Păcatele
unui neam cu linguşiri cred că-i faci o
proastă îndatorire”, adevărat crez al său,
dovedesc că nu s-a abătut nici în paginile
acestei cărţi de la principiile sale.

Continuă Iorga< “În această cale
satele nu prea se văd. O dată numai linia
taie marginea uneia din ele şi atunci văd
o biserică de zid joasă, cu fereştile mici,
cu tavanul înalt de lemn negru, învăluit
ca o măciucă. E desigur o veche zidire şi
tot aşa desigur este că ea a fost ridicată
de români”.

“La Sătmar se ajunge seara. În cele
mai vechi timpuri, înaintea mişcărilor
de coloni şi întemeierilor de oraşe, era
aici, pe câmpia roditoare, un mare sat al
nostru. Nemţii s-au aşezat în el
deschizând prăvălii şi alcătuind un târg,
şi de aici adausul< Németi. Apoi rasa lor
s-a stins şi în loc au venit ungurii, care
sunt astăzi singurii stăpâni, dacă nu se
pun în socoteală destui evrei trecuţi la
îmbrăcămintea şi limba naţiunii
dominante şi cele 3.000 de români
necăjiţi care au nevoie de predica
ungurească”. Surprinzător de exacte sunt
informaţiile lui Iorga, îndeosebi cu
privire la cifra românilor din oraşul Satu
Mare, şematismul greco-catolic de
Gherla din anul 1903 prezenta o cifră
foarte apropiată de cea avansată de

istoric.
Din Satu Mare, Nicolae Iorga s-a

îndreptat cu trenul către Valea lui Mihai,
urmând drumul către Oradea.

“În părţile liberate”

A doua vizită în Satu Mare, despre
care ne-a rămas relatare scrisă, datează
din 1923. Călătorul ar X dorit să vadă
multe înfăptuiri, concluzionează chiar
la Xnele paginilor alocate periplului
sătmărean faptul că eram “numai la
începutul datoriei noastre”. Cuvintele
acestei vizite sunt mai cunoscute, le
redăm totuşi, ca o pioasă aducere aminte
pentru vestitul istoric< “Foarte veche
aşezare, acest Sătmar - poporul aşa-i zice,
nouă ne place însă forma de Satu Mare,
din care e posibil să se X derivat singura
formă care e în adevărată întrebuinţare
azi. Noi avem o biserică unită, unde azi
serveşte Xul părintelui V. Lucaci, care el
însuşi, într-o situaţie cvasi-vicarială, e
reţinut în casă de bătrâneţe. Ortodocşii
şi-au pregătit o sală de slujbă într-o casă
particulară, se adună bani pentru o
clădire vrednică, găsindu-se credincioşi
şi prin satele vecine. Se strânge material
pentru un muzeu al nostru şi am găsit
aici interesante manuscripte cu cântece
populare de acum sute de ani”.

Iată deci că nu era doar o călătorie de
plăcere, ci una care includea şi un scop
ştiinţiXc. De remarcat faptul că starea de
lucruri de atunci semăna cu cea de azi,
în ceea ce priveşte instituţiile culturale.
Cum ar privi oare călătorul Nicolae Iorga
un municipiu reşedinţă de judeţ

românesc în 2009, fără< bibliotecă,
cinematograf, stadion, ştrand, teatru de
vară?

O carte care a `nr]urit istoria

Printre alte învăţăminte aduse de
această carte pentru un cercetător
contemporan al istoriei românilor este
faptul că şi atunci, ca şi acum, cercetarea

adevărată se poate face doar cu multă
pasiune şi mai mereu doar cu forţele
personale, Iorga precizând în prefaţa
ediţiei prime faptul că a călătorit
totdeauna pe banii săi. Şi totuşi, cu astfel
de jertfe, Iorga a lăsat în urmă o operă
vastă.

În prefaţa celei de-a doua ediţii

(reprodusă Xdel şi de editorul din 2005),
Iorga mărturiseşte că a “adaus nişte
pagini în care se vede cum erau lucrurile
după eliberare, şi frică-mi e că, în multe
privinţi, cu tot ceea ce au făcut suYete
cinstite şi harnice, nu e mult mai bine
nici acum”.

Editorul Ionel Oprişan aXrmă, pe
drept cuvânt, despre această carte că “a
înrâurit istoria”. Autorul însuşi sublinia
că în momentul efectuării călătoriilor
sale, “doar în mintea câtorva licărea
credinţa că va înceta stăpânirea străină”.
În preajma cumplitului an 1940,
reeditând lucrarea, Iorga aXrma< “Înţeleg
această carte ca o întărire, necesară, a
suYetelor într-un ceas de mare primejdie,
care nu se combate cu teama şi
descurajarea”. Intuiţie de istoric, prea
puţin ascultat însă de clasa politică, astfel
că fruntariile României Mari aveau să
cadă nu peste mult timp.

Intelectualitatea băimăreană a
considerat la rându-i călătoriile lui Iorga
evenimente pentru locurile noastre,
astfel că a reuşit să convingă edilii să facă
neuitată trecerea pe acolo a ilustrului
călător, o placă memorială aminteşte
trecătorilor prin reşedinţa de astăzi a
judeţului Maramureş că pe acolo şi-a
purtat paşii acum un secol şi mai bine,
marele istoric şi călător Nicolae Iorga.
Frumuseţea paginilor alocate ţinuturilor
sătmărene, chiar dacă uneori
consemnează realităţi dureroase,
demonstrează că, înainte de Marea
Unire, parcă preXgurând inegalabilul
eveniment, România profundă şi-a
trimis un vrednic sol şi în părţile noastre.

Viorel Câmpean

C[l[tor
prin S[tmarul
începutului
de secol XX

Sate, fără
nume româneşti
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Pentru copilul Dorel Coica
`nv[\[tura a fost prima pasiune

~n edi\ia de azi a amintirilor v[
vom face cuno;tin\[ cu un copil
s]rguincios, harnic ;i care mereu a
`ncercat s[ ob\in[ c]t mai mult de
la aceast[ via\[, iar noi consider[m
c[ a reu;it. Un copil pentru care pe
primul plan a fost mereu
`nv[\[tura ;i munca, pentru c[ a
;tiut c[ toate acestea `i vor aduce
doar cinste. Prin toate acestea, azi
a ajuns un om de succes.

Medic de familie, director al Direc\iei
de S[n[tate Public[ Satu Mare, consilier
municipal. Iar pe plan personal se poate
m]ndri cu o so\ie frumoas[, care ani la
r]ndul a fascinat prin prezen\a pe
podiumurile de mod[ din Satu Mare, dar
;i cu o Xic[, student[ la medicin[, care `i
calc[ pe urme. Dup[ cum probabil a\i
ghicit, este vorba despe dr. Dorel Coica.

- Povesti\i cititorilor despre
data ;i locul na;terii.

- A; prefera s[ nu spun data, m-am
n[scut acum mul\i ani, `ntr-o unitate
militar[. Tat[l meu era comandantul unui
mare regiment. Eu m-am n[scut la
inXrmerie. Am fost mo;it de un medic
militar, care, dup[ ce mama mea m-a
n[scut, m-a luat `n bra\e ;i a zis< “Tu o s[
Xi medic militar ca ;i mine”. :i profe\ia lui
s-a `ndeplinit. Dup[ c]teva luni de la
na;tere tat[l meu a fost mutat ca ;i oX\er
la Bra;ov ;i acolo am copil[rit, p]n[ am
intrat la liceu, perioad[ `n care tat[l meu
a fost din nou mutat, pentru c[ a;a era pe
vremea aceea. A;a am ajuns la T]rgovi;te.

- Ave\i fra\i sau surori?
- Da, am un frate mai mic dec]t mine

cu 12 ani, este un tip foarte descurc[re\,
este managerul unor Xrme de birotic[, `n
T]rgovi;te ;i am o sor[, cu un an ;i

jum[tate mai mic[. A;a c[ eram doi b[ie\i
;i o fat[ `n familie, dar ne `n\elegeam foarte
bine, eu aveam grij[ de ei.

- Prin ce ;coli a\i trecut?
- :coala mi-am f[cut-o prin mai multe

localit[\i din \ar[. :coala general[ am
f[cut-o `n Bra;ov, iar apoi liceul la
T]rgovi;te, din motivele pe care vi le-am
prezentat mai sus. Apoi am mers la
facultate, la Medicin[ Militar[. La
absolvire am fost repartizat `n Bucure;ti,
pentru c[ aveam medie mare. ~n
momentul de fa\[ sunt absolventul a patru
facult[\i, Medicin[, Drept, :tiin\e Politice,
iar anul viitor voi termina Psihologia. Am
urmat mai multe masterate, iar doctoratul
mi l-am `nghe\at `n momentul `n care am
candidat la postul de primar al
municipiului Satu Mare, dar `l voi relua `n
cur]nd.

- Cum a\i ajuns `n Satu
Mare?

- Dup[ trei luni de inactivitate, c[ a;a
pot numi perioada din Bucure;ti, efectiv
st[team ca medic stagiar, pentru c[ nimeni
nu ne b[ga `n seam[ ;i nimeni nu ne activa,
m-am mutat la Pite;ti, unde am lucrat la
Spitalul Militar. ~ntre timp am intrat `n
echipa de raliuri, pentru c[ `mi pl[ceau
foarte mult raliurile, ma;inile ;i am fost ;i
pilot. Dup[ ce am terminat stagiatura am
fost repartizat `n Satu Mare, unde am
lucrat ca ;i medic militar la Poli\ia de
Frontier[, p]n[ `n 2000 c]nd am ajuns la
gradul de comisar ;ef sau colonel, cum
era pe atunci. ~n 2000 am intrat `n sistemul
de medicin[ de familie, am pornit cu circa
800 de pacien\i pe list[ ;i am ajuns ca `n
2009 s[ am peste 15.000 de pacien\i ;i
foarte multe servicii medicale dezvoltate.

- Ce amintiri v[ treze;te
“uli\a copil[riei”?

- M[ g]ndesc cu foarte mult[ pl[cere
la locurile `n care am crescut. De c]te ori
trec prin cartierul din Bra;ov `n care am
copil[rit rev[d ;coala general[ unde am
urmat primele clase. Am amintiri foarte
frumoase din acea perioad[, ca orice copil.
Prin apropiere de zona `n care locuiam
trece un r]u ;i c]nd prindeam un moment
bun mergeam cu copiii ;i f[ceam baie. La
Bra;ov se spune c[ vara e `ntr-o joi, pentru
c[ e foarte scurt[, a;a c[, dac[ aveam noroc
de vreme bun[, ne petreceam timpul la
r]u. Erau foarte mul\i copii `n cartier, de
toate etniile, maghiari, nem\i, veneau ;i
mul\i moldoveni. Ne mai “`n\epam” `ntre
noi ;i ne jucam pe “g[;ti”, ga;ca noastr[,
a rom]nilor, cu cea a maghiarilor, sau noi
cu nem\ii ;i tot a;a.

- Ce fel de copil a\i fost?
- Am fost un copil cuminte, serios,

ascult[tor, ca o fat[. Pot spune c[ am fost
tocilar, motiv pentru care am avut mereu
probleme cu colegele. Pentru c[ `nv[\am
mereu ;i luam mereu premiul I, fetele erau
invidioase pe mine, iar din c]nd `n c]nd
`mi mai tr[geau ;i c]te una dup[ ceaf[ ;i
m[ strigau “tocilarule, tocilarule!”.

Nu ripostam niciodat[, pentru c[
eram foarte politicos. :i oricum, `n general
eu sunt feminist, respect foarte mult
femeile ;i am mare `ncredere `n
capacit[\ile lor. O femeie este mult mai
puternic[ Xzic dec]t un b[rbat, chiar dac[
nu arat[ acest lucru. Am exemplul mamei
mele care pe l]ng[ trei copii a mai crescut
;i trei nepo\i. Plus un so\ oX\er care pleca
diminea\a ;i venea seara. Ea se descurca
cu toate, cu gospod[ria, cu serviciul, se
culca ultima ;i se trezea prima, pentru a
ne preg[ti pe to\i. Mereu era `n mi;care.
De aceea eu apreciez foarte mult femeile.

- Povesti\i-ne o n[zb]tie
pe care a\i f[cut-o `n copil[rie.

- Cred c[ am f[cut mai multe. Eram

un lider, a;a c[ `i grupam pe to\i `n jurul
meu ;i ne jucam cu arcuri, cu s[bii, cu
crose f[cute din brazii de Cr[ciun. Cea
mai hazlie `nt]mplare pe care mi-o
amintesc este totodat[ ;i nepl[cut[ pentru
“victima” noastr[. ~n fa\a blocului meu
era un ;antier, care era p[zit de un om
care `;i f[cea de m]ncare singur, acolo. La
un moment dat, eu cu toat[ ga;ca noastr[
de la bloc, enerva\i la culme c[ tipul
respectiv nu ne l[sa s[ ne juc[m acolo,
pentru c[ normal, era pericol de
accidentare, ne-am g]ndit s[ ne
r[zbun[m. A;a c[, o dat[, `n timp ce omul
`;i g[tea, am proXtat de neaten\ia lui, nu
eu personal, ci altcineva din ga;c[, ;i i-am
aruncat o broasc[ `n oala cu ciorb[. Omul
a `nceput s[ m[n]nce, iar c]nd a ajuns la
broasc[ a r[mas mut. S-a sup[rat ;i a venit
cu oala la mamele noastre, care s-au str]ns
;i ne-au urecheat ;i ne-au spus c[ dac[ am
aruncat broasca `n ciorb[ s[ o m]nc[m
noi.

- Ce pasiuni avea\i?
- Fotbalul, ca orice b[ie\el, ;i

`nv[\[tura. Am luat premiul I din clasa I
;i p]n[ `ntr-a XII-a. ~mi pl[ceau geograXa,
limba francez[ ;i istoria, materie la care
eram mereu foarte bine preg[tit. Puteam
s[ m[ iau la concurs cu toat[ clasa, eu pe
de-o parte ;i ei to\i la un loc. F[ceam astfel
de concursuri, at]t la istorie, c]t ;i la
geograXe, ;i `n general c];tigam.

- Cum v[ aminti\i perioada
liceului?

- Colegii mei frecventau barurile,
discotecile. Dar tat[l meu era mai exigent
cu mine ;i nu prea era de acord cu ie;irile.
Pot s[ spun c[ prima mea ie;ire de l]ng[
familie a fost c]nd am terminat liceul ;i am
intrat la facultate. Atunci am plecat `ntr-
o tab[r[, pe banii mei. Cu toate c[ familia
mea era bogat[, tat[l meu ne-a zis< “B[ie\i,
dac[ vre\i s[ tr[i\i bine, munci\i!”. A;a c[,

`n Xecare var[, `ncep]nd cu sf]r;itul clasei
a IX-a, am muncit, tot felul de lucruri, de
la reparat l[di\e la Xerar betonist. Aveam
tot sprijinul din partea p[rin\ilor mei,
haine ;i c[r\i ;i tot ce ne trebuia, dar dac[
doream s[ avem banii no;tri munceam.

- Care a fost primul ;oc
ca student la Medicin[?

- Primul ;oc? F[ceam practic[ la
Spitalul Colentina, la interne. Ne-au
repartizat pe saloane, iar `ntr-unul din ele
era un tip, inginer, `n v]rst[ de vreo 40 de
ani, cu o afec\iune cardiac[. Un tip foarte
stilat, emancipat, comunicativ. Ne
ata;asem cu to\ii de el. :ocul l-am primit
`ntr-o diminea\[ c]nd l-am g[sit mort.
F[cuse un infarct peste noapte. Ne-a ;ocat
pe to\i, mai ales c[ ne `mprietenisem cu el.
Primul ;oc a fost, de fapt, c]nd am intrat
`n sala de disec\ie. Dar legat de acest lucru
am o amintire hazlie. La Xecare grup[ ne-
a fost repartizat un cadavru, pe care trebuia
s[ lucrezi. Dac[ la examen nu aveai
cadavrul, profesorul te putea pica. Cu o zi
`nainte de examen, am constatat c[
cadavrul nostru pe care lucrasem nu mai
era, iar `n locul lui era o femeie “nelucrat[“.
A;a c[ am pornit noi la subsol, s[ ne
c[ut[m cadavrul. L-am ;i g[sit, la o grup[
de stomatologie, l-am luat ;i am venit cu
el sub bra\ p]n[ la etajul I.

- Pe so\ia dumneavostr[
cum a\i cunoscut-o?

- Am cunoscut-o `n 1988. A fost o
`nt]lnire la locul meu de munc[. Eu ie;eam
din cabinet, iar ea a venit cu mama ei `n
vizit[ la cineva. Ea fost manechin, o femeie
foarte frumoas[, prezentabil[, eu t]n[r,
liber, nec[s[torit. Ne-am c[s[torit ;i avem
o feti\[, un copil deosebit, care m[
mo;tene;te din punctul de vedere al
studiilor, e medicinist[.

Laura Micovschi

“Respect foarte mult femeile ;i am mare `ncredere `n capacit[\ile lor.
O femeie este mult mai puternic[ Xzic dec]t un b[rbat, chiar dac[ nu arat[
acest lucru.”



Pentru a-;i impune politicile economice, G-8 se sprijin[ pe institu\ii Xnanciare interna\ionale, precum
Fondul Monetar International ;i Banca Mondial[, `n care \[rile membre G-8 dispun de majoritatea
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Un scurt istoric
al Organiza\iei G-8

Relansarea economiei
mondiale, lupta împotriva
încălzirii climatice şi sărăciei, dar
şi Iranul sunt temele principale la
summitul G8 care a debutat `n 8
iulie la Aquila, în centrul Italiei.

Cotidianul britanic “Ke
Guardian” a aFrmat că Italia va
F exclusă de anul viitor din G8 şi
înlocuită de Spania. Motivele ar
F organizarea deFcitară a
summit-ului şi faptul că Italia nu
şi-a plătit ajutoarele pentru
dezvoltare ca membru G8. În
ciuda acestor zvonuri, cei mai
importanţi lideri ai lumii sunt
aşteptaţi la Aquila.

Preşedintele Chinei, Hu Jintao, va
X marele absent. El s-a întors la Beijing
ca urmare a revoltelor etnice din
provincia Xinjiang. Între timp
protestele au continuat pe toat[
desf[;urarea reuniunii. La Roma,
câteva mii de oameni au cerut statelor
din G8 să ia măsuri ferme pentru
eradicarea sărăciei şi împiedicarea
schimbărilor climatice. În ultimele
două zile au fost efectuate circa 40 de
arestări şi reţineri.

G-8, institu\ia care
protejeaz[ pe mai marii
lumii de maladiile economice

G-8 a ap[rut din necesitatea de a
dep[;i primul ;oc petrolier al anilor
’70, ca un club al conduc[torilor
primelor ;apte \[ri industrializate ale
planetei< SUA, Japonia, Germania,
Marea Britanie, Canada, Fran\a ;i
Italia. ~n noiembrie 1975 s-a
desf[;urat primul summit, sub
auspiciile pre;edintelui francez de
atunci, Valéry Giscard d’Estaing.
Cuvintele de `nceput ale Declara\iei
primei reuniuni G-7 de la Rambouillet
(Franta, 17 noiembrie 1975) sunt ;i
acum actuale< “Ne-am reunit pentru
c[ `mp[r\im acelea;i convingeri ;i
acelea;i responsabilit[\i. Cre;terea ;i
stabilitatea economiilor noastre vor
ajuta prosperitatea ansamblului lumii
industriale ;i \[rile `n curs de
dezvoltare… Ne-am decis s[
intensiXc[m cooperarea noastr[ `n
cadrul tuturor organiza\iilor
interna\ionale”. A doua `nt]lnire a lui
G-7 a fost `n 1976 ;i a avut loc `n
Canada. Pre;edintele Comisiei
Europene este un invitat permanent.
La fel secretarul general al ONU sau
pre;edintele B[ncii Mondiale.

Din 1975 ;i p]n[ `n 1980, ca
urmare a hot[r]rilor la v]rf ale G-7,
modelul economic neokeynesist a fost
`nlocuit cu cel neoliberal. De;i abia la
a ;asea `nt]lnire a Grupului, de la
Vene\ia, din 1980, lupta contra
inYa\iei, preocuparea pentru noi
locuri de munc[ ;i criza datoriei \[rilor
lumii a treia au devenit priorit[\i
permanente ale membrilor grupului,
reac\ia social[ nu a `nt]rziat s[ apar[.

~ncep]nd din 1984, se manifesta
direct opozi\ia societ[\ii civile vestice,
prin intermediul ONG-urilor, fa\[ de
lucr[rile G-7. Dup[ c[derea zidului
Berlinului `n 1989, curentul cunoscut
drept “consensul de la Washington” a
permis generalizarea politicilor
neoliberale ale economiei de pia\[.

~n 1997, cu prilejul celei de-a 23-a
reuniuni, a fost invitat[ ;i Rusia,
evident nu pentru industria, ci pentru

resursele ;i puterea ei militar[. G-7 a
devenit, astfel, G-8.

La Köln, `n 1999, G-8 a anun\at
`nceperea unui proces de reducere
condi\ionat[ a datoriei \[rilor cele mai
s[race. ~n anul 2000, reuniunea \[rilor
industrializate a avut loc pe insula
Okinawa, apar\in]nd Japoniei,
problemele principale discutate Xind
securitatea popoarelor, cooperarea ;i
dezarmarea. ~n anul 2000, \[rile
membre G-7 (deci, f[r[ Rusia)
reprezentau 12% din popula\ia
globului, 45% din produc\ia mondial[
;i 60% din cheltuielile militare
mondiale.

Fondul Monetar Interna\ional
(FMI) ;i Banca Mondial[, institu\ii
aXliate? Pentru a-;i impune politicile
economice, G-8 se sprijin[ pe institu\ii
Xnanciare interna\ionale, precum
Fondul Monetar International ;i
Banca Mondial[, `n care \[rile
membre G-8 dispun de majoritatea
capitalului. Cadrul economic al
mondializ[rii, de esen\[ neoliberal[, `l
constituie Organiza\ia Mondial[ a
Comer\ului (OMC). Aceasta trebuie
s[ serveasc[ drept model pentru
reforma sistemului Organiza\iei
Na\iunilor Unite (ONU), acuzate de
birocra\ie ;i ineXcacitate. G-8 nu
reprezint[ o instan\[ de putere
formal[> el nu impune m[suri efective
nici statelor ;i nici guvernelor \[rilor
membre sau ter\e. Dar nicio economie
a lumii nu poate func\iona f[r[
adaptarea cadrului s[u institu\ional la
regulile stabilite de institu\iile
mondiale citate sau la viziunile
strategice pe termen lung pe care le
elaboreaz[ exper\ii grupului.

Daca G-8 s-ar extinde prin
includerea a cinci noi state - Africa de
Sud, Brazilia, China, India ;i Mexic -
grupul ar acoperi aproape 70% din
PIB la nivel interna\ional ;i 56% din
popula\ia lumii. Mai mul\i anali;ti au
solicitat includerea `ntr-un viitor G-10
a Chinei ;i Indiei, \[ri importante ale
planetei prin popula\ia lor - sunt
prima ;i a doua \ar[ de pe glob, prin
num[rul popula\iei lor, precum ;i
datorit[ ritmului de cre;tere a
economiilor celor dou[ \[ri asiatice.

Angajamente luate

Primele reuniuni G-8 din acest
mileniu au fost `n iulie 2001, la Geneva
(Elve\ia) ;i `n iunie 2002, la
Kananaskis (Canada), unde statele
cele mai bogate ale planetei s-au
angajat s[ sprijine \[rile cele mai s[race
`n tentativa lor de a ie;i din s[r[cie.
Reuniunea membrilor G-8 la Geneva,
`n 2001, a pus `n eviden\[ o nou[
genera\ie militant[ ;i contestatoare,
care-;i manifest[ opinia negativ[
asupra mondializ[rii neoliberale, pe
planul social, al mediului ;i al
democra\iei. La Evian, `n 2003,
contestatarii au avut arii speciale,
rezervate pentru a-;i manifesta
mesajul. S-a creat parc[ un echilibru,
G-8 ;i anti G-8.

~ntre 1-3 iunie 2003, ;eXi de stat ;i
de guvern ai \[rilor cele mai bogate ;i
mai puternice ale planetei s-au reunit
pentru a 28-a oar[ dup[ 1975.

Summitul urm[tor al statelor
puternic industrializate (G-8) a avut
loc `ntre 9-11 iunie 2004, la Sea Island,
Georgia (SUA). Peste 200 de milioane
de dolari SUA au fost alocate pentru
asigurarea securit[\ii ;eXlor de stat ;i
de guvern care au participat la acest
summit. Gazdele ;i-au justiXcat
politica tarifar[ evoc]nd izolarea
insulei, dar ;i faptul c[ terenul este,
practic, proprietate privat[. Sea Island
este una dintre cele mai costisitoare
sta\iuni de odihn[ ale Americii, unde
nu calc[ picior de om care nu are `n
cont cel pu\in c]teva milioane de
dolari.

Progresiv, acest grup de
conduc[tori a devenit o institu\ie
mondial[. Contesta\iile ;i criticile fa\[
de G-8 au c[p[tat o nou[ turnur[ `n
cursul ultimilor ani, `n condi\iile
mondializ[rii. Reuniunea din 2003 s-
a desf[;urat la Evian, renumita
sta\iune francez[, poate tocmai pentru
a marca `ncercarea de a dep[;i
neconcordan\ele dintre cele dou[
puteri, SUA ;i Fran\a, ambele \[ri
membre NATO, fa\[ de r[zboiul din
Irak, declan;at de tab[ra aliat[,
condus[ de SUA ;i Marea Britanie.

Preocup[rile principale

Dou[ sunt preocup[rile principale
care anim[ \[rile G-8 `n acest deceniu<
evolu\ia economiei mondiale ;i
viitorul institu\iilor interna\ionale.
ATTAC, una din cele mai puternice
organiza\ii ale societ[\ii civile vest-
europene, `i contest[ lui G-8 statutul
neoXcial de “guvern mondial”, de
“sindicat al ac\ionarilor majoritari ai
economiei mondiale”.

Mondializarea reprezint[ un
proces contradictoriu, `n care G-8
asigur[ o dubl[ func\ie, de reproduc\ie
a ordinii economice ;i de aservire a
acesteia `n beneXciul membrilor s[i.
Contestarea aXrmat[ tot mai puternic
`n ultimii ani se `ndreapt[ asupra
naturii lui G-8 ca institu\ie mondial[<
un mic grup de ;eX de stat
reprezent]nd privilegia\ii planetei nu
poate s[-;i aroge monopolul de a
decide pentru to\i. La Evian, George
W. Bush spera s[ ob\in[ un comunicat
comun `n “lupta contra terorismului”,
comunicat discutat deja `n `nt]lnirea
preg[titoare a mini;trilor justi\iei din
\[rile G-8 care s-a desf[;urat la Paris
pe 5 mai 2003. Tony Blair s-a
pronun\at pentru “noi m[suri de lupt[
`mpotriva armelor de distrugere `n
mas[”, precum ;i pentru “un plan de
ac\iune pentru limitarea utiliz[rii de
materiale radioactive”. ~n poXda
riscurilor din ce `n ce mai mari de
recesiune economic[, ;eXi de stat ;i
de guvern ai \[rilor membre G-8 au
anun\at c[ sunt preg[ti\i s[ sus\in[ un
nou val de privatizare ;i o mai mare
deschidere a pie\elor statelor lor
pentru \[rile s[race. Anun\ul lor a
devenit chiar realitate `n anii urm[tori.

Prin deciziile oXciale ;i neoXciale
pe care le iau cu prilejul summiturilor
anuale, este clar c[ liderii G-8 - un
grup select ;i privilegiat de \[ri ale
planetei - inYuen\eaz[ net mersul
evolu\iilor economice ;i Xnanciare din
\[rile lor, dar ;i din \[rile satelite, de
unde \[rile G-8 se aprovizioneaz[ cu
materii prime ;i unde `;i
comercializeaz[ produsele
companiilor transna\ionale.

Text cules de V. Shibata

SABMiller reduce
estim[rile privind
vânz[rile ;i vrea s[

eficientizeze produc\ia
din România

SABMiller Plc, al doilea producător
mondial de bere, a redus joi estimările
privind vânzările din Europa şi a
anunţat că vrea să eXcientizeze
producţia din România, Polonia şi
Cehia, în contextul în care recesiunea a
afectat cererea, scrie Bloomberg.
Vânzările de bere vor creşte între 2% şi
4% până în 2013, comparativ cu
estimările de 4%-6%, au spus oXcialii
companiei. Anunţul vine în contextul în
care consumul de bere începe să scadă
uşor în Europa, declinul Xind mai
accentuat în Europa de Vest.

SABMiller vrea să crească vânzările
din Rusia, însă va reduce costurile în
ceea ce priveşte operaţiunile cu marca
Grolsch. În România, SABMiller plc este
prezent de peste 10 ani prin intermediul
subsidiarei sale locale URSUS Breweries.
Compania are sediul central în
Bucureşti şi deţine patru fabrici de bere
în Cluj-Napoca, Timişoara, Buzău şi
Braşov. Mărcile URSUS Breweries sunt
Peroni Nastro Azzurro, URSUS,
Timişoreana, Ciucaş, Stejar şi Pilsner
Urquell. SABMiller plc, unul dintre cei
mai mari producători de bere din lume,
deţinde participaţii în companii de
fabricare a berii şi contracte de
distribuţie în peste 60 de ţări de pe şase
continente. Mărcile grupului includ beri
internaţionale premium, cum ar X
Miller Genuine Drad, Peroni Nastro
Azzurro şi Pilsner Urquell, precum şi o
gamă de mărci locale.

Suedia a extins
programul de injec\ii
de capital în sistemul

bancar
Guvernul Suediei a anunţat joi că a

extins programul de injecţii de capital
pentru bănci şi pentru instituţiile de
creditare până în februarie 2010, în
contextul în care ţara continuă să se
confunte cu cea mai gravă criză
Xnanciară din ultimele decenii, relatează
Reuters. “Chiar dacă pieţele Xnanciare se
redresează, impactul crizei Xnanciare se
face simţit în continuare”, a declarat
ministrul pieţelor Xnanciare, Mats Odell.

Odell a spus că guvernul vrea să se
asigure că cetăţenii şi companiile pot
obţine credite în condiţii rezonabile şi
consideră că măsurile anunţate anterior
ar trebui să Xe menţinute, în cazul în care
este necesar.

Guvernul a anunţat la începutul
acestui an un program de 50 miliarde
coroane (6,3 miliarde dolari), pentru
susţinerea creditării bancare către
persoane Xzice şi juridice, în încercarea
de a susţine o economie ce se confruntă
cu cea mai gravă criză Xnanciară din anii
'40.

Programul trebuia iniţial să expire
pe 17 august. “Problemele din pieţele de
credite nu s-au diminuat într-o asemenea
măsură încât să justiXce încheierea
programului actual”, a anunţat guvernul
într-un comunicat. “Există un mare nivel
de nesiguranţă în legătură cu dezvoltarea
economică şi cu consecinţele asupra
capitalului băncilor”, mai transmite
comunicatul.

Băncile nordice, în special SEB şi
concurenta Swedbank, s-au extins rapid
în statele baltice în ultimii ani, ceea ce a
cauzat o expunere ridicată la pierderile
din credite, după ce regiunea a intrat în
recesiune.

Până în prezent, Nordea este singura
bancă ce a apelat la ajutoarele de stat,
solicitând un împrumut de 5,6 miliarde
coroane suedeze.



Publica\ia “Vogue” se confruntată cu criza Xnanciară> ;i-a schimbat strategia editorială ;i de marketing, prezentând
nu numai articole de lux, dar ;i diferite obiecte vestimentare la pre\uri accesibile ;i femeilor din clasa de mijloc, informează
„New York Times”. Pălării Gap, de 40 de dolari, sau e;arfe Tommy HilXger, de 48 de dolari, puteau X găsite până nu de
mult în reviste precum “Cosmopolitan”, care `;i asumau drept public \intă femeile din clasa de mijloc, cu venituri medii.
Recent, astfel de articole ;i accesorii au început să apară ;i în edi\ia americană a revistei „Vogue”, care `;i obi;nuise cititoarele
cu pictoriale extravagante ;i articole vestimentare sau accesorii de lux.

VEDETE

Penelope Cruz< “C[s[toria nu e pentru
mine, dar îmi doresc un copil”
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Pictorial incendiar
cu Cameron Diaz

Celebra actri\ă a renun\at, pentru
un pictorial în revista “V”, la imaginea
ei de fată cuminte creată de-a lungul
carierei sale. Mai mult, a adoptat o
imagine super sexy ;i de fată dură,
conform Dailymail.co.uk. Cu tatuaje,
corset de piele ;i o coafură îndrăznea\ă,
Diaz seamănă foarte mult cu stilul
adoptat de Madonna, în 1990, în turneul
Blonde Ambition. Pictorialul a fost
realizat de fotograXi Mert Alas & Marcus
Piggott la Londra, pentru celebra revistă
“V Magazine”.

Cameron va putea X văzută în
curând în “My Sister’s Keeper” unde
joacă rolul unei mame, Sara
Fitzgerald, care împreună cu so\ul
ei, Brian (ason Patric), apelează la
fertilizarea in vitro pentru a concepe

un copil, Anna (Abigail Breslin), care să
îi salveze via\a surorii ei mai mari, Kate,
diagnosticată cu leucemie.

George Clooney
inaugureaz[ un
cinematograf
în L’Aquila

Actorul american va inaugura
cinematograful chiar în timpul
Summitului G8, într-una dintre
taberele de corturi ridicate pentru
supravie\uitorii seismului din 6 aprilie,
care a făcut 299 de victime.

Clooney, înso\it de activista pentru
pace nord-irlandeză Betty Williams,
laureată a premiului Nobel pentru pace
în 1976, se va deplasa în această tabără
pentru supravie\uitori din San
Demetrio, la periferia ora;ului L’Aquila,
pentru a asista la inaugurarea acestui
cinematograf, care va X unul per-
manent.

Denumită “Nobel for Peace Hall”,
noua clădire va adăposti ;i alte
activită\i culturale. De asemenea, în
interiorul ei va func\iona ;i o biblio-
tecă.

Când te dedici trup ;i suYet
carierei, e imposibil ca via\a personală
să nu aibă de suferit. Pentru frumoasa
Penélope Cruz este însă un rol pe care
;i l-a asumat din plin. “De câte ori fac
un Xlm, mă simt ca ;i cum ar X prima
dată. Mereu mă gândesc că mă pot
concedia”, a declarat c];tigătoarea
premiului Oscar, în vârstă de 35 de ani.
“Îmi ruinez propria fericire ;i îmi creez
probleme cu prietenii mei din cauza
acestei tendin\e. Am nevoie de
disciplină ca să scap de griji”, a mai
spus diva de la Hollywood.

Totodată, vedeta recunoa;te că mai
are o înclina\ie. “Am tendin\a să devin
mama tuturor celor din jurul meu.
Fratele ;i sora mea mereu se plâng că
sunt prea protectivă”, a completat
starul.

Actri\a, care în prezent se întâlne;te
cu actorul spaniol Javier Bardem,
recunoa;te că ;i-ar dori să devină
mamă. “Vreau să am copii într-o zi,
dar nu chiar acum. Când o voi face,
vreau să o fac cum trebuie. Vreau să Xe
cel mai bun proiect din via\a mea. Nu
;tiu dacă sunt genul care crede în
căsătorie, dar cred în familie, dragoste
;i copii”, a conchis ea.

Vedetele s-au luptat cu ploaia
la premiera “Harry Potter and

the Half Blood Prince”
Covor ro;u, fani în delir ;i o deX-

lare de vedete de talie interna\ională.
A;a ar putea X descrisă în câteva
cuvinte premiera mondială a celui de-
al ;aselea Xlm al seriei “Harry Potter”,
de pe 7 iulie.

Daniel Radcli\e, Emma Watson ;i
Rupert Grint, actorii principali din
“Harry Potter ;i Prinţul Semipur”, au
înfruntat cu stoicism ploaia toren\ială
de la Londra. |inutele festive nu au

mai ie;it în eviden\ă, iar coafurile au
avut de suferit.

Cu toate acestea, fanii extazia\i s-
au înghesuit să-;i ova\ioneze idolii.
Actorii prezen\i la premieră au purtat
banderole albe în memoria tânărului
Rob Knox, Xgurant în Xlm, ucis la
Londra anul trecut.

Pentru fanii Harry Potter din
România, Xlmul va intra în cine-
matografe pe 24 iulie.



La v]rsta de 16 ani, feciorul intra `n dan\ ;i `nsemna ruptura de adolescen\[. De acum el avea dreptul la alcool ;i \ig[ri `n
vechea mentalitate a satului. Dan\u' la ;ur[ se organiza `n prima duminic[ dup[ Postul Mare (al Pa;telui). LOCALE
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~n satul Soconzel
`nc[ se mai
p[streaz[ vii
tradi\iile
populare

Satul Soconzel, comuna
Socond, se num[r[ printre
pu\inele a;ez[ri ale |[rii Codrului
unde s-au p[strat nealterate unele
tradi\ii folclorice. Prin bun[voin\a
solistei de muzic[ popular[
codreneasc[ Maria Carmen Sas,
membr[ a Ansamblului folcloric
“Cununi\a” ;i coordonatorul
Ansamblului “Cununi\a
N[zdr[van[“, v[ vom prezenta
c]teva aspecte privind costumul
popular al zonei ;i dan\u’ la ;ur[.

Costumul popular din zona
etnograXc[ Codru se `ncadreaz[ `n
tipologia costumului din zona de vest a
\[rii. Se diferen\iaz[ de restul costumelor
populare din Rom]nia prin croial[ ;i
compozi\ie. Este confec\ionat din p]nz[
\esut[ `n cas[ `n l[\ime de aproximativ 50
de centimetri. Costumul femeiesc are `n
componen\a sa< c[ma;[, poale (pindileu)
largi ;i ;or\ fa\[. C[ma;a - sp[celul av]nd
patru cus[turi de `mbinare, se nume;te
local “sp[cel cu patru cos[le”. Sub bra\ se
introduce “puiu de sp[cel”, un p[tr[\el de
p]nz[ de 8-10 centimetri prin care se
l[rge;te c[ma;a. Decorul principal este
plasat pe um[r ;i poart[ denumirea de
“t[rc[tur[ pe um[r”. Motivele sunt
`n;iruite `n sens liniar. Fiecare categorie
de motive speciXce are denumiri locale -
la guler “podu\”, “purici”, la um[r “pana
bradului”, la man;et[ “ruje `nchingat[“,
“st]mbu\i”, la m]nec[ “vi\a heghiului”.
Coloritul ornamenta\iei este ro;u ;i negru,
este un element caracteristic al c[m[;ilor
de tip vechi din zona Codrului, purt]nd
denumirea de “sp[cel cu t[rc[tur[“.

Femeile `n v]rst[ poart[ zadii
negre din m[tase

Forma poalelor se aseam[n[ cu o
fust[, f[cut[ din p]nz[ de cas[. Unirea
foilor de p]nz[ se face prin cus[tur[
numit[ “rupturi\[“, `ncre\ite ;i prinse de
cordon ca ;i gulerul c[m[;ii. Zadia din
fa\[ `n form[ de ;or\ `ncre\it este din p]nz[
alb[ de cas[ ini\ial, iar mai recent este din
“jolj” industrial. Femeile `n v]rst[ poart[
zadii negre din m[tase, sau din material
industrial. Mai nou, tinerele poart[ zadii
cu fond colorat. Zadiile sunt “`mp[turate”
m[runt “p[turi m]n]n\ele”. La zadie se
asortau zadia de cap (n[frama ;i zadia de
dup[ cap. ~n anotimpul rece at]t femeile,
c]t ;i b[rba\ii poart[ cojoace confec\ionate
din blan[ de miel.

Guba este haina tradi\ional[ de larg[
circula\ie `n zon[. Sumanul cu glug[ este
confec\ionat din p[dur[ alb[, croit[ `n foi
drepte cu spatele dintr-un lat ;i fa\a din
patru clini, cu m]neci prinse `n linie
dreapt[. Gluga croit[ separat se prinde de
cus[tur[ de r[scroitur[.

Mai nou se face sim\it[ prezen\a ;opei,
confec\ionat[ din p[nur[ de culoare
cenu;ie. Este o hain[ scurt[ cu guler ;i
rever. Ea reYect[ inYuen\a ora;ului.
G[teala capului difer[ `n func\ie de v]rst[
;i starea civil[. Fetele poart[ capul
descoperit, cu p[rul `mpletit `n dou[ cozi
de 3-5-7-9 vi\e, care se str]ng `ntr-un

conci (coc) rotund. ~n jurul conciului se
prindeau zg[rzi din m[rgele, “ruji de
prim[“ (Yori prinse pe panglic[). Mai nou,
la baza conciului se pune ;i o agraf[.

N[frama “zadia de cap” este de diverse
culori deschise. O poart[ fetele `n zilele de
lucru ;i iarna. Feti\ele mici purtau dou[
codi\e pe spate, iar iarna n[fram[.
N[frama este din bumbac, l]n[ sau
m[tase, cu imprimeuri Yorale la tinere ;i
cu fond negru, simple, la b[tr]ne. Difer[
`n func\ie de v]rst[ ;i modul `n care este
legat[ n[frama. Se leag[ `n spate, Xind
spus c[ este legat[ tinere;te, sau `n fa\[ -
b[tr]ne;te. Din portul popular tradi\ional
mai face parte n[frama mare, “zadia de
dup[ cap”. Ea are dimensiuni mai mari
dec]t zadia de cap. Este din l]n[ neagr[
cu “ciucal[i” (ciucuri) pe margini.

Gacii, \inut[ speciXc[ b[rba\ilor, sunt
foarte largi, Xind croi\i din 8 la\i de p]nz[.
Fiecare crac are c]te patru la\i. Croiala
este dreapt[, f[r[ r[scroituri. Sus la talie
au tivul prin care se trage br[cinarul. Gacii
erau confec\iona\i `n varianta pentru lucru
;i cea de s[rb[toare. La \inuta de
s[rb[toare ornamentul `l reprezint[
ciucurii (roituri), f[cu\i din f];ii de p]nz[,
din care s-au scos c]teva r]nduri de Xre
de \es[tur[. Aceste galoane de ciucuri
aplicate `n trei r]nduri suprapuse sunt
ornamentul caracteristic acestei piese
vestimentare.

Jocul duminical sau dan\u’
la ;ur[

Jocul duminical constituia una din
formele de manifestare a cetei feciore;ti,
care `;i avea r]nduielile proprii de
alc[tuire ;i func\ionare ;i care erau
`ncredin\ate pe cale democratic[
“chize;ilor”. ~n num[r de doi, “chize;ii”
erau ale;i din r]ndurile feciorilor mai
maturi ;i mai `ntreprinz[tori. Ei aveau
rostul s[ adune contribu\ia stabilit[ `n
comun, de la to\i membrii cetei, s[
angajeze spa\iul necesar desf[;ur[rii
dan\ului iarna `n cas[, iar vara `n ;ura
unui gospodar. Tot ei aveau rolul de a
aplana eventualele conYicte ce ap[reau
`ntre membrii cetei. “Chize;ii” b[gau `n
dan\ noii membri ai cetei.

Jocul duminical (dan\u' la ;ur[) nu
reprezint[ o simpl[ ocazie de joc, ci mult
mai mult. Dan\u' la ;ur[ era un act
important cu valen\e premaritale `n via\a
satului tradi\ional. Privit din exterior,
acesta oferea un spectacol pitoresc. Era
prilej de cunoa;tere, distrac\ie ;i `nt]lnire.
Avea loc la ;ur[, duminica ;i `n s[rb[tori.
Sus, la cununa ;urii, st[teau ceatar];ii, pe
t[lpile mari, `n poart[, se a;ezau femeile
tinere, b[tr]ne, precum ;i al\i spectatori.
~n fa\a acestora st[teau fetele, iar `n fundu'
;urii, l]ng[ ceatar];i, st[teau feciorii. Se
cuvine men\ionat faptul c[ ritmurile de
dans erau asigurate de o vioar[, braci ;i
gordon[.

Organizarea dan\ului la ;ur[ prilejuia
o form[ de integrare a Y[c[ului sau fetei
`n via\a social[ a satului. Dup[ ce intra `n
dan\, feciorul era recunoscut ca membru
al cetei. Feciorii invitau fetele la dan\
f[c]ndu-le cu ochiul, dar nu lipseau nici
a;a numite “alchez]te”, adic[ tocmite de
feciori dinainte ;i acceptate de fete.

Ini\ierea `n ale dan\ului `ncepea la nun\i
;i cl[ci, atunci c]nd feciorii ;i fetele
`mplineau 11-12 ani. Ei aveau a;a numitul
“dan\ mic”.

La v]rsta de 16 ani, feciorul intra `n
dan\ ;i `nsemna ruptura de adolescen\[.
De acum el avea dreptul la alcool ;i \ig[ri
`n vechea mentalitate a satului. Dan\u' la
;ur[ se organiza `n prima duminic[ dup[
Postul Mare (al Pa;telui). Nu lipseau
strig[turile care exprimau mesaje pe care
le transmiteau coparticipan\ii la
eveniment. “Iuitura” (strig[tura)
codreneasc[ confer[ dramatism ;i savoare
spectacolului duminical al dansului. Ea
era un dialog versiXcat `ntre juc[tor ;i
ceilal\i, sau `ntre feciorii din sat ;i cei veni\i
din alte sate. Cel mai frecvent d[n\[u;ul
aducea elogii fetei partenere de dans.

Iat[ c]teva din strig[turile care s-au
mai p[strat `n Soconzel< Din picioare
p]n[-n br]u/G]nde;ti c[-i stru\ de
sals]u/Din picioare p]n' la \]\[/G]nde;ti
c[-i stru\ de pomni\[/De la \]\[ p]n' la
cap/G]nde;ti c[-i Yoare de mac> Asta fat[
n-are junci/Numa' ni;te buz[ dulci/Asta
fat[ n-are boi/Numa ni;te buze moi>
Dragu-mi bade de tine/Mi ur]t cine te
\ine/C[ te \ine numa-n fr]ne/:i nu po\i
veni la mine/P]n-ce-s neagr[ ;i
micu\[/Nu-s la t[t omu dr[gu\[> Asta fat[
joac[ bine/:i m[-nva\[ ;i p[ mine/Asta
fat[ ;ti juca/ Hi-ar nor[ la maica.

A;a cum a dorit s[ sublinieze
interlocutoarea noastr[, la Soconzel s-a
re`nnodat tradi\ia dan\ului la ;ur[. Practic
a fost stabilit[ ;i contribu\ia celor care
particip[ la dan\. Potrivit celor convenite,
femeile care particip[ la dan\ au obliga\ia
de a presta o zi de sap[ `n folosul
proprietarului ;urii, iar b[rba\ii lucr[ o zi
la f]n.

A consemnat Ioan Ani\a;



Kurt Cobain, solistul trupei Nirvana, a fost g[sit mort `n locuin\a sa din Seattle `n 8 aprilie 1994. Potrivit celor
declarate de so\ia sa, Courtney Love, c]nt[re\ul, care a disp[rut dintr-o clinic[ de dezintoxicare, s-a sinucis ;i a l[sat
un bilet de adio.MAGAZIN
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Teorii ale conspira\iei
despre moartea

vedetelor

Doar Pentagonul
e mai mare dec]t
Casa Poporului

Moartea unei celebrit[\i a
generat de Fecare dat[ o
adev[rat[ isterie. S-a tot discutat
;i se discut[ `n continuare despre
“preferin\ele” publicului `n ceea
ce prive;te detaliile sumbre ;i
macabre ale existen\ei umane.
Decesul unor oameni celebri,
muzicieni, actori sau politicieni
a st]rnit `ns[ ;i numeroase
controverse.

Cum o alt[ latur[ a omului o
reprezint[ pasiunea pentru b]rfe,
decesul unor vedete a dat na;tere la
adev[rate teorii ale conspira\iei. V[
prezent[m `n num[rul de azi c]teva
dintre cele mai cunoscute.

Moartea subit[ a lui Michael
Jackson este `n continuare un subiect
“hot” pentru presa din `ntreaga lume.
Iar prima teorie a conspira\iei a ap[rut
doar la c]teva ore dup[ decesul
megastarului. Apari\ia acestui zvon nici
m[car nu m-a mirat, Xind de a;teptat,
lu]nd `n considerare via\a controversat[
pe care a avut-o artistul, pres[rat[ cu
scandaluri mediatice. A;adar, la doar
c]teva ore de la decesul s[u presa vorbea
deja despre faptul c[ Michael ;i-ar X
`nscenat moartea pentru a sc[pa de
media, dar mai ales de faliment.

Actorul James Dean a murit `n 30
septembrie 1955, `ntr-un accident, `n

timp ce conducea un Porsche 550
Spyder. Este celebr[ pasiunea lui James
Dean pentru ma;inile puternice ;i
pentru vitez[. Dean a fost declarat mort
c]nd a fost transportat la spital. Teorii
ale conspira\iei `n leg[tur[ cu moartea
sa au ap[rut `n momentul `n care s-a
f[cut reconstituirea accidentului.
Rezultatele au indicat faptul c[ daunele
ma;inii au fost prea mici pentru o
ciocnire violent[ cauzat[ de viteza
excesiv[ ;i c[ nu ar X cauzat decesul
;oferului. Exist[ persoane care sus\in c[
James Dean ;i-ar X `nscenat moartea.

Solistul trupei Nirvana
s-a sinucis

Kurt Cobain, solistul trupei
Nirvana, a fost g[sit mort `n locuin\a sa
din Seattle `n 8 aprilie 1994. Potrivit
celor declarate de so\ia sa, Courtney
Love, c]nt[re\ul, care a disp[rut dintr-
o clinic[ de dezintoxicare, s-a sinucis ;i
a l[sat un bilet de adio. Raportul ini\ial
al poli\iei indica faptul c[ starul a fost
g[sit cu un pistol pe piept, iar `n urma
autopsiei s-a concluzionat c[ moartea sa
a fost cauzat[ de o `mpu;c[tur[ `n cap
;i c[ ar X luat anterior o doz[ mare de
heroin[. Tom Grant, un detectiv care
fusese angajat de Courtney Love s[ `l
g[seasc[ pe Cobain dup[ ce a disp[rut
din clinic[, a sus\inut c[ solistul a fost
ucis. Detectivul a aXrmat c[ acestuia i-
ar X fost imposibil s[ `;i `ndrepte pistolul
spre cap ;i s[ apese pe tr[gaci, av]nd `n
vedere cantitatea mare de heroin[ pe

care o avea `n s]nge, ;i c[ un asasin
necunoscut i-a administrat lui Kurt
Cobain drogul, dup[ care l-a ucis.

Cele mai multe teorii ale conspira\iei
`n leg[tur[ cu moartea unei vedete pe
care le cunosc sunt `n leg[tur[ cu
Marylin Monroe. Actri\a a fost g[sit[
moart[ `n 5 august 1962, `n casa ei din
Los Angeles. Potrivit autopsiei, a murit
`n urma unei supradoze de
medicamente. Specula\iile `n ceea ce
prive;te moartea frumoasei actri\e
continu[ ;i azi, iar cele mai multe se
`nv]rt `n jurul fra\ilor Kennedy, cu care
Marylin a avut aventuri. Se spune c[
actri\a a fost ucis[ Xe de CIA, pentru c[
;tia prea multe despre fra\ii Kennedy, Xe
de MaXe, pentru ceea ce ;tia despre
leg[turile celor doi cu crima organizat[.

Anna Nicole Smith a murit la 39 de
ani, tot din cauza unei supradoze de
medicamente. A fost g[sit[ f[r[ suYare
`ntr-un hotel. Raportul oXcial al
autorit[\ilor a concluzionat c[ moartea
i-a fost cauzat[ de un cocktail de
medicamente. ~n zilele care au urmat
mor\ii Annei Nicole Smith, internetul
a vuit de specula\ii generate de
similaritatea care exist[ `ntre moartea sa
;i a Xului ei, Daniel, care murise cu
c]teva luni `nainte, tot din cauza unei
supradoze de medicamente.

~n num[rul urm[tor al
suplimentului vom reveni cu teorii ale
conspira\iei despre moartea lui Marylin,
dar ;i a altor vedete care au \inut capul
de aX; al ziarelor ;i al televiziunilor de
pe `ntreg mapamondul.

Laura Micovschi

Mul\i probabil nu ;tiu c[
Palatul Parlamentului din capital[
(cunoscut ;i sub numele de Casa
Poporului) este cea mai mare
cl[dire administrativ[ dup[
Pentagon. Ea m[soar[ 270 m pe
240 m cu 84 m `n[l\ime ;i 92 m sub
p[m]nt. Are 12 nivele la suprafa\[
;i 8 subterane.

Parlamentul se aY[ `n partea central[
a capitalei (sectorul 5) pe Dealul
Arsenalului. Ca reper concret putem numi
Pia\a Unirii, fa\[ de care se aY[ la o distan\[
de 10 minute, ;i 20 de minute fa\[ de Gara
de Nord. Dealul pe care este a;ezat este
unul natural, cu o `n[l\ime general[ de 18
m.

Palatul a `nceput s[ Xe construit la data
de 25 iunie 1984. Cl[direa a fost
`nregistrat[ `n Cartea Recordurilor ca Xind
a doua cea mai mare, cu o suprafa\[ de
330.000 m2, imediat dup[ Pentagon ;i pe
locul 3 cu un volum de 2.550.000 m3 după
clădirea de asamblare a rachetelor spa\iale
de la Cape Canaveral din Florida ;i după
piramida lui Quetzalcoatl din Mexic.
Pentru compara\ie se poate men\iona că
această clădire depă;e;te cu 2% volumul
piramidei lui Keops din Egipt.

~n 1989 costurile estimate pentru
ridicarea cl[dirii au fost 1.75 miliarde de
dolari americani, iar `n 2006 la 3 miliarde
de euro.

O structur[ miriFc[ ;i unic[
Structura vertical[ a parlamentului

distinge trei registre care corespund unor
zone func\ionale distincte. ~n total cl[direa
are exact 1.000 de `nc[peri, din care 440
sunt birouri, peste 30 de s[li, 4 restaurante,
3 biblioteci, dou[ parc[ri subterane, o sal[
de concerte ;i restul, aproximativ jum[tate,
sunt camere de servire.

Denumirile s[lilor ;i saloanelor din
Palatul Parlamentului au fost date dup[
1989, purt]nd acum numele
evenimentelor, respectiv personalit[\ilor
importante din istoria poporului rom]n.
Majoritatea sunt legate de Unire ;i istoria
parlamentului rom]n.

Ca structur[ estetic[, palatul cuprinde
un hol mare cu ;iruri de coloane din
marmur[ sculptate, legate de scara
monumental[ ce duce spre etajul I, iar
casa sc[rii e deschis[ la toate nivelele,
cre]ndu-se un spa\iu spectaculos.
Deasupra sc[rilor se g[se;te o cupol[ din
sticl[ albastr[ ;i un candelabru uria;. Scara
are 30 m înălţime ;i 27 m lă\ime ;i conduce
la birourile preziden\iale, astăzi cabinetul
Pre;edintelui Senatului. În interiorul
holului sunt dou[ saloane de prim[rie,
dispuse simetric fa\ă de intrare.
Originalitatea acestui hol se datoreaz[
plafonului care se reYectă ca într-o oglindă
în decorul solului.

Pe suprafa\a sa de 625 m2 urmau s[ se

\in[ ;edin\ele Comitetului Politic Executiv
al vechiului regim. ~nc[perea este
lambrisat[ cu lemn de stejar `n diferite
nuan\e.

Modulul este format din 2 pila;tri din
lemn de stejar, care se repet[ `ntr-un ritm
de 6 m pe `ntregul perimetru al s[lii. Acest
element este des `nt]lnit `n arhitectura
rena;terii italiene. Pe latura exterioar[ sunt
5 ferestre cu ancadramentele puternic
marcate cu sculpturi în lemn, iar un
element în plus sunt oglinzile din ipsos
patinat ;i cu ornamente din stuc.

Candelabrul monumental, din cristal
de Media;, al doilea ca mărime din clădire
(are circa 2 tone), precum ;i masa circulară
(din lemn de stejar machetat cu lemn de
cire;) pe care o ambientează, reprezintă un
tot unitar în acest spa\iu. Tot lemnul folosit
aici este de provenien\ă autohtonă, stejar
băiţuit în diferite nuan\e. În această sală
arhitectul a introdus ca stil rena;terea,
intercalând cu elemente artistice
tradi\ionale ale arhitecturii române;ti.

Galeria de Onoare ;i holul
Intrării OFciale

Culuarul are 150 m lungime ;i 18 m
l[\ime. U;ile sunt glisante, din stejar `n
trei zone distincte, geam de cristal,
construite pe schelete metalice. Galeria
duce spre spa\iile reprezentative ale
corpurilor de clădire. Concret, ea se găse;te
în latura de est a ediXciului,
corespunzându-i deschiderea spre Pia\a
Unirii. Acest spa\iu a început să ia formă
printr-un concurs de propuneri de
Xnisare, acestea materializându-se prin
prezentarea de machete de la scara 1/21 la
mărime naturală în ;antier.

Cele 34 de coloane ce sprijină bolţile
sunt de formă octogonală ;i sunt realizate
din marmură albă cu elemente decorative
sculptate. Aici a mai fost folosită ;i
marmur[ roz de Ru;chiţa. Galeria este
iluminată natural de 14 ferestre ;i por\i-
ferestre. Iluminarea este completată ;i de
67 lustre din cristal. Decorul ei reia în
Xecare latură a Galeriei de Onoare planul
Zonei 1 din Palatul Parlamentului.

Draperiile ;i covoarele sunt realizate
în nuanţe de ro;u englez siena. Galeria se
intersectează cu intrarea oXcială (C4),
dinspre Bulevardul Unirii. Aici se g[sesc
două scări monumentale, având Xecare
câte o fereastră înaltă de 16 m, acoperite
cu draperii ce se spală manual, Xecare
cântărind aproximativ 250 kg. Această
parte a Palatului (atât Galeria de Onoare,
cât ;i scările) a fost refăcut[ de mai mult
de 5 ori, datorită dorin\ei lui Ceau;escu de
a vedea machetele lucrărilor executate la
scara 1<1. Scările au o înălţime a treptelor
de doar 14-16 cm, comandate special să se
potrivească înălţimii mici a
conducătorilor, care nu voiau să obosească
urcând. Ele conduc la etajul 1 al Palatului,
unde se aYă sala A. I. Cuza, sala de ;edinţe
în plen a Camerei Deputaţilor etc.

Încet ochii, inima, simţul, auzul,
tremuratul au încetat să mai facă parte
din el, Michael Jackson, mare star, iubit
şi îndrăgit de oameni, a fost condus
mereu de aplauze şi compasiuni, dar
acum când realizăm că s-a sfârşit, privim
în gol… şi... ce zărim?

O scenă goală, dar aplauzele
puternice continuând să se audă, dar
deodată… reYectorul s-a stins, liniştea a
învăluit suYetul, iar moartea a domnit…

Suspine ;i plânsete se auzeau, dar
vremea ce urma să vină, decurgând în
ritmul ei alert, a mai adus o speranţă
aprinzând pe scena, acum goală, o
lumânare pâlpâindă. Încredere să aveţi
în voi cunoscând persoana după suYet şi
lăsând chipul, chiar dacă el răm]ne cel
mai bine întipărit în minte.

Michael, Michael Jackson,

odihneşte-te, dar nu ne lăsa în
singurătate! Atunci pe scenă lumânarea
s-a stins, iar în sală se auzeau bătăile unor
inimi… Doamne… un miracol?!...

Un reYector aprins pe jumătate
lumina mijlocul scenei, iar atunci o rafală
de vânt a lăsat acolo un ziar pe care
scria… ,,Michael Jackson a murit”, dar
în surdină se auzea o voce care spunea<
,,Mă simt foarte bine pe scenă, nu am
avut emoţii niciodată. Mă simt mai bine
pe scenă decât la acest interviu.”

Ochii invadaţi de lacrimi ;i-au dat
ultima-ntâlnire realizând o despărţire…

Odihneşte-te în pace lăsându-ne pe
noi pătrunşi de uimire, dar dându-ne un
strop de speranţă spunându-ţi< NOAPTE
BUNĂ PE VECI!
Mara Florian, elev[ la :coala Grigore

Moisil, clasa a VII-a

~n amintirea lui Michael Jackson



“Gustul competi\iei l-am prins de aproximativ un an ;i jum[tate, chiar doi. Ce pot spune despre spiritul competi\ional
e c[ odat[ ce `i prinzi gustul nu te mai po\i opri.” PASIUNI
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Nagy Krisztian< “Este minunat
s[ tr[ie;ti periculos”

Nagy Krisztian e unul din
pu\inii motocicli;ti din Satu Mare
care practic[ sportul extrem
enduro la nivel competi\ional.
Krisztian are 28 ani, s-a n[scut la
Satu Mare la data de 25 ianuarie
1981 ;i practic[ enduro de peste 3
ani.

Recent `ntors din cea mai lung[ curs[
la care a participat, l-am prins la o discu\ie
;i am aYat cele mai interesante informa\ii
despre concursurile extreme, condi\ii ;i
detalii tehnice.

- ~n primul r]nd te-a; ruga
s[ le poveste;ti pu\in
cititorilor no;tri despre acest
sport. Ce `nseamn[ ;i cum se
manifest[ enduro de fapt?

- Enduro `n sine `nseamn[ competi\ie
de motociclism ;i prob[ de rezisten\[ pe
teren variat. De obicei enduro se practic[
`n zone de p[dure cu sui;uri ;i cobor];uri
c]t mai extreme, periculoase.

- De c]nd practici acest
sport ;i cum ai ajuns s[
tr[ie;ti at]t de periculos?

- Nu demult am prins gustul sportului
extrem. Practic enduro de 3 ani, de prin
2006, cu sprijinul lui Mani Gyenes ;i cu
ajutorul lui Szilveszter Zsolt, care este
managerul ;i sponsorul meu. ~mi pl[cea
de mic motociclismul, `ns[ abia acum
c]\iva ani am ajuns s[ `mi doresc s[ `l ;i
practic.

- ~l practici din 2006 din
pl[cere ;i hobby, dar c]nd ai
`nceput s[ concurezi? Cum au
fost primele competi\ii?

- Gustul competi\iei l-am prins de
aproximativ un an ;i jum[tate, chiar doi.
Ce pot spune despre spiritul
competi\ional e c[, odat[ ce `i prinzi
gustul, nu te mai po\i opri. E o senza\ie
minunat[ s[ tr[ie;ti periculos, s[ porne;ti
pe un drum orb, plin de obstacole, f[r[ s[
;tii unde mergi ;i c]nd ajungi. Cine
practic[ acest sport ;i intr[ `n concurs ;tie
c[ scopul nu e s[ iei un premiu, ci s[
termini drumul.

- Recent te-ai `ntors de la
Buz[u de la un drum de mai
multe zile. Cu cine ai fost ;i
cum a fost?

- ~ntr-adev[r, zilele trecute ne-am
`ntors, `mpreun[ cu cei de la Clubul
Perpetuum Mobile, de la Buz[u, unde eu
personal am ob\inut locul 7 `n
clasamentul Xnal. Am fost 32 de
concuren\i `n categoria mea, B-sport. Am
ob\inut aceast[ caliXcare datorit[ unor
probleme ce le-am `nt]mpinat `n primele
zile.

Competi\ia a durat 6 zile. ~n ziua zero
la Buz[u a avut loc o etap[ scurt[. A urmat
ca `n ziua 1, tot din Buz[u, s[ pornim pe
un drum de 120 km ;i s[ ajungem la
campus, `n p[dure. Din nefericire `nc[ de
la `nceput, `n primii 15 km, am pierdut
Xrul drumului, astfel `nc]t m-am pierdut
;i am fost nevoit s[ m[ `ntorc. Colac peste
pup[z[, abia `ntors din drum, m-am
ciocnit de un ATV care venea pe acela;i
traseu cu mine. M-am r[nit foarte tare la
picior ;i implicit ;i motocicleta a suferit
lovituri destul de ur]te. Fiind `n mijlocul
p[durii f[r[ semnal la telefon ;i Internet,
nu aveam cum s[ cer ajutor. Mi-am

continuat drumul pe traseul ini\ial ;i `ntr-
un Xnal am ajuns la campus al optulea din
32. Foarte greu am ajuns la punctul de
alimentare, unde aveam doar 15 minute
la dispozi\ie s[-mi bandajez piciorul ;i s[
fac veriXc[rile ;i repara\iile necesare la
motociclet[.

~n ziua 2 am avut ;i mai mare ghinion.
Pur ;i simplu mi s-a stricat GPS-ul ;i din
drumul de 73 km nu am reu;it s[ fac mult.
M-am `ntors `n campus, de unde `n ziua
3 am pornit cu un foarte mare dezavantaj,
de pe locul 17. Am avut noroc c[ am
primit un GPS de la un american ;i am
putut continua competi\ia. ~n sf]r;it am
avut ;i prima zi excelent[. Am ajuns
primul `n campus, urc]nd astfel pe locul
13 `n clasamentul general.

~n ziua 4 am pornit astfel de pe locul
13. A fost o zi la fel de norocoas[ ca cea
dinainte. Am ajuns tot primul `n campus
;i `n clasamentul general am tot urcat pe
locul 9. Mai era o zi de concurs la care am
participat deja de pe locul 9. :i de aceast[
dat[ am ajuns primul la \el, iar
clasamentul general Xnal mi-a oferit
pozi\ia 7 din 32.

- Cum ai descrie pe scurt
drumul de 6 zile ;i experien\a
de acolo?

- Cu toate c[ aproape tot concursul a
fost ploios ;i `nso\it de noroi ;i vizibilitate
foarte redus[ `n p[dure, consider c[ p]n[
la urm[ s-a terminat cu bine. Din p[cate
pentru unii, o parte din concuren\i s-au
r[t[cit, unii s-au blocat ;i nu au mai putut
termina concursul.

- Cu toate c[ ai avut ;i zile
bune ;i zile rele, ai ceva de
regretat?

- ~ntr-adev[r, dac[ primele dou[ zile
nu-mi purtau ghinion, era mai u;or. Ceea
ce regret e c[ nu am suXcient[ experien\[
`n competi\ie. Fiind primul concurs de
mai mult de 2 zile, a fost mai diXcil pentru
mine. ~n plus, traseul a fost dat pe GPS,
ceea ce `nseamn[ c[ urm[ream drumul
dup[ aparat. ~nainte participam la
concursuri unde traseul se urm[rea dup[
semne. Acest lucru `nseamn[ c[ `n
p[dure, pe copaci, erau aplicate panglici
pe post de semn. Dac[ g[seai prima
panglic[, la o distan\[ nedeterminat[ era
aplicat[ alta ;i tot a;a. Semnele indicau
direc\ia de mers. Aici nu aveam cum s[
ne pierdem dec]t `n cazul `n care nu eram

aten\i. GPS-ul `ns[ a avut posibilitatea de
a se strica, un dezavantaj pentru noi ca ;i
concuren\i.

- Care este atitudinea celor
apropia\i fa\[ de ceea ce faci
tu?

- Bine`n\eles `;i fac griji pentru mine.
Mama, s[raca, pl]nge mereu c]nd
pornesc la un drum sau la concurs. Iubita
mea ;i prietenii m[ sprijin[, cu toate c[
to\i au o doz[ de fric[ `n ei. Acest sprijin
`mi d[ putere de a face ceea ce fac ;i s[ `mi
termin drumurile cu bine.

- Nu `\i e fric[ c]nd ;tii c[
porne;ti `n marele pustiu?

- Cred c[ e mult mai periculos
motociclismul pe strad[, deoarece exist[
pericolul de a intra o ma;in[ `n tine sau
s[ calci pe cineva, chiar dac[ tu ca
motociclist e;ti atent. ~n p[dure `ns[
copacii nu se mi;c[, nu `\i pot ie;i `n cale
dac[ e;ti atent ;i efectiv nu ai ce p[\i din
vina altuia. A;adar, dac[ e;ti atent ;i ;tii
s[ ai grij[ de traseul ce \i-l planiXci, nu ai
cum s[ p[\e;ti ceva.

- Care e mesajul t[u celor
care practic[ motociclismul
`n ora;?

- Ave\i grij[ de oamenii din jur, X\i
aten\i la ma;inile care circul[ pe str[zi ;i
mai X\i aten\i ;i la cum circula\i.

Gabriela Pu;ca;iu
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~n spatele oric[rui mare b[rbat st[ o femeie puternic[, zice o vorb[. Ea l-a disciplinat, i-a f[cut un program echilibrat, l-a
condus cu bl]nde\e uneori, ferm alteori, spre `mplinirea unui drum pe care al\ii doar l-au visat. Nu e extrem de frumoas[
Miroslava, dar e tot ce i-a trebuit acestui om ca s[ ating[ absolutul `n tenis.SPORT
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Roger ;i Mirka Federer,
familia regal[ a tenisului

Duminica trecut[, pe terenul
de iarb[ maltratat[ `n cele dou[
s[pt[m]nide jocde laAllEngland
Lawn Tennis and Croquet Club,
Wimbledon, Londra, a c[zut cel
mai r]vnit record din tenis< cel al
turneelor de Mare :lem c];tigate.
Cu o lun[ `n urm[, la Roland
Garros, acela;i juc[tor completa
turul celor patru turnee majore
c];tigate. El este Roger Federer,
regele `ncoronat al tenisului.
Despre el, dar ;i despre regina lui,
Mirka, vrem s[ v[ povestim. E o
poveste cudus ;i-ntors, dar cuat]t
mai frumoas[.

Ne-am obi;nuit cu Federer cel calm,
elegant, precis ca un chirurg de mare
clas[, c];tig]nd meci dup[ meci f[r[ ca,
aparent, s[ fac[ abuz de for\[, z]mbind
apoi u;or ;i revenind pe teren a doua zi
pentru o nou[ victorie. Nu a fost `ns[
mereu a;a.

S-a n[scut `ntr-o familie de
farmaci;ti, pe 8 august 1981, l]ng[ Basel,
;i a copil[rit o vreme `n Münchausen,
ora;ul celebrului baron l[ud[ros din
pove;ti. A fost un talent precoce, dar ;i
un b[iat cu n[b[d[i. Bietele lui rachete ar
X urlat de durere dac[ puteau, la c]t le
d[dea de p[m]nt sau de garduri. P[rin\ii
Robert ;i Lynette erau `ngrozi\i de
temperamentul coleric al Xului lor.

Cel care l-a pus pe Federer pe roate
a fost un australian. Peter Carter i-a fost
antrenor `n poate cea mai important[
perioad[ de formare a unui t]n[r
tenisman< de la 10 la 16 ani. El l-a `nv[\at
- o spunem pe scurt - s[ Xe bun. Pe teren
;i `n afara lui. Bun, ;i calm. Mai ales calm.
Ilie N[stase spunea c[ `n tenis via\a `ncepe
`n Xecare zi de luni. La acel moment
Roger nu `nv[\ase asta.

A c];tigat Wimbledonul la juniori. A
impresionat `n primele turnee ATP. ~ns[
era t]n[r ;i s]ngele `i Xerbea. Idolul s[u
de copil a fost Boris Becker, un
monument de calm ;i precizie el `nsu;i.
Pe la trecerea `n noul mileniu Federer
plesnea de talent, dar se pierdea repede
`n autoYagelare. Era un perfec\ionist
exagerat. Dou[, trei mingi gre;ite ;i
`ncepea nebunia. Un adversar mai
`nc[p[\]nat, un meci mai lung, `l
terminau.

Un dar numit femeie

Tot Australia i-a d[ruit, dup[ mentor,
iubirea. ~n 2000, t]n[r[ speran\[, Roger
a fost selec\ionat `n echipa olimpic[ a
Elve\iei pentru Jocurile de var[ de la
Sydney. A pierdut `n sferturi. A c];tigat-
o pe Mirka.

Miroslava Vavrinec. N[scut[ `n
Slovacia, cu 3 ani mai `n v]rst[ ca Federer.
La 2 ani p[rin\ii ei s-au mutat `n Elve\ia.
La 9 ani idolul ei, Martina Navratilova, a
`ncurajat-o s[ pun[ m]na pe rachet[. Trei
titluri ITF c];tigate, o victorie la Justine
Henin, o clasare pe locul 76 `ntre femeile
juc[toare de tenis. A avut bucuriile ei de
juc[toare, dar nu a fost niciodat[ una de
elit[.

At]ta minte avea Roger c]t s[ nu
umble dup[ fufe. N-a contat c[ Mirka e
mai mare ca el cu ni;te ani, dimpotriv[.
Iubirea pentru ea a crescut pe zi ce trecea.
Iar s]ngele Xerbinte a `nceput s[ curg[
mai lin. Lovitura Xnal[ care i-a b[gat
min\ile deXnitiv `napoi `n cap a fost
moartea violent[ a lui Carter, `ntr-un
accident de ma;in[, `n august 2002.
Atunci t]n[rul maestru ;i-a jurat s[ Xe
bun.

Cu un an `nainte, `n 2001, c];tiga
primul s[u titlu ATP, `n sal[, la Milano,
;i f[cea un meci de poveste cu regele de

atunci al tenisului, Pete Sampras, `n turul
4 la Wimbledon< 7-6, 5-7, 6-4, 6-7, 7-5.
Un meci care pentru cei ce l-au v[zut,
printre care se num[r[ ;i autorul acestor
r]nduri, a `nsemnat predarea coroanei.
Sampras nu mai pierduse de 30 ;i ceva de
partide, iar Roger era ;tiut de slab `n
meciuri lungi. Nu mai era `ns[ cazul.

De la talent la legend[

Ceasul elve\ian a `nceput s[ toace zile,
luni, secunde, turnee. ~n 2003 l-a b[tut pe
uria;ul australian Mark Phillipousis la
Wimbledon. Tot Australia era `n
contextul primei lui victorii de Mare
:lem. Au urmat altele ;i altele. ~n 2004 l-
a b[tut pe SaXn la Melbourne, pe Roddick
la Wimbledon ;i pe Hewitt la US Open,
ultimul la un scor crunt< 6-0, 7-6, 6-0.
Mirka era `n tribun[. De doi ani se l[sase
de joc ;i devenise omul din umbra regelui
inimii ei. Tot `n 2004 un anume Rafael
Nadal `l b[tea pe Federer la Miami, `n
prima lor `nt]lnire direct[.

Un tip longilin, elegant, f[r[ mu;chi
impresionan\i, dar care te b[tea aproape
f[r[ s[ transpire. Era mereu la locul
potrivit, cu lovitura potrivit[, ;i priveai
neputincios mingea zbur]nd pe l]ng[
tine ca o raz[ laser sau plec]nd aiurea din
racheta ta dup[ ce fusese Xn m]ng]iat[

de respectivul individ de dincolo de Xleu.
Roddick iar n-a avut ce-i face la
Wimbledon `n 2005, nici Agassi la US
Open. ~n anii urm[tori `ntrebarea `n
turneele mari de tenis a fost cine va pierde
Xnala la Federer.

Cu Nadal `ns[ era alt[ treab[. La
Roland Garros spaniolul cel atletic ;i
determinat conXscase coroana. Ani la
r]nd s-au `nt]lnit `n semiXnale ori Xnale,
ani la r]nd Rafa a `nvins. Nu c[ Roger era
slab pe zgur[. Dimpotriv[. Dar iat[ c[
d[duse de unul ;i mai c[pos ca el. Iar
c]nd Rafael a cucerit Wimbledonul `n
2008, `ntr-o Xnal[ `ncheiat[ aproape pe
`ntuneric, cu 9-7 `n decisiv, dup[ ce la
Roland Garros m[turase pe jos cu liderul
mondial, ;tafeta p[rea din nou predat[.

Mul\i o acuzau pe Mirka de
problemele lui Roger. Ea era `ns[ mereu
acolo, `n tribun[, `n umbr[, veghind
atent[ la cariera iubitului ei. ~n spatele
oric[rui mare b[rbat st[ o femeie
puternic[, zice o vorb[. Ea l-a disciplinat,
i-a f[cut un program echilibrat, l-a
condus cu bl]nde\e uneori, ferm alteori,
spre `mplinirea unui drum pe care al\ii,
poate mai talenta\i ori dota\i (Marat SaXn
vine `n minte), doar l-au visat. Nu e
extrem de frumoas[ Miroslava, dar e tot
ce i-a trebuit acestui om ca s[ ating[
absolutul `n tenis.

Intrarea `n panteon

~n\elepciunea Mirk[i s-a v[zut. Stilul
atletic ;i oarecum for\at al lui Nadal a
`nceput s[-l macine pe catalan ;i acesta,
dup[ un meci epic cu Novak Djokovic la
Madrid, a clacat Xzic la Roland Garros,
iar la Wimbledon nici nu a mai participat.
Genunchii lui chinui\i `n schimburile
lungi de mingi ;i-au cerut tributul. ~n
schimb, Federer n-a avut `n toat[ cariera
lui vreo accidentare grav[. Cine `i f[cea
programul? Mirka.

De;i era s[ piard[ la Tommy Haas `n
turul 4, apoi la Juan Martin Del Potro `n
semiXnale, Federer a `nvins clar `n Xnala
de la Roland Garros, trei seturi scurte cu
suedezul Söderling, ;i a reu;it Marele
:lem al carierei, victorii `n toate cele 4
mari turnee. Doar Agassi ;i Laver mai
reu;iser[ asta. Apoi, duminica trecut[,
Andy Roddick l-a dus pe Roger p]n[ la
14-14 `n setul decisiv al Xnalei, dar Roger
era la ora lui astral[. A c];tigat cu 16-14,
a dobor]t recordul lui Sampras ;i a intrat
`n panteonul zeilor tenisului.

Mirka era `n tribun[, iar `n Mirka era
primul lor copil. Nu `n Mirka Vavrinec,
ci `n Mirka Federer. Se c[s[toriser[, `n
cerc restr]ns, `n aprilie. Copilul e a;teptat
`n august. Povestea continu[.

Vasile A.

Aproximativ 400 de fani ai lui
Huracan, club învins cu 1-0 în ultima
etapă a campionatului argentinian de
Velez SarsXeld, au cerut ca meciul să
se rejoace din cauza erorilor de arbitraj
care au dus la pierderea titlului,
informează AFP.

Suporterii au manifestat miercuri
în faţa sediului Federaţiei Argentiniene
de Fotbal, din Buenos Aires, şi au
depus o petiţie în care şi-au prezentat
doleanţele.

Arbitrul partidei, Gabriel Brazenas,
a recunoscut că a comis mai multe
erori, cea mai mare petrecându-se în
minutul 83, când nu a sancţionat un
fault comis asupra portarului lui
Huracan în faza în care s-a marcat
singura reuşită a partidei.

Înainte de meci Huracan era pe
primul loc în clasament şi avea nevoie
de un egal pentru a câştiga titlul.

Meciul a fost de asemenea
`ntrerupt din cauza unor incidente
produse `n tribun[ dup[ un penalty
dubios, care `ns[ a fost ratat, ca ;i dup[
o furtun[ puternic[. A fost cu adev[rat
o Xnal[ cu n[b[d[i.

Fosta gimnastă Nadia Comăneci a
declarat, miercuri, la inaugurarea
clinicii care îi poartă numele, că
proiectul a început în urmă cu cinci
ani, la propunerea preotului paroh
Ioan Iordache, şi este onorată că a fost
invitată să se implice.

"Acum cinci ani, preotul Ioan
Iordache m-a contactat să facem ceva
pentru copii. I-am spus că nici nu
trebuie să mă mai întrebe, pentru că
atunci când vine vorba de copii nici
nu trebuie să ne gândim. Acum sunt
încântată să văd că ideile noastre au
prins contur. Meritul îi aparţine
preotului Ioan Iordache, el a adus
aparatura, el a bătut la toate uşile şi a
realizat tot", a spus Nadia.

Înainte de a lua cuvântul, cea care
a luat prima notă de 10 din istoria
gimnasticii a întâmpinat ceva
probleme, neXind lăsată să vorbească
de Xul său Dylan, care i-a spus< "Nu,
mama!" şi nu a vrut să se despartă de
ea. Soţul Nadiei, Bart Conner, a fost
cel care a reuşit să îl desprindă pe copil
din braţele mamei sale.

Alături de Nadia Comăneci, la
inaugurare au fost prezenţi şi părinţii
săi, dar şi personalităţi din lumea
sportului, ca Ilie Năstase, Andreea
Răducan, Cătălina Ponor, Maria Olaru
sau Simona Amânar. De asemenea, a
mai fost prezent şi secretarul de stat din
Ministerul Sănătăţii, Aurel Nichita,
care i-a dat un sfat Nadiei> "Pe micuţ
nu-l învăţaţi numai în braţe, învăţaţi-
l şi cu solul".

V. A.

Nadia a deschis
o clinic[ pentru copii

Final[ cu n[b[d[i `n
campionatul Argentinei



Dac[ vre\i tendin\e latine, merge\i spre Lugano, pe l]ng[ grani\a cu Italia, unde atmosfera este mai… mediteranean[.
De altfel, `n zona aceea ;i temperatura este mai cald[, av]nd o diferen\[ de aproape 10 grade fa\[ de restul Elve\iei. VACAN}E

12 iulie 2009/Informa\ia de Duminic[ 11

Capitala Elve\iei este vestit[
pentru arhitectura

sa medieval[

Rezultatul unei combina\ii
ciudate `ntre cel\i, elve\i, burgunzi
;i romani, elve\ienii sunt ast[zi un
popor care `mbin[ armonios
cultura francez[, german[ ;i
italian[, m]ndri de istoria ;i rostul
lor pe lume.

Te po\i descurca u;or cu elve\ienii `n
oricare dintre limbile francez[, german[,
italian[, `ntruc]t acestea sunt limbi oXciale.
Plus `nc[ una - romansa (un fel de latin[
vulgar[, asem[n[toare cu limbile latine de
azi). Conform celor care ajung s[ `i
cunoasc[, elve\ienii sunt relaxa\i, veseli ;i
lipsi\i de orice suspiciune fa\[ de ceilal\i,
;i m[ refer aici mai ales la str[inii care aleg
s[ munceasc[ ;i s[ locuiasc[ acolo pentru
o perioad[ ;i care practic ajung s[ Xe trata\i
ca orice elve\ian. Bine`n\eles, cu condi\ia
s[-;i fac[ treaba. :i asta pentru c[ elve\ienii
sunt vesti\i pentru h[rnicie ;i ordine,
pentru seriozitatea ;i precizia cu care aleg
s[-;i fac[ munca. :i pentru punctualitate.
Nu degeaba au cele mai bune ceasuri din
lume.

Dac[ vre\i tendin\e latine, merge\i spre
Lugano, pe l]ng[ grani\a cu Italia, unde
atmosfera este mai… mediteranean[. De
altfel, `n zona aceea ;i temperatura este
mai cald[, av]nd o diferen\[ de aproape
10 grade fa\[ de restul Elve\iei. Aici peisajul
alpin este `nlocuit cu cel mediteranean,
astfel c[ se pot vedea chiar palmieri `n
zona Tesin, iar limba general vorbit[ este
italiana, evident.

Elve\ienii sunt petrec[re\i, a;a c[ `n
orice ora; sau or[;el te vei opri vei g[si
terasele pline de turi;ti. Elve\ia este
cunoscut[ de asemenea ;i pentru p]rtiile
de schi, unele dintre cele mai bune din
Europa. ~ns[ `n general Alpii se adreseaz[
cunosc[torilor `n ale acestui sport, de;i
exist[ ;i destule p]rtii pentru `ncep[tori.

Elve\ia< pre\uri, turism
individual

F[r[ a X la fel de scump[ ca Germania
`n privin\a caz[rii, Elve\ia este totu;i mai
scump[ dec]t multe \[ri europene. Pentru
a v[ caza la Interlaken, de exemplu, pute\i
g[si camere foarte bune la hoteluri de dou[
stele `ncep]nd de la 70-80 euro pe noapte
`n camer[ dubl[, cu micul dejun inclus.
Elve\ia este deschis[ turismului `n orice
sezon pentru c[, de;i perioada de var[ este
destul de scurt[, dur]ndcam din iulie p]n[
cel t]rziu `n septembrie, peisajul alpin al
Elve\iei r[m]ne incredibil de frumos
indiferent de anotimp. Elve\ia este o \ar[

a mun\ilor ;i lacurilor, a;a c[ din acest
punct de vedere anotimpurile conteaz[
mai pu\in.

Sistemul de transport este foarte bine
pus la punct, exist[ trenuri care ajung Xx
la ora anun\at[ ;i autobuze care te duc
direct la locurile de schi, de exemplu, `n
caz c[ nu vrei s[ mergi cu propria ma;in[.
Pentru a-\i face o idee de pre\uri, \ine
minte c[ un CHF este circa 2.0470 lei.
Oricum, pre\urile sunt ridicate pentru
orice. Astfel c[, dac[ vrei s[ ajungi la o
cheltuial[, s[ zicem, de 40-50 euro de
persoan[ pe zi, ia-\i mai bine o biciclet[.
Poate chiar propria biciclet[, luat[ cu tine
`n portbagajul ma;inii. Elve\ienii
`ncurajeaz[ deplas[rile s[n[toase ;i nu
intr[ neap[rat `n restaurantele ce par
preten\ioase, ci `n localuri accesibile, unde
dac[ `\i iei o bere ;i ceva mai iedin de
m]ncare te cost[ `n jur de 25-30 euro, sau
apeleaz[ la supermarketuri.

O intrare la muzeu cost[ `n jur de 2,5-
4 euro, un bilet de c[l[torie 1-2 euro, o
cafea 2,5 euro, o bere 3 euro. Pentru
studen\i ;i copii se fac reduceri, mai ales
pentru muzee ;i p]rtii de schi.

Pentru c[ tot vorbeam de partea latin[
a Elve\iei, te po\i opri `n zona Ticino, aYat[
pe partea vestic[ a lacului Lugano. Po\i
ajunge aici cu ma;ina, dar ;i cu avionul.
Este zona potrivit[ pentru cine nu ar vrea
s[ guste atmosfera germanic[. ~n aceea;i
zon[, pe malul lacului Davos se aY[ cea
mai mare sta\iune montan[ din Elve\ia,
sta\iune care-i poart[ numele, celebr[
datorit[ starurilor care `;i duc veacul pe
aici. ~ns[ probabil tocmai din aceast[ cauz[
sta\iunea arat[ mai degrab[ a ora;, plin de
hoteluri ;i magazine preten\ioase.

Zermatt, singurul ora; din Europa
unde accesul ma;inilor este interzis, se aY[
`n inima Alpilor, la poalele masivului
Matterhorn, `nalt de 4478 m. A;a c[
plimbare pl[cut[ la picior prin frumoasa
sta\iune. Pentru cine dore;te plimbare cu
telecabina are ocazia s[ ajung[ p]n[ la cel
mai `nalt punct de observa\ie accesibil cu
telecabina, la 3.883 metri altitudine, pe
platforma ghe\arului Matterhorn. Aici,
datorit[ climei extrem de reci, poate X
vizitat pe tot parcursul anului un palat de
ghea\[, cel mai `nalt din lume, unde ai de
admirat sculpturi `n ghea\[ ;i po\i face
degust[ri de vinuri.

Montreux, frumos aranjat `n trepte ce
coboar[ spre lacul Geneva/Leman, aYat
`nspre partea francez[, cu o atmosfer[
elegant[ ;i luxoas[ ;i o priveli;te ce ar t[ia
oricui r[suYarea. Montreux mai este
numit ;i “Perla Rivierei Elve\iene”. Acum

cum stau cu perlele nu ;tim, dar pentru
amatorul de vestigii neap[rat de vizitat
este castelul Chillon, unul dintre cele mai
populare monumente ale Elve\iei. A;ezat
strategic pe malul lacului Geneva, pentru
a putea `nt]mpina orice atac al armatelor
invadatoare ale Fran\ei (;i ale altora),
castelul-fort[rea\[ era bine fortiXcat ;i
dotat cu artilerie. Este celebru mai ales
datorita poemului lordului Byron,
“Prizonierul din Chillon”. Montreux mai
este vestit ;i pentru festivalul de jazz
organizat `n Xecare an `n luna iulie. Aviz
pasiona\ilor. La unul din capetele sale a
existat “Turnul de Ap]” `nalt de aproape
35 de metri, care a `ndeplinit diferite
func\ii< mai `ntai ca punct de observa\ie,
apoi `nchisoare ;i sal[ de tortur[, pentru
ca mai t]rziu s[ devin[ arhiv[ a ora;ului.
Tot peste r]ul Reuss, `n apropiere, se aYa
Podul Mor\ii - Spreuer - ce dateaz[ din
anul 1407, pe pere\ii c[ruia sunt imagini
din sec. XVII ce reprezint[ dansul mor\ii.
Vestit este ;i Monumentul Leului, cioplit
`n st]nc[, ridicat `n onoarea solda\ilor
elve\ieni.

“Groapa cu Ur;i”, o atrac\ie
turistic[ deosebit[

Berna, capitala Elve\iei, este vestit[
mai ales pentru arhitectura sa medieval[
foarte bine p[strat[, cu un centru istoric
format din ;ase kilometri de arcade, motiv
pentru care Berna este declarat[
patrimoniu Unesco. Chiar ;i magazinele
se aY[ `n incinta unor cl[diri vechi,
medievale, ceea ce le d[ o atmosfer[ aparte.
Tot aici pot X v[zute Turnul Orologiului,
Catedrala Sf]ntul Vicen\iu ;i Palatul
Federal. Atrac\ie turistic[ deosebit[ este
considerat[ vestita “Groap[ cu Ur;i”.

Interlaken, despre care mai vorbeam,
este o zon[ superb[ aYat[, a;a cum
sugereaz[ ;i numele, `ntre lacurile Brienz
;i eun, ;i este renumit[ pentru cea mai
`nalt[ cale ferat[ din Europa. Aceasta
ajunge la altitudinea de 3.475 metri, la
Jungfraujoch. De altfel, atrac\ia principal[
a sta\iunii este muntele Jungfrau, `nalt de
4.154 metri. Zona din jurul ora;ului este
plin[ de cascade ;i castele. Musai dac[ vei
X `n zon[ de traversat lacul eun ;i vizitat
castelul eun.

De;i este mai scump[ dec]t alte loca\ii
din Europa, Elve\ia r[m]ne o destina\ie
absolut necesar[ pentru cine vrea s[
`n\eleag[ c]t de frumoas[ poate X
convie\uirea armonioas[ `ntre om ;i
natur[. A;tept[m experien\ele voastre cu
aceast[ \ar[!

Viorica Shibata

Tokyo devine cel
mai scump ora;

din lume
Moscova a pierdut titlul de cel mai

scump ora; din lume în fa\a capitalei
nipone pentru anul 2009, mai ales pe
fondul volatilită\ii valutare cauzate de
criza Xnanciară globală, reiese dintr-un
studiu publicat mar\i de cabinetul
american de consultan\ă Mercer.

Conform studiului, ce se bazează pe
analiza pre\urilor a circa 200 de bunuri
;i servicii (locuin\ă, alimente, transport,
haine, cheltuieli pentru activită\i din
timpul liber) în 143 de ora;e din lume,
două metropole nipone, Tokyo ;i Osaka,
au devenit cele mai scumpe din lume.
Moscova cade de pe locul întâi pe locul
trei.

“Ca ;i consecin\ă directă a crizei
economice, am observat Yuctua\ii
valutare semniXcative, care au avut un
impact profund asupra clasamentului
din 2009”, a explicat într-un comunicat
Nathalie Constantin-Métral, analist la
Mercer.

“Multe monede na\ionale, precum
euro ;i lira sterlină, s-au depreciat
considerabil fa\ă de dolar, fapt care a dus
la o adevărată degringoladă în clasament
pentru multe dintre ora;ele europene”,
a adăugat aceasta.

Studiul Mercer are la bază costul de
trai din New York, care a primit indicele
100, iar indicii pentru restul ora;elor
analizate sunt calcula\i pornind de la
această valoare. Indicele capitalei nipone
se ridică la 143,7 în timp ce Londra, care

în 2008 ocupase pozi\ia a treia a
clasamentului, cade pe locul 16. Oslo,
ora; care în 2008 a ocupat pozi\ia a patra
în clasament, a căzut pe locul 14. New
York a urcat însă de pe locul 22 în 2008
până pe locul 8, iar Beijingul urcă de pe
locul 20 până pe pozi\ia 9. Cea mai
spectaculoasă scădere a fost înregistrată
de Var;ovia, care cade de pe locul 35
tocmai pe pozi\ia 113.

Cânt[re\ul Charles Aznavour
va concerta pentru ultima

dat[ `n Cartagina
Cântăre\ul ;i actorul francez

Charles Aznavour î;i va anun\a
retragerea de pe scenă în cadrul unui
concert pe care îl va sus\ine la Festivalul
Interna\ional de la Cartagina, Tunisia,
pe 21 iulie, potrivit cotidianului
tunisian Assabah citat de Le Parisien.

“Este o onoare pentru mine să mă
alătur festivalului de la Carta-
gina, ora; care semnifică civiliza\ia,
istoria, eternitatea”, a declarat
cântăre\ul în cadrul unui interviu
publicat duminică de cotidianul
tunisian Assabah. Charles Aznavour a
anun\at de mai multe ori sfâr;itul
carierei sale de cântăre\, însă într-un
final a ajuns tot pe scenă.

Cântăre\ul în vârstă de 85 de ani a
promis că va cânta timp de 90 de

minute fără întrerupere pentru a arăta
că nu a îmbătrânit.

Organizatorul concertului,
Mourad Saâyed, va l[sa 100 de
porumbei albi pe cer la apari\ia
cântăre\ului pe scenă.

Charles Aznavour, cântăre\,
compozitor, actor ;i activist public
francez de origine armeană, este unul
dintre cei mai simpatiza\i ;i mai
longevivi cântăre\i francezi. În calitate
de actor a apărut în mai mult de 60 de
filme. Aznavour a compus peste 1.000
de cântece, în franceză, engleză,
italiană, spaniolă ;i germană. Din 1995
Charles Aznavour este ambasador al
Armeniei pe lângă UNESCO, iar din
2009 este ambasador al Armeniei în
Elve\ia.
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Catolicii polonezi se roag[ ca
Madonna s[ nu vin[ `n Var;ovia

O organiza\ie ultracatolică
poloneză a anun\at că va organiza
zilnic ;edin\e de rugăciuni colective în
fa\a primăriei din Var;ovia, pentru a
protesta fa\ă de show-ul pe care
Madonna îl va sus\ine în capitala
Poloniei pe 15 august, când credincio-
;ii sărbătoresc Ziua Adormirii Maicii
Domnului. “Vom continua cruciada
noastră prin rugăciune, în Xecare zi,
începând din 1 august, în fa\a
primăriei. Vom X la început un grup
mic de câteva sute de persoane, dar
sunt convins că pia\a din fa\a primăriei
va X umplută în cele din urmă de
polonezi pio;i”, a declarat Marian
Brudzynski, liderul Comitetului
pentru apărarea credin\ei ;i a tradi\iei.

Acest comitet a cerut munici-
palită\ii să anuleze “scandalosul
concert” al controversatei cântăre\e
americane, programat într-o zi care
este sacră pentru catolici. Organizatorii
se a;teaptă ca la concert să participe
peste 70.000 de spectatori. De altfel,
majoritatea biletelor pentru concert au
fost deja vândute.

Recent, Madonna i-a supărat ;i pe
oXcialii din Sankt Petersburg, folosind
un limbaj mai pu\in “ortodox” pentru
spotul audio de promovare a
apropiatului ei concert pe care îl va
sus\ine acolo. Membrii Consiliului
local din Sankt Petersburg au
contactat-o imediat pe guvernatoarea
provinciei, Valentina Matvienko,
cerându-i să sus\ină propunerea lor de
a o da în judecată pe Madonna pentru
aceste cuvinte.

Aceasta nu este pentru prima dată
când apropiatul concert al Madonnei
din Pia\a Palatului se aYă în aten\ia
presei.

Mul\i dintre conducătorii celeb-
rului ora; rusesc se tem că acest spec-

tacol va aduce atingere convingerilor
morale ;i religioase ale cetă\enilor din
Sankt Petersburg.

Totodată, Mihail Piotriovski,
directorul Muzeului Ermitaj din Sankt

Petersburg, i-a cerut Madonnei să
garanteze oXcialilor ru;i că nu va înjura
;i că nu va comite nicio blasfemie în
timpul acestui spectacol.

Descrisă de numeroase ori drept

“una dintre cele mai bune artiste pop
ale tuturor timpurilor”, numită ;i
“Queen of Pop (Regina Pop-ului)”,
Madonna este ;i cea mai bine vândută
cântărea\ă a secolului XX, potrivit

Recording Industry Association of
America, cu peste 200 de milioane de
albume vândute în întreaga lume. În
martie anul trecut, ea a fost inclusă în
Rock and Roll Hall of Fame.

Incident la Wimbledon
provocat

de Russell Crowe
Actorul, cunoscut pentru per-

sonalitatea sa irascibil[, a fost `n
centrul unui incident la Xnala
masculin[ a turneului de tenis de la
Wimbledon. Starul australian a
`ncercat s[ schimbe locul chiar `n
mijlocul meciului dintre elve\ianul
Federer ;i americanul Roddick, scrie
Daily Mail. Din p[cate pentru el,
actorul nu a reu;it s[-l conving[ pe
oX\erul Marinei Regale, `ns[rcinat s[
rezolve amiabil problemele diXcile, ;i

pu\in a lipsit ca acesta s[ nu-l evacueze
din tribun[.

Crowe a fost v[zut gesticul]nd ;i
indic]ndu-i oX\erului locul pe care `l
dorea, de unde, aXrma el, ar X v[zut
mult mai bine meciul. P]n[ la urm[ el
a trebuit s[ se `ntoarc[ la locul s[u,
l]ng[ regizorul Woody Allen ;i
designer-ul Ralph Lauren. Crowe se
aY[ `n Anglia pentru a Xlma “Robin
Hood”, o versiune de 110 milioane de
lire sterline `n regia lui Ridley Scott.

Angelina Jolie ;i David Beckham
vor ap[rea într-o reclam[ Armani

C];tigătoarea premiului Oscar a
semnat un contract de publicitate cu
Emporio Armani, urmând să apară într-
o reclamă alături de fotbalistul David
Becham, informează femaleXrst.co.uk.

Casa de modă a avut mai multe
colaborări cu fotbalistul britanic, care a
apărut în mai multe reclame, înclusiv
alături de so\ia sa Victoria Beckham.
“Când David Beckham ;i Angelina Jolie
au semnat un contract cu o casă de modă,
nu trebuia să Xi prea inteligent ca să î\i
dai seama că vor apărea împreună”, a
declarat o sursă apropiată casei de modă.
“Ei atrag audienţe diverse ;i o colaborare
între cei doi ar putea duce la un val de
publicitate care să ridice Armani
deasupra altor competitori. Sunt câteva
amănunte contractuale care trebuie

rezolvate, dar exper\ii în marketing au
deja câteva idei ingenioase pentru o
campanie”, a mai spus aceea;i sursă.

Totu;i, reprezentan\ii Emporio
Armani nu doresc să strice imaginea de
famili;ti pe care o au Angelina Jolie ;i
Beckham. “Amândoi sunt oameni
extraordinar de frumo;i, dar amândoi
sunt implica\i în rela\ii serioase, astfel că
o reclamă ar trebui să Xe sexy, dar fără să
îi jignească pe partenerii lor de via\ă”, a
mai explicat sursa.

David Beckham a apărut recent într-
o altă campanie Armani, starul englez
declarându-se “mândru ;i u;or jenat” de
giganticul panou de pe o cl[dire care îl
arată doar în lenjerie intimă ;i care a
adunat o mul\ime de fani la Londra.


