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Papa a c[zut `n baie ;i
;i-a rupt m]na dreapt[

Papa Benedict al XVI-lea a suferit o fractură
uşoară la încheietura mâinii drepte, `n urma unei
c[z[turi `n baia personal[. Suveranul pontif a
fost supus unei interven\ii chirurgicale sub
anestezie general[. Opera\ia suferită de Papă în
urma fracturii la încheietura mâinii drepte a
decurs bine, a a[rmat vineri preşedintele regiunii
Aosta, Augusto Rollandin.

Papa, în vârstă de 82 de ani, a fost supus unor
teste medicale complete, o procedură normală
\inând cont de vârsta sa. Vaticanul a dat asigurări
că Benedict al XVI-lea a o[ciat vineri slujba, a
luat apoi micul dejun şi abia după aceea a mers
la spital, unde “a fost diagnosticat cu o uşoară
fractură la încheietura mâinii drepte, care i-a
fost imobilizată“. “Nu există niciun motiv de
îngrijorare. Nu este nimic grav”, a declarat
anterior purtătorul său de cuvânt, preotul
Federico Lombardi, care a rămas la Vatican.

O britanic[ vrea copii
la 72 de ani

O britanică de 72 de ani vrea să facă tratament
în România pentru a putea avea copii, după ce,
timp de 20 de ani, a încercat alte procedee
costisitoare, dar ine[ciente, în Italia, SUA şi în ţara
natală. Jenny Brown a cheltuit deja 30.000 de lire
sterline pe tratamente pentru fertilizare in vitro. În
urmă cu 20 de ani, femeia a încercat să găsească
un donator de spermă şi a încercat să folosească
propriile ovule pentru a rămâne însărcinată.
Eforturile sale însă nu au avut însă [nalitate,
deoarece ovulele nu mai erau fertile, din cauza
vârstei înaintate. De atunci, Jenny Brown şi-a
folosit economiile pentru a face şase tratamente de
fertilizare in vitro în Italia şi SUA, iar acum face
apel la femei cu vârste cuprinse între 20 şi 25 de
ani, pentru a-i dona ovule, deoarece nu vrea să
apeleze la o mamă purtătoare.

Noi vestigii preistorice au
fost descoperite la Urziceni

Hotarele Urziceniului au fost intens locuite de-a lungul
istoriei, la fel ca şi teritoriul celorlalte localităţi a\ate pe
malurile Mlaştinii Ecedea. Terenurile de la marginea
Mlaştinii şi din văile ce se varsă în ea, Valea Neagră (Pârâul
Mogyorós) şi Pârâul Fabricii de Hârtie, au fost preferate
pentru agricultură, ca urmare a umidităţii solului
şi a conţinutului nisipos ce îl făcea uşor de lucrat.

Oamenii au fost mereu interesa\i de vie\ile personale ale vedetelor, ale persoanelor publice.
Informa\iile incendiare, pozele care re\ect[ via\a personal[ a unei celebrit[\i au \inut ;i \in
`n continuare capul de a[; al ziarelor ;i al televiziunilor. Iar c]nd vine vorba despre decesul
unei persoane cunoscute interesul cap[t[ cote neb[nuite. Lumea vorbe;te ;i ador[ b]rfele,
intrigile ;i teoriile conspira\iei. C]nd moare o vedet[ iau na;tere fel ;i fel de idei,
de teorii cum c[ a fost ucis[ sau c[ ;i-a `nscenat propria moarte.

Teorii ale conspira\iei despre moartea vedetelor (II)

PAGINA 2 Ministrul Pogea amendat pentru neplata sporurilor

Familia Cucu (Cuc sau îndeobşte Kuuk, în
gra[a înstrăinată a vremii) se numără printre
acele familii despre care istoriogra[a şi memoria
colectivă sătmăreană au prea puţine informaţii
faţă de meritele pe care personalităţile
purtătoare ale acestui nume şi le-au adăugat, în
special de-a lungul secolului XIX. Ne vom
mărgini în acest articol să vorbim doar despre
trei reprezentanţi, deşi istoria consemnează mai
multe personalităţi din familia Cucu. PAGINA 4
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De zeci de ani de zile, occidentalii construiau o
industrie de milioane de dolari `n [ecare an av]nd la baz[
p[pu;ile de colec\ie. Practic, `n Occident au existat cercuri
`ntregi de astfel de colec\ionari, erau o serie de publica\ii,
site-uri de internet, t]rguri, p[pu;ile de colec\ie f[c]nd
chiar obiectul unei sec\iuni speciale `n cadrul licita\iilor
organizate de anumite companii de peste hotare.

Ca orice obiect de licita\ie, chiar dac[ unor persoane
le venea foarte greu s[ cread[, ;i p[pu;ile erau valori[cate.
Cum se stabile;te valoarea unei p[pu;i de colec\ie v[
l[s[m pe dumneavoastr[ s[ citi\i. PAGINA 7

Familia Cucu de Cup;eni
în p[r\ile S[tmarului
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Bilanţul victimelor care şi-au pierdut viaţa, după ce o scenă
pe care urma să concerteze Madonna duminică, la Marsilia,
s-a prăbuşit, a crescut la două, una dintre persoanele rănite
grav decedând. Potrivit primelor informaţii, victima ar [ un
britanic în vârstă de 32 de ani, potrivit Parchetului din
Marsilia. Acesta fusese internat la secţia de reanimare din
Marsilia. Acest deces ridică bilanţul accidentului la doi
morţi, opt răniţi care au necesitat internare, dintre care
pentru unul pronosticul este rezervat, şi 36 de persoane
rănite uşor sau în stare de şoc, care nu au fost spitalizate, a
anunţat Parchetul. Un francez în vârstă de 53 de ani a murit
pe loc.

40 de ani de la prima
plimbare pe Lun[

A fost odat[ ca niciodat[... A;a `ncepe orice poveste.
Povestea inspectorului ;ef al Inspectoratului Jude\ean al

Poli\iei de Frontier[ `ncepe `n urm[ cu 40 de ani la
Medie;u Aurit. A fost un copil cuminte - spune

el, la fel ca toat[ lumea - care ar [ jucat
fotbal c]t e ziua de lung[. A visat s[
ajung[ depanator TV, dar destinul

i-a rezervat lucruri mult mai
interesante ;i mai m[re\e, cu

siguran\[.

Vasile Maxim, inspectorul ;ef al IJPF,
`;i deap[n[ amintirile
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Doi oameni au murit sub scena Madonnei

În urmă cu 40 de ani, Neil Armstrong devenea primul om care pă;ea pe Lună, realizând una dintre marile ambi\ii ale
umanită\ii ;i permi\ând astfel Statelor Unite să se impună în fa\a URSS în cucerirea spa\iului.La 20 iulie 1969, Armstrong a captat
dimensiunea istorică a evenimentului - trăit în direct de sute de milioane de oameni - prin legendarele cuvinte< “Este un pas mic
pentru om, dar unul uria; pentru omenire”. Aventura programului Apollo, care a permis unui număr de 12 astronau\i să pă;ească
pe Lună în ;ase misiuni, între 1969 ;i 1972, începuse cu opt ani mai devreme prin anun\ul făcut de pre;edintele John F. Kennedy
în mai 1961, anume că “un american va pă;i pe Lună înainte de sfâr;itul deceniului”. PAGINA 9
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Luni Miercuri

Plenul Camerei Deputa\ilor va
dezbate, în două ;edin\e, care vor avea loc
pe 27 iulie, rapoartele Comisiilor de
anchetă în cazul Sterling ;i MTS, a decis
luni Biroul Permanent. Dezbaterea
raportului Sterling va avea loc de la ora
16.00, iar raportul Ridzi de la ora 18.00.
:edin\a din 27 iulie este una fără miză în
cazul Ridzi, votul pentru începerea
urmăririi penale urmând să [e dat într-o
altă sesiune extraordinară ce urmează a [
convocată până la 1 septembrie.
Conducerea Camerei a ajuns la decizia de
a avea două sesiuni, nu una singură, pentru
a evita încercărilede blocarea procedurilor
parlamentare de către democrat-liberali.
Cei din urmă au propus încă de săptămâna
trecută prin vocea Robertei Anastase
trimiterea raportului comisiei de anchetă
la Comisia juridică, a cărei ;e[e este
de\inută de pedelistul Daniel Buda.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan
Niculescu Duvăz, a declarat c[ PSD sus\ine
convocarea unei sesiuni extraordinare
pentru cazul Ridzi, dar ;i continuarea

lucrărilor comisiei de anchetă a Camerei
pentru a a\a unde au ajuns banii respectivi.
"Vom sus\ine să existe o sesiune
extraordinară, în acela;i timp suntem de
părere că trebuie continuate investigările
comisiei de anchetă în legătură cu
aspectele noi care s-au relevat, inclusiv în
legătură cu ce a apărut în presăl. E vorba
de a discerne nu numai faptul care deja

comisia de anchetă l-a lămurit în cea mai
mare parte, că acolo s-au făcut ni;te
cheltuieli în mod ilegal, dar ;i, dacă este
cazul, încotro s-au îndreptat aceste
cheltuieli. Există elemente noi puse la
dispozi\ie inclusiv de mass-media care să
ducă la canale de investiga\ie ;i la
concluzii", a explicat Duvăz.

Un pre;edinte care spune adevărul,
reformarea justi\iei, a educa\iei, măsuri
economice de relansare [scală,
debirocratizarea, sunt op\iunile expuse de
Crin Antonescu în programul pentru
candidatura sa la pre;edin\ie.

"În calitate de candidat la Pre;edin\ia
României, îmi asum un proiect na\ional,
care se poate sintetiza astfel< ordine în
societatea românească, ;anse pentru
[ecare român", se men\ionează
în program. Crin Antonescu propune, ca
măsuri pentru ie;irea din criză, scăderea
cotei unice de impozitare la 10%, scăderea
TVA la 15%, scăderea contribu\iilor
sociale cu până la 50%, reduceri între 5 ;i
10% pentru plata la termen a impozitelor.

Mar\i

Ministrul Tineretului ;i Sportului,
Monica Iacob Ridzi, a anun\at, mar\i, că
î;i dă demisia, după aproape ;apte luni de
la instalarea în func\ie, spunând că nu
vrea să afecteze imaginea Guvernului ;i a
partidului ;i că Alian\a PSD-PNL vrea să
men\ină subiectul pe agenda publică.
Ridzi a mai spus că familia sa nu mai poate
suporta situa\ia creată în urma
scandalului în care a fost implicată, iar
mama sa este deja bolnavă. Ea a a[rmat
că î;i asumă responsabilitatea politică,
pentru că a girat to\i oamenii din MTS.
Monica Iacob Ridzi a mai spus că a
dovedit bună credin\ă încă de la începerea
veri[cărilor în cazul său, însă a constatat
că nu toată lumea a dovedit aceea;i bună
credin\ă.

Ridzi a acuzat faptul că, prin data
decisă pentru discu\iile pe cazul său,
Alian\a PSD-PNL a dovedit că dore;te
men\inerea acestui subiect pe agenda
publică. Conferin\a lui Ridzi a început cu
o întârziere de o jumătate de oră, înaintea
conferin\ei ea având o discu\ie cu
premierul Emil Boc, la Guvern. Comisia
parlamentară de anchetă în cazul Ridzi a
propus premierului revocarea acesteia din
func\ie ;i cercetarea pentru delapidare ;i
abuz în serviciu, o anchetă a ANAF ;i
sesizarea Consiliului Concuren\ei ;i a
Cur\ii de Conturi în cazul contractelor

cu Artisan ;i Mark, pentru organizarea
evenimentelor din 2 mai, "Ziua
Tineretului". PDL a depus un punct de
vedere separat. Biroul Permanent al
Camerei a decis, luni, organizarea unei
sesiuni extraordinare, pe 27 iulie. La scurt
timp dup[ anunt, Lumini\a Sorina
Pl[cint[ a fost desemnat[ s[ preia
conducerea MTS. Dup[ o or[ ;i jum[tate
a a depus jur[m]ntul la Palatul Cotroceni.

Geoan[ ;i-a serbat f[r[ fast
ziua de na;tere

Pre;edintele PSD, Mircea Geoană, a
sărbătorit mar\i, la sediul PSD, împlinirea

a 51 de ani, în prezen\a colegilor de partid,
care i-au urat to\i să câ;tige Pre;edin\ia
României ;i i-au adus cadouri adecvate
urării< stilouri pentru semnat decrete sau
;ampanie pentru a sărbători victoria.

În foi;orul din curtea sediului PSD au
fost amenajate mese pe care se a\a o
trata\ie modestă< saleuri, prăjituri ;i
pahare cu ;ampanie. Tot aici au fost
expuse ;i cadourile culinare ale
sărbătoritului, un cozonac mare, rotund,
ornat cu tranda[ri, ;i un tort de mar\ipan,
cu glazură ro;ie. Pre;edintele PSD nu a
gustat din el, îndemnându-i însă pe
chelneri să-l împartă la presă "poate se
mai îndulce;te". Anul trecut, când a
împlinit 50 de ani, Geoană a organizat o
petrecere fastuoasă, care ar [ costat câteva
zeci de mii de euro.

Geoană a ales să-;i primească invita\ii
în grădina din sediul PSD, pajistea ;i
foi;orul [ind asaltate pentru câteva ore de
mini;trii ;i secretarii de stat,
vicepre;edin\ii partidului, parlamentari,
;e[ de consilii jude\ene ;i primari. To\i
pesedi;tii s-au îngrămădit să îi ureze lui
Geoană ceea ce ;i el a mărturisit, în fa\a
camerelor de [lmat, că-;i dore;te< să-l
învingă pe Traian Băsescu. :eful
pesedi;tilor le-a mai pregătit totu;i
colegilor săi o surpriză< i-a invitat
seara la o piesă de teatru.

Executivul a decis amânarea
acordării primelor de vacan\ă, urmând
ca bugetarii să le primească la [nele
anului, în func\ie de rezultatele
economiei, a anun\at premierul Emil
Boc, lăsând de în\eles că persoanele care
au primit deja primele nu trebuie să
returneze sumele încasate. Decizia a fost
anun\[t[ miercuri sear[, dup[ `ncheierea
;edin\ei de guvern.

Premierul a argumentat că, în
perioadă de criză, angaja\ii din sectorul
public ;i cel privat nu pot [ trata\i "cu
unită\i de măsură diferite", dar cei care
;i-au luat primele nu le vor returna.
Guvernul a mai decis reducerea cu 20%
a numărului persoanelor angajate la
cabinetele demnitarilor, astfel încât 417
din cei 2.083 de angaja\i ai cabinetelor
mini;trilor, secretarilor de stat,
pre;edin\ilor de CJ, de agen\ii
guvernamentale ;i primarilor î;i vor
pierde locurile de muncă de la 1 august.
De asemenea, s-a decis des[in\area sau
comasarea agen\iilor guvernamentale,
numărul acestora va [ redus la jumătate.

Numirea Sorinei Pl[cint[ la

conducerea Ministerului Tineretului a
st]rnit tensiuni `n PDL. Liderii
democrat-liberali sunt nemul\umi\i de
faptul c[ nu au fost consulta\i `n leg[tur[
cu nominalizarea. ~n plus, majoritatea
au a\at de la televizor de faptul c[
Monica Iacob Ridzi ;i-a dat demisia ;i c[
la scurt timp Pl[cint[ a depus
jur[m]ntul. Nu numai pedeli;tii sunt
nemul\umi\i. Liderii PSD, PNL ;i PC
consider[ tardiv[ demisia Monicăi Ridzi
;i acuz[ complicitatea ;i ipocrizia
pre;edintelui Traian B[sescu.

Vicepre;edintele PDL Cezar Preda a
sus\inut miercuri că decizia înlocuirii
ministrului demisionar Monica Iacob
Ridzi cu senatorul Sorina Plăcintă nu s-
a luat într-un cadru institu\ional - în
Biroul Permanent, în urma consultărilor
cu liderii partidului - arătând că acest
lucru i se pare grav. Liderul PDL a
declarat că a fost informat prin sms
despre nominalizarea Sorinei Plăcintă în
func\ia de ministru al Tineretului ;i că nu
cunoa;te să [ existat consultări în cadrul
partidului în sensul găsirii unui
înlocuitor pentru Monica Iacob Ridzi.

Joi

Vineri

În primele ;ase luni ale anului,
Guvernul Boc a emis 86 de ordonan\e de
urgen\ă, mai multe decât a emis Cabinetul
Tăriceanu I în perioada similară a anului
2005, respectiv 74, care are în schimb
înregistrate mai multe ordonan\e simple.
În ultimele zile ale anului 2008, după
instalarea noului Guvern, Cabinetul Boc
a emis zece ordonan\e de urgen\ă, în timp
ce în aceea;i perioadă a anului 2004
Cabinetul Tăriceanu adoptase 5
ordonan\e de urgen\ă.

În ceea ce prive;te ordonan\ele
simple, în prima jumătate a anului
Executivul a avut 5 ordonan\e în perioada
22-29 ianuarie, spre deosebire de cele 23

de ordonan\e din perioada 6 -27 ianuarie
2005. Prima ordonan\ă de urgen\ă
adoptată de Guvernul Tăriceanu, în 29
decembrie 2004, a introdus cota unică de
16%, prin modi[carea ;i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul [scal. În
schimb, prima ordonan\ă de urgen\ă a
Cabinetului Boc a avut în vedere
reorganizarea structurilor guverna-
mentale, prin în[in\area func\iei de vice-
premier ;i suplimentarea numărului de
ministere până la 19, prin constituirea
Ministerului Tineretului ;i Sportului, a
Ministerului Turismului ;i cel al
Economiei, prin separarea lui de
Ministerul de Finan\e.

S]mb[t[

Pre;edintele Traian Băsescu va
participa, sâmbătă, la Universitatea de
Vară Tusvanyos, potrivit vicepre-
;edintelui CNMT, Toro T. Tibor. "Am
primit con[rmare de la Palatul
Cotroceni. Pre;edintele Traian Băsescu
va [ prezent sâmbătă la Tusvanyos ;i va
participa la discu\iile stabilite în
program, de la ora 10.00, alături de
Orban Viktor ;i Tokes Laszlo. Tema
dezbaterilor este schimbarea regimului
;i politicieni reformatori în Europa”, a
declarat Toro T. Tibor.

La cea de a 20-a edi\ie a Universită\ii
de Vară Tusvanyos, organizat la Băile
Tu;nad, participă peste 500 de persoane,

studen\i ;i invita\i, politicieni,
personalită\i ale vie\ii economice,
profesori ;i speciali;ti în diverse domenii
din \ară ;i din străinătate. Pre;edintele
Partidului Civic Maghiar (PCM), Szász
Jenő, a refuzat să participe la dezbaterile
programate în cadrul Universită\ii de
Vară Tusvanyos, alături de membrii
opozi\iei interne din partidul său. Biroul
de presă al PCM a remis o scrisoare
deschisă în data de 14 iulie,
organizatorilor Universită\ii de Vară
Tusvanyos ;i presei, în care a semnalat
faptul că pre;edin\ia ar considera corect
dacă ar putea alege persoanele invitate
cu care să participe la dezbateri.

Boc taie primele bugetarilor ;i reduce
consilierii demnitarilor

Ridzi ;i-a dat demisia, Pl[cint[ `i ia locul

Guvernul Boc a emis, în 6 luni, mai multe
ordonan\e decât Cabinetul T[riceanu I

B[sescu particip[ la Universitatea
de Var[ Tusvanyos de la Tu;nad

Curtea de Apel Bucure;ti a dispus
amendarea ministrului Finan\elor,
Gheorghe Pogea, cu 20% din salariul
minim brut pe economie pentru [ecare
zi de întârziere a plă\ii sporului de 50%
pentru angaja\ii instan\ei supreme,
pentru că nu a respectat decizia CAB
privind aceste sporuri. Decizia de joi
prevede că amendarea se pune în
practică din 9 iulie, dată la care s-a
hotărât că MFP trebuie să plătească 50%
sporul de stres. Hotărârea de joi poate [
atacată cu recurs. Curtea a decis, pe 9
iulie, admiterea cererii (ÎCCJ) de anulare
a executării adresei Ministerului
Finan\elor, prin care s-a anun\at că
salariile angaja\ilor de la ÎCCJ nu vor
mai include sporul de stres.

Curtea a mai decis, joi, să oblige
Ministerul Finan\elor Publice la plata a
353.042 lei către Consiliul Superior al
Magistraturii, reprezentând drepturi
salariale. Decizia Cur\ii de Apel
Bucure;ti trebuie pusă în aplicare de
către Ministerul Finan\elor Publice în
termen de o zi, [ind executorie, dar nu
de[nitivă. Conform deciziei Cur\ii, suma
de 353.042 lei reprezintă drepturi
salariale.

Laszlo Tokes ;i Corneliu Vadim
Tudor vor [ colegi nu numai în plenul
Parlamentului European, ci ;i în Comisia
pentru cultură ;i educa\ie, unde îl vor
avea alături ;i pe Cătălin Sorin Ivan
(PSD), în timp ce Gigi Becali face parte
din Comisia de Comer\ Interna\ional,
alături de Iuliu Winkler (UDMR -PPE).
Cel mai mare număr de
europarlamentari români se va regăsi în
Comisia pentru afaceri externe (AFET),
care are în total în componen\ă 76 de
membri. Astfel, în această comisie vor
[gura Norica Nicolai (PNL - ALDE),
Adrian Severin (PSD - S&D) ;i Cristian
Preda (PPE - PDL). Ioan Mircea Pa;cu
(S&D - PSD) va [gura în aceea;i comisie,
unde va avea de altfel ;i func\ia de
vicepre;edinte.

Norica Nicolai, la rândul său va [
vicepre;edinte al unei subcomisii a
AFET, pentru securitate ;i apărare
(SEDE), care are în total 30 de membri.
Laszlo Tokes va activa de asemenea într-
o subcomisie AFET, respectiv în
subcomisia pentru drepturile omului
(DROI) unde va [ de altfel ;i singurul
dintre cei 30 de membri care este
europarlamentar român.

Ministrul Pogea. amendat pentru
neplata sporurilor

La cererea PSD s-a convocat
sesiune extraordinar[ pe cazul Ridzi
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A fost odat[ ca niciodat[... A;a
`ncepe orice poveste. Povestea
inspectorului ;ef al Inspectoratului
Jude\ean al Poli\iei de Frontier[
`ncepe `n urm[ cu 40 de ani la
Medie;u Aurit.

A fost deci, odat[ ca niciodat[, un copil
cuminte - spune el, la fel ca toat[ lumea -
care ar [ jucat fotbal c]t e ziua de lung[.
A visat s[ ajung[ depanator TV, dar
destinul i-a rezervat lucruri mult mai
interesante ;i mai m[re\e, cu siguran\[.
Dar v[ l[s[m s[ descoperi\i singuri
amintirile din copil[rie ale lui Vasile
Maxim ;i drumul pe care l-a parcurs p]n[
a ajuns inspector ;ef al IJPF.

- C]nd ;i unde v-a\i n[scut?
- M-am n[scut `n 1 septembrie 1968,

`n comuna Medie;u Aurit. De copil[rit
am copil[rit `n B[b[;e;ti, acolo unde am
locuit al[turi de p[rin\ii mei ;i de cei doi
fra\i. Suntem trei fra\i, trei b[ie\i, iar eu
sunt cel mijlociu.

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

- Erau alte vremuri pe atunci... A fost
o perioad[ foarte frumoas[ a vie\ii, eram
foarte mul\i copii `n sat. Doar `n clas[ eram
33 de copii. Acum, dac[ te duci `n mediul
rural g[se;ti abia c]\iva, ;i aceia aduna\i la
centrul de comun[ ca s[ formeze o clas[.
Strada pe care am copil[rit era plin[ de
copii, plin[ de vegeta\ie, dar ;i de praf.

- Cum `;i petreceau timpul
pe atunci copiii?

- ~n timpul vacan\ei eram angrenat `n
activit[\ile gospod[re;ti, al[turi de p[rin\i.
De foarte multe ori jucam fotbal ;i tot felul
de jocuri speci[ce copil[riei ;i acelor
vremuri. St[team de multe ori pe strad[,
`n fa\a casei pe banc[, ;i copii mai mari,
dar ;i mai mici. Iar jocurile se transmiteau
din genera\ie `n genera\ie.

- :coala general[ ;i liceul
unde le-a\i f[cut?

- Clasele I-VIII le-am f[cut la :coala
General[ din B[b[;e;ti, iar liceul la
Colegiul Na\ional “Mihai Eminescu” la
pro[lul electrotehnic[.

- A\i avut deci parte

de via\[ de internat?
- Nu, am f[cut naveta. ~ntre B[b[;e;ti

;i Satu Mare este o distan\[ de 18 kilometri,
a;a c[ veneam `n [ecare zi cu trenul. M[
trezeam zilnic pe la 5, iar la 6-6.30 eram
`n Satu Mare. Nu a fost u;or, mai ales c[
era ;i `n “epoca luminoas[“, c]nd se lua
curentul.

- Nu v-a fost greu ;i cu
naveta ;i cu \inutul pasului
`ntr-un colegiu de prestigiu
precum “Mihai Eminescu”?

- U;or nu a fost, dar spre deosebire de
colegii mei care locuiau `n ora; m-am axat
pe anumite materii care m[ pasionau -
matematic[, [zic[ etc.

- Ce a\i f[cut dup[
absolvirea liceului?

- Dup[ liceu am mers `n armat[, `n
septembrie 1986. M-am `ntors `n ianuarie
1988 ;i am lucrat ;ase luni la IPSUIC. ~n
var[ am dat admitere la facultate, la
Universitatea Tehnic[ din Timi;oara, pe
care am absolvit-o `n 1993. ~n luna
decembrie a aceluia;i an m-am angajat `n
Corpul Gardienilor Publici din Satu Mare,
iar `n 1995 m-am transferat la Poli\ie, unde
am lucrat p]n[ `n 2001, la Serviciul de
Combatere a Crimei Organizate ;i la
Judiciar, dup[ care am lucrat la Serviciul
de Informa\ii ;i Protec\ie Intern[, p]n[ `n
2003, c]nd am plecat la Bucure;ti, la
Parchetul Na\ional Anticorup\ie. Dup[
un an m-am `ntors la Cluj, unde am fost
tot la PNA, p]n[ `n 2005 c]nd m-am
transferat `napoi `n Ministerul de Interne,
la Direc\ia General[ Anticorup\ie, unde
am fost `mputernicit la comanda
Serviciului Teritorial Cluj, vreme de un an.
~n 2006 am participat la concursul pentru
func\ia de inspector ;ef al IJPF, func\ie pe
care o ocup actualmente.

- Care au fost motivele care
v-au determinat s[ alege\i
aceast[ carier[?

- Mi-a pl[cut ;i m-a atras `ntotdeauna
aceast[ meserie. Eram pasionat ;i `n
copil[rie de c[r\ile poli\iste, dar nu
credeam ;i nici nu am sperat vreodat[ c[
voi ajunge s[ lucrez la Direc\ia General[
Anticorup\ie, un serviciu de elit[ `n Poli\ie.
Erau posturi vacante ;i am fost chemat ;i
repartizat, al[turi de al\i colegi.

- :i nu v[ e dor de prima
dumneavoastr[ pasiune,
tehnica?

- ~ntre timp studiile mele s-au
completat. Cu c]t ai mai multe ;coli, cu
at]t mai bine. Acum sunt student la Drept,
pe care l-am studiat la modul individual
mult timp. Am urmat numeroase cursuri
de specializare - `n 2000 am fost `n
Ungaria, la Academia Interna\ional[ de
Poli\ie, o institu\ie patronat[ de FBI.
Trec]nd la SIPI am p[strat aceea;i linie de
munc[, dar [ind mai multe linii de munc[
vacante mi s-au dat ;i chestiuni de
anticorup\ie. ~n 2003 c]nd s-a f[cut o
anumit[ selec\ie a poli\i;tilor de
investigatori am optat pentru acest lucru,
pentru Poli\ia Judiciar[, pentru c[ eu
consider c[ atunci c]nd urmezi aceea;i
linie de munc[ mult timp te plafonezi ;i
intervine rutina. Iar c]nd intervine rutina
este foarte posibil s[ gre;e;ti. Am participat
la mai multe seminarii la Bucure;ti,
organizate de c[tre procurori spanioli.
Trec]nd la DGA am participat la seminarii
anticorup\ie. :i a;a `ncepi s[ ui\i partea
tehnic[. Nu m[ poate fura nimeni `n acest
domeniu, dar nu m[ mai pot considera
nici specialist.

- Cum v-a\i caracteriza
ca ;i copil?

- A; spune c[ nu am fost un copil
problem[. Mi-am ascultat p[rin\ii ;i nu i-
am pus `n situa\ii “di[cile”. ~n rela\iile cu
ceilal\i eram, ca ;i acum, sociabil, dar `n
public `mi manifestam timiditatea. Cu
fra\ii nu pot s[ spun c[ am f[cut foarte
multe n[zb]tii, pentru c[ `n momentul `n
care eu eram `n clasa I fratele meu mai
mare era clasa a VIII-a. Eu eram la ;coala
general[, el la liceu mai apoi. Ne mai
certam, m[ sup[ram c]nd nu vroia s[ m[
lase s[ `l `nso\esc unde mergea el ;i la fel
s-a `nt]mplat cu mine ;i cu fratele cel mic,
dar m-am `n\eles bine spre foarte bine cu
am]ndoi.

- V[ aminti\i vreo n[zb]tie
pe care a\i f[cut-o?

- Singurele “probleme” pe care mi le
amintesc acum c[ le-am avut au fost din
cauza fotbalului. Aveam ore de la 8 la 14,
iar ;coala era la 10 minute de mers pe jos.
P[rin\ii mei aveau preten\ia ca la 14.10 -
14.30 s[ [u acas[. Dar noi mai organizam
c]te un meci `n curtea ;colii ;i se `ntindea
p]n[ t]rziu. C]nd ajungeam acas[,

bine`n\eles, mi se mai aplica din c]nd `n
c]nd ;i c]te o corec\ie. P[rin\ii mei erau
de concep\ia ca prima dat[ s[ m[ ocup de
`nv[\[tur[ ;i apoi de sport. Nu ;tiu dac[
aveam vreun viitor `n sport, dar `mi
amintesc c[ p[rin\ii nu mi-au dat voie s[
merg la un concurs de selec\ie care a avut
loc la Bac[u.

- La ce meserii visa\i c]nd
era\i copil?

- Pe vremuri erau televizoarele alb-
negru, care se stricau destul de des, motiv
pentru care noi eram deseori vizita\i de
electroni;ti. Din acest motiv am ;i ales
pro[lul electrotehnic de la “Mihai
Eminescu”. Prima meserie la care visam
eu a fost cea de depanator TV. Dar datorit[
programului pe care `l aveam, pentru c[
f[ceam naveta, nu am putut s[ m[
concentrez destul de mult asupra laturii
practice a electrotehnicii. Teoria e una ;i
practica e alta.

- Cum v[ petrecea\i timpul
liber `n perioada liceului?

- ~ntre anii 1982-1986 ;coala era de
luni p]n[ s]mb[t[, inclusiv, deci prea mult
timp liber nu aveam. S]mb[ta seara se
organizau discoteci la c[minul cultural
din sat. Se organizau ;i duminica, dar
atunci st[team mai pu\in pentru c[ lunea
m[ trezeam la ora cinci s[ iau trenul spre
Satu Mare. Duminica aveam meciuri cu
echipa de fotbal `n care jucam ;i f[ceam
deplas[ri prin jude\. Cam asta era
modalitatea `n care puteai s[ `\i petreci
timpul liber la \ar[, nu erau at]tea baruri
;i terase ca acum, nu se serveau b[uturi
alcoolice, parc[ nu erau at]tea tenta\ii ;i
nu era at]t de viciat[ societatea.

- Prima iubire v-o aminti\i?
- Prima iubire... ca orice copil,

adolescent, `n ;coala general[. De fapt nici
nu ;tiu dac[ era iubire sau doar simpatie.
Erau colege de clas[, colege din clasele mai
mici, simpatii care se manifestau `n
limitele de atunci.

- Povesti\i-ne c]te ceva
din via\a de student.

- Am trecut atunci de la un ora; mic
la un ora; mare. Am trecut de la perioada
`n care trebuia s[ dai socoteal[ la ce or[ vii
;i la ce or[ mergi la o alt[ perioad[ ;i o alt[
atmosfer[, `n care nimeni nu te `ntreba
unde pleci ;i c]nd vii. Am `nceput

facultatea `n 1988, c]nd prezen\a la cursuri
era obligatorie. Aveam un profesor,
`ndrum[tor de grup[, care r[spundea de
noi ;i f[cea prezen\a. La un anumit num[r
de absen\e acesta noti[ca p[rin\ii, iar la un
anumit num[r de absen\e, dac[ nu le
motivai, te exmatricula. Aceste lucruri te
f[ceau s[ mergi la cursuri ;i s[ te \ii de
treab[. Dup[ revolu\ie `ns[, din semestrul
doi, prezen\a nu a mai fost obligatorie, dar
am mers la ;coal[ din iner\ie. ~n anul trei
trebuia s[ mergem doar la seminarii ;i la
laboratoare, nu ;i la cursuri. Dar pe atunci
nu existau xeroxuri, a;a c[ era problem[
cu cursurile. Prin urmare, scriam cu
indigouri, scriam c]t de frumos posibil
pentru a ne `n\elege unul altuia scrisul.

- Cum a\i perceput
schimb[rile `n via\a
studen\easc[ dup[ revolu\ie?

- ~nainte de revolu\ie distrac\ia de
student se rezuma la cele dou[-trei
discoteci din complexul studen\esc.
Complexul aduna majoritatea studen\ilor
din Timi;oara ;i ne cunoa;team cu to\ii,
ca `ntr-un mic ora;. S]mb[ta se organizau
discoteci, dar bine`n\eles sub obl[duirea
profesorilor `ndrum[tori. Dj-ii erau
studen\i de-ai no;tri, care ne cuno;teau
deja preferin\ele muzicale. Chefuri `n afara
acestora nu se \ineau, doar cu aprob[ri
speciale. Introducerea b[uturilor alcoolice
`n c[mine era strict interzis[ ;i se pedepsea
cu excluderea din c[min, ceea ce era o
mare problem[. Dup[ revolu\ie toate
acestea au disp[rut, `n frunte cu profesorii
`ndrum[tori.

Via\a de c[min a fost preluat[ de
studen\ii din anii mai mari. Exista un ;ef
de c[min care se ocupa de caz[ri, de
organizarea de ;edin\e. ~n acea perioad[
a luat na;tere ;i Liga Studen\ilor din
Timi;oara, unde puteai s[ `\i manife;ti
p[rerile ;i s[ ceri explica\ii. Au `nceput s[
se organizeze tot felul de activit[\i, cu
prec[dere chefuri `n holurile c[minelor ;i
zile de na;tere `n s[lile de lectur[ ;i `n
camere. S-a c];tigat foarte mult[ libertate.
Discotecile din complex au `nceput s[ se
goleasc[. Via\a de noapte din c[min
`ncepea joia ;i se termina duminica. ~n
perioada sesiunii `ns[ chefurile acestea
disp[reau. Iat[ c[ intervenea ;i bunul sim\.
Am prins din plin aceast[ transformare,
am trecut de la Ceau;escu la libertate. Dar
tot exista teama, `\i era team[ din iner\ie.
Am mers a;adar la ;coal[, dar ;i la chefuri.

Laura Micovschi

Vasile Maxim, inspectorul ;ef
al IJPF, `;i deap[n[ amintirile



Între 1809-1810 Ioan Cucu a fost paroh la Culciu Mare şi [lia Apateu. A slujit apoi, probabil, între 1814-1818
la Borleşti. După aceea, ştim că din iunie 1825 până în februarie 1826 a asigurat interimatul la Stâna. Din 1827,
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Familia Cucu de Cup;eni
în p[r\ile S[tmarului

Pentru cititorii de fantasy români, în
sfârşit o veste bună< a apărut primul roman
fantasy de inspiraţie autohtonă,
românească. Uitaţi de Harry Potter, a
apărut Dava!

Raluca David, o orădeancă de 18 ani,
a avut curajul să-şi înfrunte vârsta şi să-şi
deschidă inima şi a uimit peisajul cultural
orădean cu un roman fantasy intitulat
Dava (Cetate). Scos la Editura Paralela 45,
romanul constituie o antrenantă lectură de
vacanţă pentru copii şi tineri, dar şi pentru
împătimiţii genului. Printr-o inspirată
împletire a realului cu imaginarul, cu

incursiuni de [neţe în psihologia
adolescenţilor, Raluca dezvăluie lumea
mitică a unei Dacii fabuloase şi complexe<
“E vorba de un fantasy construit pe baza
mitologiei dacice, o poveste prin care aş
vrea ca imaginaţia cititorilor români să se
îndrepte, în sfârşit, nu către lucruri străine,
ci către propriile noastre comori. Cred cu
tărie că ajungem să iubim tot ceea ce ne
trezeşte la viaţă imaginaţia şi de aceea cred
că această carte poate să sădească iubirea
de ţară şi iubirea pentru mitologia
autohtonă în inimile cititorilor”, a declarat
autoarea.

“Raluca David este încă adolescentă şi
îşi trăieşte fanteziile imaginaţiei şi tot
orizontul purităţilor vârstei cu bucuria şi
entuziasmul unui su\et îndrăgostit de
idealitate şi chemat de aventurile visului.
Dar face această experienţă cu o seriozitate
ce ne face să credem că scrisul acestei ore
a vieţii sale nu este decât promisiunea unor
experienţe mult mai adânci pentru care
cucerirea acestei Dave aurorale în romanul
de debut nu se arată decât începutul unei
lungi serii de cuceriri literare.” - Ioan
Moldovan, redactor-şef Revista Familia,
Oradea.

În liceu, Raluca a fost olimpică la
matematică, română şi [zică, a publicat
poezii în revista şcolii, iar zilele acestea şi-
a luat cu succes bacalaureatul şi este deja
admisă la Universitatea Durham din
Anglia pentru studii de psihologie.
Romanul său e disponibil în librăriile

Diverta şi pe www.dol.ro.
“Am ştiut întotdeauna că noi, cei de

pe-aci, ne tragem din nişte zei bătrâni cu
bărbile lungi, lungi, stufoase şi pline de
poveşti. Pe la 15 ani am început să
scormonesc în încâlceala de [re albe şi am
scris un roman despre asta. Am clădit o
cetate. Haideţi înăuntru!” - Raluca David.
www.ralucadavid.wordpress.com

Invita\ie la lectur[ Supravie\uitorul Holocaustului
n[scut în Satu Mare ob\ine

diploma de doctor, la 81 de ani
Foarte mul\i oameni, ajun;i la v]rsta

de 81 de ani de exemplu, se bucur[ de
v]rsta a treia ;i le citesc pove;ti
str[nepo\ilor lor. Cum nu suntem to\i la
fel, iat[ c[ avem o excep\ie. Se nume;te
Eliezer Schwartz, are 81 de ani ;i este
supravie\uitor al Holocaustului.

Schwartz s-a n[scut `n Satu Mare ;i s-
a stabilit ulterior `n Israel. Cea mai mare
parte a vie\ii sale a petrecut-o muncind la
Compania israelian[ de construc\ii Solel
Boneh. Fiind un om `ntreprinz[tor, Eliezer
Schwartz a ie;it la pensie la 75 de ani. Nici
m[car nu ;tia c[ anii ce au urmat v]rstei
pension[rii aveu s[ devin[ c]t se poate de
importan\i at]t pentru el, c]t ;i pentru
familia sa. Nepo\ii s[i l-au rugat foarte
frumos pe Eliezer Schwartz s[ scrie o tez[
de doctorat. La rug[mintea acestora,
supravie\uitorul Holocaustului a `nceput
s[ munceasc[ la lucrarea vie\ii sale, mai
ales c[ avea ce scrie ;i dac[ nu ar [ a;ternut
pe h]rtie at]t de multe lucruri din trecut
acestea s-ar [ pierdut odat[ cu trecerea
anilor. Tema tezei de doctorat a lui
Schwartz a fost prezentarea modului `n
care a fost creat lag[rul de la Auschwitz.
Potrivit tezei de doctorat, lag[rul de la
Auschwitz a fost ini\ial un parc industrial
nazist controlat de compania germană
“I.G. Farben”. Ajunsă `n pragul
falimentului, compania a avut nevoie de

muncitori pe care s[-i exploateze, iar evreii
erau obliga\i s[ presteze munc[ silnic[
chiar cu doi ani `nainte ca proiectul s[ [e
transformat `ntr-un lag[r de concentrare.
Potrivit autorului tezei de doctorat, via\a
sa nu a avut niciodat[ o logic[ anume,
chiar era ie;it[ din tiparele normalului,
ceea ce a reprezentat acum un motiv foarte
bun de a munci la o lucrare de o asemenea
amploare. Doctoratul l-a sus\inut la
Universitatea Haifa din Israel, iar `n
momentul `n care a primit diploma Eliezer
Schwartz a declarat< “~mi aduc bine aminte
c[ la 16 ani am fost dus la Auschwitz ;i
mutat de colo-colo vreme de un an, p]n[
la [nele r[zboiului, de pe un c]mp de lupt[
pe altul. Apoi, dup[ liberare, m-am `ntors
acas[, locuiam atunci `n Ungaria, dar nu
am r[mas pentru c[ oric]t de mult `mi
doream ;i a;teptam s[ se mai `ntoarc[ ;i
restul familiei mele acas[, `n cele din urm[
niciunul nu s-a mai `ntors. Cu regret,
privind adev[rul care `mi era dat s[ `l
suport, am ales s[ emigrez `n Israel. ~n
1947, pe c]nd aveam 19 ani, am ajuns `n
Israel. Aici mi-am `ntemeiat o familie, mi-
am [nalizat studiile, am luat masterul `n
sociologie ;i antropologie”. ~ntrebat cum
s-a descurcat `n timp cu tehnologia, Eliezer
Schwartz a m[rturisit c[ este un om care
se acomodeaz[ foarte u;or la tot ceea ce e
nou.

Familia Cucu (Cuc sau
îndeobşte Kuk, în graGa
înstrăinată a vremii) se numără
printre acele familii despre care
istoriograGa şi memoria colectivă
sătmăreană au prea puţine
informaţii, faţă de meritele pe care
personalităţile purtătoare ale
acestui nume şi le-au adăugat, în
special de-a lungul secolului XIX.

Ne vom mărgini în acest articol să
vorbim doar despre trei reprezentanţi,deşi
istoria consemnează mai multe
personalităţi din familia Cucu, preoţi,
oameni politici sau dascăli în slujba
românilor din aceste părţi.

Ioan Cuc senior
S-a născut în 1770, într-o familie

nobiliară. Familia sa, Cucu de Cupşeni
(Kapsafalva), avea diplome nobiliare de la
regele Matei Corvin din 1465, de la Ştefan
Báthori din 1575, apoi de la Leopold I în
1700, iar în cele din urmă de la Maria
Tereza în 1776, având însemne pe scut
albastru un urs negru stând în două
picioare. Familia deţinea diplomele
dinaintea atestării documentare a
localităţii Cupşeni, lucru întâmplat în
1584. Dealtfel, localitatea mărginaşă
Lăpuşului se spune că a fost întemeiată de
membri ai familiei nobiliare româneşti
Cupcea, din Maramureşul istoric. Aşa că
este posibil ca şi familia Cucu să-şi [ avut
originea în Ţara Maramureşului.

Era originar din părţile Târgului
Lăpuş, probabil chiar din Cupşeni. Avea
la Satu Mare un frate mai în vârstă, mirean,
care-l pomeneşte pe fratele său, preotul
Ion, în inscripţia pe o carte de cult, donată
bisericii “de la nemţi”, adică din cartierul
Mintiu, lăcaşul din acea zonă a oraşului

Satu Mare (astăzi biserică greco-catolică
maghiară!) care era frecventat pe atunci de
numeroşi români, în fapt el [ind fondat
de către neguţătorii macedo-români din
urbea noastră.

Ioan Cucu avea o [ică, Elena, născută
în 1809. Avem numeroase motive să
presupunem că şi viitorul canonic,
purtând acelaşi nume şi titlu ca al lui, a
cărui biogra[e o vom prezenta în cele ce
urmează, născut în 1810, este [ul său.
Ipoteza este susţinută de apariţia numelui
[ului în registrele parohiale din Soconzel
în ultimii ani de activitate ai părintelui
său.

Între 1809-1810 Ioan Cucu a fost
paroh la Culciu Mare şi [lia Apateu. A
slujit apoi, probabil, între 1814-1818 la
Borleşti. După aceea, ştim că din iunie
1825 până în februarie 1826 a asigurat
interimatul la Stâna. Din 1827, cel puţin,
a slujit cu vrednicie în parohia Soconzel.
Am remarcat în anii petrecuţi de el aici
acurateţea notaţiilor din registre, puţinele
naşteri de copii nelegitimi şi frumuseţea
prenumelor noilor născuţi.

La Soconzel şi-a dat şi obştescul sfârşit,
în 13 noiembrie 1845, după trei sferturi de
veac de viaţă. Înhumat în localitate, a fost
condus pe ultimul drum de către preoţii
din parohiile învecinate, George Szilagyi,
Alexandru Csighi şi Mihail Bonyi.

Ioan Cucu junior
Al doilea membru proeminent al

familiei Cucu, Ioan junior, s-a născut în 15
februarie 1810, probabil în familia
preotului purtător al aceluiaşi nume cu al
său. A urmat teologia la Seminarul din
Târnavia. S-a căsătorit cu Iuliana Pop-
Szilágyi, probabil sora episcopului Iosif
Pop-Szilágyi. Hirotonit în 10 noiembrie
1834. Semna adeseori cu particula
“Boroşeanu”. Probabil că pentru început
a slujit la Chegea, unde cu siguranţă

păstorea în 1836. Acolo, probabil, s-a
născut în 1837 [ul Ioan Eugeniu, viitor
deputat dietal de Tăşnad. Din 1838
păstoreşte credincioşii din parohia Giungi
vreme de 6 ani, răstimp în care se nasc
copiii Iosif (născut în 1839, mort în acelaşi
an) şi Anna (născută în 23 martie 1842,
căsătorită cu pr. Samuil Pelle). Tot în aceşti
ani rămâne văduv, soţia repausând la
puţină vreme după naşterea fetiţei, în 18
iunie 1842. Au ţinut să-i [e alături la
înmormântarea consoartei preoţii< prot.
Ştefan Szabó, George Szilágyi, Alexandru
Csighi, Ştefan Rezei şi Constantin Szabó.

După decembrie 1844 a funcţionat
vreme de 5 ani în parohia bihoreană
Cocod. Din iunie 1849 se reîntoarce pe
meleaguri sătmărene, slujind în parohia
Supuru de Jos, îndeplinind aici pe lângă
funcţia de paroh şi pe aceea de vice-
arhidiacon (protopop) al zonei până în

1871. Biserica românească din Supuru de
Jos, prezentă şi în imaginea noastră, a fost
slujită de-a lungul veacurilor de vrednici
parohi şi protopopi precum Toma Balla,
Ludovic Rezei, Petru Cupcea ori Ioan
Oltean. Ioan Cucu sen. poate [, neîndoios,
aşezat între vredncii păstori din parohia şi
sediul protopopesc de pe Crasna.

În 1862 ştim cu siguranţă că Ioan
Cucu junior era abonat la “Foaie pentru
minte, inimă şi literatură”, lucru care
dovedeşte apropierea de zbaterile
neamului, întreţinute de \acăra
publicisticii din Ardeal, veritabil “laborator
al conştiinţei naţionale”. Din 1865 era deja
canonic onorar. În aceşti ani a fost un
membru activ al “Astrei”, numărându-se
printre primii membri pe aceste locuri.
Intuim că anul 1870, aducător de mare
tristeţe prin repausarea promiţătorului [u
Ioan Eugeniu, l-a traversat foarte greu.

În 26 august 1871 devine canonic, era
deja transferat la Oradea. Pe lângă acest
titlu era preşedinte al Exactoratului
diecezan, consilier al tribunalului
matrimonial, examinator prosinodal,
asesor consistorial, arhidiacon al
Mureşului. A făcut numeroase donaţii,
cum ar [ spre exemplu cea destinată
ajutorării bisericilor sărace, fără patron.

Din 1877 a fost numit abate titular de
Kács, titlu onori[c de rezonanţă, [indu-i
atribuit cu ocazia împlinirii centenarului
Episcopiei unite orădene. La Oradea a şi
repausat, în 15 august 1888, după 54 de ani
de preoţie.

Ioan Eugeniu Cucu
Următorul reprezentant al familiei

Cucu asupra căruia vom zăbovi astăzi s-a
născut în 1837, în familia canonicului Ioan
Cucu, prezentat mai sus, şi a Iulianei Pop-
Szilágyi, sora episcopului greco-catolic de
Oradea, Iosif Pop-Szilágyi. În anul naşterii
sale tatăl era paroh la Chegea. În 1868

tânărul Ioan Eugeniu era jude onorar la
Supuru de Jos, unde tatăl său ajunsese
paroh şi, totodată, protopop. Împreună
cu canonicul, viitor episcop Ioan Sabo,
Iustin Pop[u, Iosif Roman şi Iosif Vulcan,
în 1869 a fost desemnat să discute
problema autonomiei bisericii romano-
catolice din Ungaria. În acelaşi an a fost
ales deputat în Parlamentul Ungariei, din
partea cercului electoral al Tăşnadului.
Tot în 1869, dar la 20 iunie, a fost prezent
la Congresul catolic de la Budapesta,
alături de unchiul său, ajuns în fruntea
ierarhiei ecleziastice greco-catolice la
Oradea, Alexandru Dobra şi Ioan Szabo.
A fost singurul delegat român mirean.
Aparţinea clubului naţional român.
Orator eminent, a ţinut în Dieta din Pesta
frumoase discursuri politice, îndeosebi în
chestiunile revizuirii legii naţionalităţilor,
a uniunii Transilvaniei cu Ungaria şi a
teatrului naţional român. Locuia în Pesta,
pe str. Leopoldină nr. 38. A decedat în 5
martie 1870, nereuşind să împlinească o
frumoasă carieră care se întrezărea. A fost
înmormântat în cimitirul Kerepes.
Moartea lui a fost deplânsă în mai multe
foi naţionale române, într-unul din
necroloage scriindu-se< “Fie-i junelui
român ţierina uşoară şi memoria eternă”.
Prima enciclopedie românească, realizată
la îngemănarea veacurilor XIX şi XX în
Sibiu de către un colectiv din care făceau
parte şi câţiva merituoşi sătmăreni, condus
de către dr. Corneliu Diaconovich, în cel
de-al doilea tom oferă câteva preţioase
informaţii despre un “orator eminent”,
tocmai evocat de noi, Ioan Eugeniu Cucu.

Simpla prezentare a biogra[ilor celor
trei reprezentanţi ai familiei Cucu de
Cupşeni îndreptăţeşte aşezarea lor în
galeria familiilor româneşti care au făcut
cinste neamului nostru în vremurile
trecute pe plaiurile sătmărene.

Viorel Câmpean



Oraşele Indiei constitue un furnicar colorat care continuă să ofere turistului spectacolul zilnic pe străzi şi în
pieţe. Aici vă veţi plimba printre turişti sosiţi din toate colţurile lumii, alături de oameni, s[nţi, yoghini, oameni
de afaceri, îmblânzitori de şerpi, copii, cerşetori, elefanţi şi maimuţe. VACAN}E
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India este uimitoare datorit[
înc[rc[turii sale spirituale

Aceast[ \ar[ exotic[ este locul
care l-a inspirat pe Mircea Eliade în
scrierile sale. India este ţara care
pune la încercare toate simţurile
turistului şi care te surprinde cu
dimensiunile, zarva şi diversitatea
sa. Un loc unde neprevăzutul vă
întâmpină la tot pasul, reprezintă
o încercare pentru turiştii care îi
trec pragul.

Cu o istorie de 5.000 de ani, India este
una dintre cele mai fascinante destinaţii de
vacanţă din lume, datorită încărcăturii sale
spirituale şi culturale. Gra\ie istoriei sale
bogate, India este apreciată de către turişti
pentru cultura şi arhitectura sa cu
nenumărate vestigii şi monumente
istorice, lăcaşe de cult, temple şi locuri de
pelerinaj, care atrag anual milioane de
turişti. Poate c[ niciodat[ c]nd v[ g]ndi\i
la India nu v-o pute\i `nchipui ca o \ar[
care are plaje luxuriante, unele dintre cele
mai frumoase din lume, precum şi zone
renumite pentru vânătoare şi pescuit. Pe
scurt, India reprezintă o adevărată
provocare pentru turişti, un loc apreciat
în special de cei dornici de aventură şi
mister. Considerată a [ locul care îţi pune
la încercare toate simţurile, India oferă
turistului de la călătorii pline de praf la
zăpezile reci din nord până la străzile
înguste şi pline de biciclete, ricşe,
motociclete, camioane şi, bineînţeles, vaci
s[nte.

Oraşele Indiei constituie un furnicar
colorat care continuă să ofere turistului
spectacolul zilnic pe străzi şi în pieţe. Aici
vă veţi plimba printre turişti sosiţi din
toate colţurile lumii, alături de oameni
s[nţi, yoghini, oameni de afaceri,
îmblânzitori de şerpi, copii, cerşetori,
elefanţi şi maimuţe. Unele dintre cele mai
surprinz[toare privelişti vi se vor dezvălui
ochilor, odată cu vizitarea simbolurilor
acestei ţări - Taj Mahal, Gangele şi
Himalaya.

Taj Mahal, o minune arhitecturală din
marmură, monumentul-simbol al Indiei,
reprezintă o îmbinare a elementelor
arhitecturale mogule. Monumentul a fost
construit între anii 1631 şi 1648 de
împăratul Shah Jahan pentru a găzdui
mormântul soţiei sale, Mumtaz Mahal.
Culoarea marmurei albe din care a fost
construit variază în funcţie de lumină şi,
dacă aveţi timp, încercaţi să îl vizitaţi în
diferite momente ale zilei. India, cu bogata
ei varietate, se dezvăluie turistului ca o
multitudine de ţări reunite pe acelaşi
teritoriu.

India, ţara cu cele mai variate
forme de relief

India este cea de-a şaptea ţară ca
mărime din lume. Aici veţi găsi cele mai
variate forme de relief, de la piscurile
înzăpezite şi văile adânci ale munţilor
Himalaya la câmpiile întinse din jurul
\uviului Gange, care separă regiunea
himalayană de peninsula sudică ce se
întinde până la Marea Arabiei.

India este o ţară a contradicţiilor. Un
loc care vă frapează cu căldura,
mirodeniile şi mizeria sa, pentru ca apoi
să vă impresioneze prin cultura, misterul
şi coloritul peisajelor sale unice. Totodată,
haosul constant al oraşelor de aici vă poate
fermeca sau dimpotrivă, poate [
respingător. Există mai multe faţete ale
Indiei, iar cele 28 de state ale sale oferă
turiştilor un număr uimitor de modalităţi
de petrecere a timpului liber. În India,
mulţi turişti vin în căutarea unor
experienţe spirituale noi, pentru a se regăsi
şi a căuta acel ceva din ei înşişi, un fel de
calm şi echilibru spiritual. Astfel,
Ayurveda sau yoga sunt alte elemente de
atracţie ale Indiei. Ayurveda este ştiinţa
care arată măsura vieţii însăşi, fericirea şi

nefericirea, cunoscutul şi necunoscutul.
Cunoscută ca o metodă tradiţională de
vindecare şi restabilire a echilibrului
interior, ayurveda atrage, anual, în India
mii de turişti adepţi ai acestor metode de
tratare şi vindecare a unor afecţiuni [zice
şi psihice.

Capitala Indiei, Delhi, surprinde
turistul printr-o combinaţie captivantă
între elemente vechi şi moderne. Situat
între dealurile Aravalli şi râul Yamuna,
oraşul adăposteşte o populaţie de 10
milioane de locuitori. Delhi este considerat
şi centrul cultural principal al ţării, un
conglomerat ce are la bază şapte oraşe
antice musulmane, ce au asimilat parte
din tradiţiile englezeşti. Având o istorie
îndelungată, capitala este şi gazda a
numeroase monumente, muzee, temple
şi vestigii istorice. Odată ce veţi ajunge
aici, nu rataţi piaţa Connaught, piaţa
subterană Palika Bayaar, templul
Hanuman Mandir, zona din jurul Rajpath,
unde se a\ă şi centrul administrativ al
oraşului.

Metropola Mumbai (Bombay), cu 13
milioane de locuitori, este pilonul de
dezvoltare economică al Indiei monderne,
este centrul comercial şi industrial al ţării
şi leagănul producţiei cinematogra[ce
indiene. Aici puteţi vedea Poarta Indiei, un
arc de 26 de metri înălţime, construit, în
perioada 1911-1921, din bazalt spre
comemorarea reginei Maria. Turnurile
Orologiului Rajabai şi Promenada
Marinei, ce se întind pe trei kilometri de-
a lungul Mării Arabiei, sunt alte locuri pe
care nu trebuie să le rataţi atunci când
ajungeţi în Mumbai. Pe lângă luminile
strălucitoare din Mumbai, în Vestul Indiei,
considerat un adevărat giuvaer cultural, vă
mai puteţi bucura de nisipurile aurii din
Goa.

Plajele izolate, un loc perfect
pentru relaxare

India are în jur de 100 de kilometri de
plajă, cu cele mai [ne nisipuri din lume.
Plajele Indiei cu nisipuri de aur, alături de
împrejurimile luxuriante şi susţinerea

unor activităţi de recreere, fac din India o
destinaţie atractivă, reprezentând o
opţiune pentru turiştii dornici de relaxare
şi soare. Iubitorilor de mare şi soare le
recomand[m să aleagă un traseu de-a
lungul coastelor Indiei, în principalele
staţiuni turistice de pe coasta Mării
Arabiei. Plajele din Goa reprezintă unele
dintre cele mai cunoscute destinaţii de
vacanţă din India, [ind pline de turişti
străini. La tot pasul veţi întâlni restaurante,
hoteluri şi cluburi care sunt foarte ieeine,
însă şi localnici care se pregătesc să iasă în
larg cu bărcile lor pentru pescuit. Fortul
Aguda situat la 10 kilometri vest de oraşul
Panaji se a\ă lângă staţiunile luxoase de pe
plaja Sinquerim şi lângă locurile de cazare
mai ieeine de pe plaja Candolim, un
paradis al sporturilor nautice. În sudul
regiunii Goa se a\ă altă plajă superbă,
Gokarna, unde puteţi găsi locuri de cazare
disponibile în bungalowuri, la preţuri
modice care pornesc de la 2-3 euro. În
apropiere se a\ă şi plaja “Om beach”, o
plajă superbă, izolată, un loc perfect pentru
a te bucura de linişte şi relaxare şi pentru
a te recrea în mijlocul naturii. Cum în
India vacile sunt prezente peste tot, nu
lipsesc nici de pe plajă, aşa că să nu [ţi
miraţi dacă veţi avea ocazia să beţi o bere
sau să faceţi plajă alături de o vacă.

În India se mănâncă foarte ieein, iar
camerele de hotel sunt de asemenea
ieeine. Gastronomia Indiei este plină de
mirodenii care încântă simţurile. Aroma
incredibilă a mâncărurilor speci[ce,
preparate cu multe condimente, g]dil[
papilele gustative ale celor care vor s[
experimenteze. Mâncărurile diferă de la
nord la sud, dar în general în partea de
nord sunt mai cunoscute specialităţi
precum Rogan Josh (miel picant),
Gushtaba (chieeluţe picante în iaurt) şi
deliciosul Biryani (carne de miel sau de pui
în orez cu aromă de portocale stropit cu
zahăr). În partea sudică mâncărurile tind
să [e mai picante şi sunt, în general, mai
mult vegetariene. Aici vă puteţi delecta cu
specialităţi ca Bhjia - curry de legume,
Dosa, Ildi şi Samba - clătite cu orez, gogoşi
cu murături şi curry de legume. Un

ingredient foarte utilizat în bucătăria
indiană este nuca de cocos. Cele mai
apreciate deserturi sunt Kul[ (îngheţata
indiană) şi Jalebi - clătite cu sirop.

Ceaiul este una dintre cele mai
consumate băuturi, de obicei se serveşte
gata preparat cu lapte şi zahăr. Alături de
ceai mai puteţi consuma Nimbu Pani (suc
de lămâie) şi lapte de cocos direct din nucă,
foarte consumat şi apreciat în India. Apa
îmbuteliată este esenţială pentru vizitatori,
trebuie cumpărată din supermarket şi să
aibă dopul sigilat corespunzător.

Bine de ;tiut la plecare
Perioada optimă pentru o călători în

India este octombrie-aprilie, în restul
anului în acestă ţară plouă foarte mult,
[ind perioada musonică. Nu vă luaţi multe
haine cu voi şi în general luaţi numai haine
subţiri. Haine ieeine pot [ cumpărate din
India. Nu consumaţi decât apa la pet
cumpărată din supermarket, apa curentă
nu este potabilă. În India puteţi negocia
mai toate cumpărăturile. Pentru turiştii
nou-veniţi, comercianţii cer preţuri mai
mici. Un bilet de avion dus-întors spre
India porneşte de la aproximativ 600 de
euro.

Pentru că India este o ţară ieeină, este
bine să vă programaţi mai multe zile
pentru călătorie, pentru a avea timp să
vizitaţi cât mai multe locuri. Un buget
minim de 500 de euro de persoană, bani
de buzunar, vă ajunge pentru o lună. Un
impediment ar [ `ns[ faptul c[ cetăţenii
români au nevoie de viză pentru intrarea
în India.

Este esenţial să vă descălţaţi la intrarea
într-un templu sau moschee.

India este, în general, o ţară sigură,
însă orice turist reprezintă o ţintă pentru
hoţi. Fiţi atenţi când utilizaţi cărţile de
credit, iar când mergeţi în locurile
aglomerate este bine să vă păstraţi actele
şi banii într-o borsetă ţinută în siguranţă
la gât. Magazinele sunt deschise zilnic între
orele 10.00-19.00, iar băncile în cursul
săptămânii între orele 10.00 şi 14.00.

V. Shibata

Episcopia Giurgiului
are m[n[stire

cu piscin[ ;i Hummer
750.000 de euro este pre\ul plătit de

Episcopia Giurgiului pentru vila unui
vameş. Afacerea a fost perfectată în urmă
cu trei ani, iar pre\ul imobilului, spun
specialiştii, a fost “um\at” de trei ori. Vila
s-a transformat într-o mănăstire de lux,
cu piscină, unde-şi fac veacul patru
măicu\e. Ulterior, tot aici şi-a stabilit
reşedin\a şi Preas[n\itul Ambrozie.

Pentru că nimic nu e prea scump
atunci când e vorba de confortul
Preas[n\itului Ambrozie, în curtea
mănăstirii au fost aduse şi trei căprioare.
Reprezentan\ii patriarhiei sus\in însă că
în vila din Giurgiu se trăieşte după
principiul austerită\ii şi nu al huzurului.

Reprezentan\ii Bisericii Ortodoxe
Române spun că imobilul a fost cumpărat
cu acordul adunării eparhiale a episcopiei
Giurgiului într-un mod cât se poate de
legal. Banii pentru mănăstirea din vilă
sunt fondurile proprii ale episcopiei, care
reprezintă vânzări de lumânări sau dona\ii
ale credincioşilor.

Pe lângă reşedin\a amintită, Episcopia
Giurgiului mai de\ine un teren intravilan,
două autotursime Skoda Octavia, o
maşină de teren Land Rover şi, perla
coroanei, un Hummer.

Constantin Stoica, purtătorul de
cuvânt al Patriarhiei, sus\ine că piscina
este de fapt “o groapă betonată în care se
creşte peşte pentru consumul mănăstirii”.

Prompterul lui Obama
s-a spart în mijlocul

unui discurs
Prompterul preşedintelui american,

Barack Obama, care pronun\a luni un
discurs televizat asupra planului de
relansare economică, s-a desprins şi a
căzut pe podea spărgându-se în bucă\i.

Căderea obiectului l-a surprins pe
Obama, care foloseşte prompterul
pentru majoritatea discursurilor sale şi
chiar pentru declara\ii scurte. Ecranul
de sticlă pe care era a[şat discursul său
a căzut pe podeaua din sala de auditoriu
din Eisenhauer Executive O]ce
Buildings, o clădire masivă care face
parte din complexul Casei Albe.

“O, Dumnezeule”, a exclamat
preşedintele. “Îmi cer scuze pentru asta,
oameni buni”, a spus el.

Cei din audien\ă, o[ciali din cadrul
administra\iei, primari şi exper\i în
politici urbane, au râs, în timp ce Obama
a revenit la textul său. Pentru a-şi încheia
declara\iile de 11 minute, prin care a
făcut apel la o nouă politică privind
oraşele şi zonele metropolitane, acesta a
folosit notele şi ecranul prompterului
rămas. Obama a fost criticat pentru că se
bazează prea mult pe prompterul său
pentru a[rma\ii de rutină, motiv pentru
care numele acestui dispozitiv a devenit
TOTUS.

Vicepreşedintele Joe Biden a avut
parte recent de o experien\ă neplăcută
similară, în timp ce sus\inea un discurs
în Colorado Springs, promperul său [ind
trântit de o rafală de vânt.



Timp de aproape un deceniu, Whitney Houston (45 de ani) a dispărut de pe scena muzicală interna\ională, din motive
personale, însă în ultimii ani, a luptat pentru a-;i pune ordine în via\ă.VEDETE
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Whitney Houston, din nou
`n lumina reflectoarelor

Renée Zellweger va juca
în "Bridget Jones 3"

Actri\a americană urmează să
interpreteze din nou rolul editorialistei
devenite jurnalist de televiziune Bridget
Jones, în cea de-a treia parte a acestei
francize de succes, informează
accesshollywood.com. Filmul va [
produs de compania Working Title
Films, iar [lmările vor începe spre
sfâr;itul anului 2010.

Romanele scriitoarei britanice
Helen Fielding - "Jurnalul lui Bridget
Jones" ;i "Bridget Jones< La limita
ra\iunii" - au stat la baza primelor două
[lme din această franciză. Scenariul
celui de-al treilea [lm urmează să [e
inspirat dintr-o serie de articole pe care
autoarea britanică le-a scris pentru
ziarul “fe Independent” în 2005, în
care eroina Bridget Jones, ajunsă la
vârsta de 40 de ani, începe să `și
dorească să aibă un copil.

Filmul "Jurnalul lui Bridget Jones",
în care Renée Zellweger a jucat alături
de Hugh Grant ;i Colin Firth, a avut
încasări de aproape 282 de milioane de
dolari pe plan mondial, după lansarea
lui pe marile ecrane, în 2001.
Continuarea din 2004 a acestui [lm a
ob\inut încasări de 262 de milioane de
dolari pe plan mondial, potrivit Box
O]ce Mojo.

Vedeta în vârstă de 40 de ani este
de\inătoare a unui premiu Oscar, a unui
Glob de Aur ;i a unui premiu BAFTA
pentru rolul din [lmul "Cold
Mountain" (2003).

Familia Jackson despre dependen\a
de medicamente a lui Michael

Tito Jackson, unul dintre fra\ii lui
Michael Jackson, a declarat într-un
interviu acordat cotidianului britanic
“Daily Mirror” că membrii familiei
Jackson au avut o discu\ie aprinsă cu
starul în legătură cu presupusa lui
dependen\ă de medicamente.

Potrivit declara\iei lui, mai mul\i
membri ai familiei Jackson, alarma\i de
informa\iile pe care le-au primit ;i care
îi avertizau că fratele lor devenise
dependent de medicamente, au

organizat un adevărat "raid" la
Neverland, celebra fermă din California
a cântăre\ului. "Michael a făcut totul
pentru a se asigura că noi nu vom a\a
nimic despre consumul de
medicamente", a declarat Tito. Ei au a\at
c[ artistul fusese internat `ntr-o clinic[
de dezintoxicare din Anglia `n anul 1993.

Dar, confruntându-se cu un număr
tot mai mare de informa\ii care le
parveneau despre acest subiect, familia
a început să se îngrijoreze în legătură cu

sănătatea starului. "A trebuit să
ac\ionăm, eu, surorile mele - Janet,
Rebbie ;i La Toya - ;i fra\ii mei Jackie ;i
Randy", a declarat Tito pentru cotidianul
britanic. "Am dat buzna în casa lui ;i el
a fost foarte surprins să ne vadă. Ne-am
dus într-una din camere ;i am avut o
discu\ie cu el. Unii dintre noi plângeau",
a adăugat Tito Jackson.

Cauzele mor\ii lui Michael Jackson
sunt încă necunoscute, dar anchetatorii
americani investighează rolul pe care l-
ar [ putut avea consumul de
medicamente în decesul starului. "L-am
întrebat de mai multe ori dacă ceea ce
auzisem despre dependen\a lui de
medicamente era adevărat. El a negat de
[ecare dată".

Tito Jackson a declarat că unul dintre
medicii lui Michael l-a asigurat că fratele
său este sănătos. Totodată, el a mărturisit
că gărzile de corp au împiedicat, ulterior,
familia Jackson să se mai apropie de star
pentru a-i vorbi despre aceste lucruri.

Între timp, Institutul medico-legal
din Los Angeles i-a cerut dermatologului
lui Michael Jackson să predea "dosarele
medicale suplimentare" ale starului
decedat, păstrate în cabinetul din Beverly
Hills al acestui medic, a declarat Craig
Harvey, purtătorul de cuvânt al
institu\iei.

Vedeta ;i-a lansat albumul "I Look
To You", primul ei material discogra[c
din ultimii ;apte ani, într-o conferin\ă
organizată la hotelul Mandarin
Oriental din Londra, unde celebra
c]nt[rea\[ s-a prezentat într-o formă
[zică de invidiat, informează
dailymail.co.uk.

Timp de aproape un deceniu,
Houston (45 de ani) a dispărut de pe
scena muzicală interna\ională, din
motive personale, însă în ultimii ani a
luptat pentru a-;i pune ordine în via\ă.
Mar\i seară, cântărea\a americană a
ajuns în Marea Britanie ;i s-a prezentat
într-o formă [zică strălucitoare, care a
amintit celor prezen\i la acest
eveniment de anii ei de glorie.

Câteva piese de pe noul album au
ajuns deja pe internet ;i au generat
reac\ii diferite din partea fanilor, cei
mai severi dintre ace;tia declarând că
diva americană ;i-a pierdut vocea. Însă
mogulul din industria muzicală Clive
Davis, cel care a descoperit-o pe
Whitney în urmă cu 25 de ani, nu este
de acord cu această opinie. "Nu-l ve\i
uita niciodată, după ce ve\i asculta acest
album", a declarat el. "Există pe acest
album un cântec intitulat «I Didn't
Know My Own Strength», care
vorbe;te despre via\a lui Whitney. Ea
a avut momentele ei de cădere, dar nu
s-a lăsat învinsă", a adăugat acesta.

În 2001, Houston ;i-a ;ocat fanii
printr-o apari\ie stranie la un concert
în onoarea lui Michael Jackson,
organizat la New York. În decembrie
2002, celebra cântărea\ă americană a
recunoscut, în timpul unui interviu
acordat postului ABC, că a consumat
droguri ;i alcool. În ciuda faptului că a
negat că era dependentă, ea s-a
internat, în 2004, într-o clinică de

dezintoxicare din Georgia. Însă după ce
a divor\at de so\ul ei, rapperul Bobby
Brown (în 2006) ;i a c];tigat custodia
[icei sale Bobbi Kristina, artista
americană ;i-a plănuit cu minu\iozitate

revenirea pe scena muzicală, cu
ajutorul lui Clive Davis, pre;edintele
casei de discuri J Records. Whitney
Houston este singurul artist din lume
care a lansat ;apte albume consecutive

premiate cu mai multe Discuri de
Platină, dep[;ind la acest capitol chiar
;i trupa Beatles.

Pe plan mondial, diva americană a
vândut peste 140 de milioane de

albume ;i 50 de milioane de single-uri,
printre care se numără ;i piesa "I Will
Always Love You", lansată în 1993, ;i
care a devenit una dintre cele mai bine
vândute melodii din toate timpurile.



Primele p[pu;i dateaz[ din 1850 ;i acum se g[sesc foarte rar. Cele mai multe p[pu;i ale acelor vremuri erau
confec\ionate `n Anglia de me;te;ugari pricepu\i, particulari. Ei ciopleau corpul p[pu;ii din lemn, pe care pictau
tr[s[turile fe\ei ;i mici detalii. ISTORIE
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Toate p[pu;ile realizate `nainte
de 1930 sunt acum valoroase

De zeci de ani de zile,
occidentalii construiau o
industrie de milioane de dolari `n
Gecare an av]nd la baz[ p[pu;ile
de colec\ie. Practic, `n Occident
au existat cercuri `ntregi de astfel
de colec\ionari, erau o serie de
publica\ii, site-uri de internet,
t]rguri, p[pu;ile de colec\ie
f[c]nd chiar obiectul unei
sec\iuni speciale `n cadrul
licita\iilor organizate de anumite
companii de peste hotare.

Ca orice obiect de licita\ie, chiar dac[
unor persoane le venea foarte greu s[
cread[, ;i p[pu;ile erau valori[cate. Cum
se stabile;te valoarea unei p[pu;i de
colec\ie? ~n primul r]nd, valoarea de
licita\ie este stabilit[ `n func\ie de doi
factori majori, respectiv vechimea ;i
calitatea execu\iei, la care se adaug[
pasiunea pentru a avea la tine acas[ o
pies[ rar[. Pe pia\a specializat[, o p[pu;[
de colec\ie ajunge s[ valoreze zeci de mii
de dolari, pentru c[ un exemplar valoros
ascunde o `ntreag[ lume, povestea
p[pu;ii, a celor care au creat-o, a cui a
fost, dac[ face parte dintr-o serie limitat[
sau nu ;i prin c]te m]ini a trecut de-a
lungul anilor.

:tim cu to\ii c[ `mbr[c[mintea,
muzica, obiectele de art[, tot ceea ce
avem `n jurul nostru este inclus `ntr-o
anumit[ perioad[. Ei bine, la fel e ;i cu
p[pu;ile. Toate p[pu;ile realizate `nainte
de anul 1930 sunt considerate vechi sau
“antice”. Termenul este din start o
garan\ie a valorii. ~mp[r\irea `ntre vechi
;i nou poate p[rea arbitrar[, dar orice
p[pu;[ mai veche de 70-80 de ani,
indiferent de materialul din care este
f[cut[, este mai valoroas[ ;i mai c[utat[.

Multe din p[pu;ile din “bisque”, care
este un tip de por\elan [n, f[r[ luciu, cu
tent[ tranda[rie, folosit `n perioada
1820-1940, realizate de produc[torii
germani `ntre 1890 ;i 1930, pot [ cu greu
evaluate corect, mai ales atunci c]nd
lipse;te `mbr[c[mintea original[.
Majoritatea p[pu;ilor vechi sunt `n zilele
noastre `ntr-o stare proast[, cu excep\ia
celor care au fost de la `nceput `n colec\ii.
Celor ce nu au avut “norocul” de a [
piese de colec\ie le lipsesc hainele,
perucile ;i accesoriile `n majoritatea
cazurilor.

~n 1650 s-a confec\ionat
prima p[pu;[ - Queen Anne

Primele p[pu;i dateaz[ din 1650 ;i
acum se g[sesc foarte rar. Cele mai multe
p[pu;i ale acelor vremuri erau
confec\ionate `n Anglia de me;te;ugari
pricepu\i, particulari. Ei ciopleau corpul
p[pu;ii din lemn, pe care pictau
tr[s[turile fe\ei ;i mici detalii. Apoi le
`mbr[cau `n costume minuscule care
reproduceau de fapt moda acelor
timpuri. Acele p[pu;i se numeau “Queen
Anne” ;i se g[sesc foarte rar `n condi\ie
bun[ sau excelent[, pre\ul variind de la
1.500 de dolari pentru un exemplar din
secolul XIX ;i p]n[ la peste 20.000 dolari
pentru cele din secolul XVII, din care
p]n[ acum s-au g[sit mai pu\in de 30.
~ncep]nd cu secolul al XIX-lea au fost
confec\ionate p[pu;ile din “papier
mache”, care sunt pe locul al doilea ca
vechime. Acestea au intrat `n produc\ie
de mas[ `n Germania, Fran\a ;i `n Statele
Unite, [ind o alternativ[ ieein[ la cele
din lemn, deoarece se puteau folosi tipare
care scurtau timpul de fabricare. Aceste
p[pu;i au marcat ;i intrarea pe pia\[ a
fabrican\ilor germani de p[pu;i, care vor
domina acest domeniu p]n[ la `nceputul

Primului R[zboi Mondial, singurul
concurent puternic [ind p[pu;a francez[
Bebe. Cam `n aceea;i perioad[ cu
p[pu;ile din papier mache au ap[rut ;i
p[pu;ile din cear[. Primele exemplare
au fost realizate `n Anglia, dup[ ce a
`ncetat produc\ia celor din lemn. ~ntre
1840 ;i 1900 acest tip de p[pu;i a intrat
`n produc\ie de mas[, dup[ ce `n trecut
p[pu;ile din cear[ erau destinate doar
celor foarte boga\i, [ind realizate pe
comand[. Exemplarele din cear[ erau
realizate prin turnarea materialului
[erbinte `n forme speciale ;i ata;area
ulterioar[ a p[rului ;i ochilor de sticl[.
Corpul p[pu;ilor din cear[ era realizat
din p]nz[ umplut[ cu rumegu;. Sunt
piese extrem de frumoase, cu tr[s[turi
[ne ;i interesante, deoarece ceara putea
reproduce cu mai mult[ acuitate
culoarea ;i textura pielii umane. Pre\ul
lor variaza `n cataloage de la 1.000 la
2.000 de dolari, [ind mai u;or de g[sit.

Am ajuns la p[pu;ile din por\elan ;i
parian. O varietate a acestora, mai greu
de g[sit, sunt cele din parian, un por\elan
alb, asem[n[tor ca aspect cu marmura.
P[pu;ile din por\elan au atins culmea
celebrit[\ii `ntre 1840 ;i 1880, `nainte ca
cele din bisque s[ devin[ preferatele
copiilor. Modelele din por\elan au
capetele din por\elan l[cuit, `n timp ce
celelalte sunt din por\elan simplu,
majoritatea [ind produse `n Germania.
Sunt identi[cate ;i clasi[cate datorit[
modului de aranjare a p[rului, adic[
p[pu;i Alice `n |ara Minunilor, cu
benti\a ;i p[rul bogat, ;i Dolly Madison,
cea cu p[rul c]rlion\at ;i o panglic[, dup[
moda timpului. Cele mai multe p[pu;i
ale acelor vremuri reprezintau femei.
Dup[ 1880, capetele din por\elan au
`nceput s[ [e v]ndute ;i separat, al[turi
de seturi de haine. Cea mai cunoscut[
categorie a p[pu;ilor vechi, cele franceze

;i germane din bisque, au jucat `n epoca
lor rolul pe care ast[zi `l are Barbie.
Acestea au fost produse p]n[ `n preajma
Primului R[zboi Mondial, num[rul
fabricilor ;i meseria;ilor din aceast[
ramur[ cresc]nd `ntr-un ritm ame\itor,
apogeul [ind atins `n 1860. ~n istoria
p[pu;ilor, perioada 1860-1890 este clar
dominat[ de p[pu;ile-model.

Francezii au ;ocat pl[cut
copiii ;i adul\ii cu p[pu;a
Bebes

Dup[ 1850 au ap[rut pe pia\[
primele modele de p[pu;i Bebes, care,
cum le e ;i numele, ar[tau ca ni;te
bebelu;i ;i au reu;it s[ surprind[ pl[cut
copiii ;i adul\ii acelor vremuri. Firmele
franceze cu tradi\ie `n domeniu, precum
Jumeau sau Bru, au dus producerea de
Bebes la nivelul de art[, chiar dac[,
adapt]ndu-se la cerin\ele pie\ei,
produc\ia de mas[ a atins cote
impresionante. Domina\ia francez[ a
durat p]n[ la `nceputul ultimului
deceniu al secolului, c]nd produc[torii
germani au c];tigat competi\ia ;i au
acaparat pia\a, oferind produse de
calitate, dar la pre\uri mult mai mici. ~n
fa\a succesului `nregistrat de Bebes,
replica german[ nu putea s[ `nt]rzie
foarte mult. Dup[ ce Anglia a ie;it din
joc, lupta s-a dus `ntre cei doi mari
produc[tori, Fran\a ;i Germania.
P[pu;ile replic[ germane sunt
asem[n[toare celor franceze, [ind cel
mai u;or de g[sit, asta deoarece num[rul
lor a fost mult mai mare. Produse `n
perioada 1890-1930 de [rme precum
Armand Marseille, Simon ;i Halbig, KR
sau Kestner, aceste p[pu;i erau produse
`n principal `n regiunea furingia, unde
existau resursele necesare pentru
produc\ii mari de por\elan.

Armand Marseille Doll -
p[pu;a antic[ nem\easc[

~n aceast[ regiune, cu foarte mult
timp `n urm[, un afacerist german punea
bazele unei mari fabrici de p[pu;i. Odat[
cu `n[in\area acestei f[bricu\e, ia na;tere
;i prima p[pu;[ Armand Marseille, acum
pies[ rar[, demn[ de a;ezat `ntr-o
colec\ie. Se spune c[ v]rsta de aur a
fabric[rii p[pu;ilor `ncepe `n Germania
anilor 1880, c]nd a;a-zisele p[pu;i negre
devin obiecte de colec\ie ale celor boga\i.
Operele de art[ create `ntre 1880 ;i 1930
de mae;tri ca Simon & Halbig, Armand
Marseille sau Heubach Koppelsdorf
valoreaz[ ast[zi averi. Armand Marseille
Dolls, adic[ p[pu;ile Armand Marseille,
sunt unele dintre cele mai comune
p[pu;i antice care, cu greu, se mai g[sesc
;i ast[zi.

Cele mai numeroase modele scoase
la vremea aceea pe pia\[ de germani au
fost modelul 390 ;i 370. Cererea [ind
mare, Armand Marseille a produs astfel
de p[pu;i din 1885 ;i p]n[ `n 1930.
Compania Armand Marseille ;i-a
`nceput activitatea `n 1865, dar p]n[ `n
anul 1885 nu a creat celebrele p[pu;i.
Situat[ `n Koppelsdorf, în furingia,
regiune din Germania, compania
Armand Marseille avea s[ devin[ `n timp
cea mai mare produc[toare de p[pu;i
din `ntreaga lume. Cele mai multe p[pu;i
Armand Marseille au fost create cu
capete de bisque, acel por\elan [n
deosebit de natural. Multe din p[pu;i
sunt marcate cu AM `n loc de Armand
Marseille. Sunt adev[rate opere de art[
;i `n zilele noastre valoreaz[ foarte mul\i
bani, `n cadrul licita\iilor `n domeniu
speciali;tii estim]nd c[ pre\ul unei
Armand Marseille ajunge ;i la c]teva mii
de dolari.

Ioana Pop Vladimirescu



Pe locul actualei localităţi Urziceni, acoperite de depunerile medievale, se a\ă urmele
unei mari aşezări din epoca mijlocie a bronzului (cultura Otomani). Urmele sale au fost
observate în şanţurile conductei de apă de pe Strada Principală.ARHEOLOGIE
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Începând din septembrie 2008
Muzeul Judeţean Satu Mare,
împreună cu Direcţia Muzeelor
din judeţul Szabolcs-Szatmar-
Bereg, a implementat proiectul
“Moştenire culturală ca factor de
legătură transfrontalieră”.
Proiectul, Gnanţat prin programul
România-Ungaria, Phare CBC
2006 (RO-2006/018-
446.01.01.02.04), a propus în
principal cercetarea complexă a
localităţilor din zona fostei
mlaştini Ecedea.

Astfel, au fost efectuate periegheze
arheologice, relevarea monumentelor
istorice şi arhitecturale, precum şi
cercetări etnogra[ce de teren, în care au
fost implicaţi atât specialişti din România,
cât şi din Ungaria. Rezultatele cercetărilor
sunt valori[cate în Ghiduri culturale şi
istorice realizate pentru [ecare comună în
parte. În continuare, redăm o parte din
ghidul comunei Urziceni, a\at sub tipar.
Colectivul de autori este format din< Szőcs
Péter Levente (coordonator), Robert
Gindele, Diana Iegar, Liviu Marta, Németi
János, Sárándi Tamás, Szilágyi Levente.

Urziceni. Ghid cultural
şi istoric. Descoperiri
arheologice

Hotarele Urziceniului au fost intens
locuite de-a lungul istoriei, la fel ca şi
teritoriul celorlalte localităţi a\ate pe
malurile Mlaştinii Ecedea. Terenurile de
la marginea Mlaştinii şi din văile ce se
varsă în ea, Valea Neagră (Pârâul
Mogyorós) şi Pârâul Fabricii de Hârtie, au
fost preferate pentru agricultură, ca
urmare a umidităţii solului şi a
conţinutului nisipos ce îl făcea uşor de
lucrat în cadrul unei agriculturi practicate
cu instrumente primitive. Zonele umede
din văi sau dintre dunele de nisip erau
deosebit de bune şi pentru creşterea
animalelor. Informaţiile arheologice şi
datele istorice mai recente documentează
importanţa acestei activităţi pentru
comunităţile umane ce au vieţuit aici de-
a lungul timpului. Resursele de trestie şi
pădurile prezente în zonă au oferit
materie primă la îndemână pentru
construcţia locuinţelor şi a anexelor
gospodăreşti. Cele mai vechi urme de
locuire descoperite pe teritoriul comunei
datează din epoca neolitică timpurie. O
comunitate aparţinând culturii Criş s-a
stabilit pe insula înconjurată de terenuri
mlăştinoase din zona Râtul Vada.
Locuirea creşte în intensitate în perioada
neolitică dezvoltată, perioadă pentru care

pe teritoriul comunei au fost descoperite
urmele a trei aşezări în punctele Crucea
Vada, La Păşune (Disznó legelő) şi Vamă.
Din ele provin topoare de piatră şi
ceramică pictată cu bitum (adus probabil
din valea Barcăului), speci[că civilizaţiei
pe care arheologii o numesc grupul
Pişcolt.

Teritoriul localităţii Urziceni rămâne
intens locuit şi pe parcursul epocilor
metalelor. Sunt bine reprezentate
civilizaţiile ce au vieţuit în Câmpia Tisei
de-a lungul epocii cuprului< cultura
Tiszapolgár (aşezările din punctele La
Fântână şi Grădina Grănicerilor), cultura
Bodrogkeresztúr (cimitirul din Vamă) şi
cultura Baden (aşezare pe insula Râtul
Vada). În punctele Nisipăria Veche,
Drumul Căminului, Körös-domb şi pe o
ridicătură din valea Pârâului Fabricii de
Hârtie au fost descoperite urmele a patru
aşezări din epoca timpurie a bronzului,
cunoscută sub numele de grupul Sanislău.
Între acestea iese în evidenţă aşezarea de
la Körös-domb, unde printre
numeroasele fragmente ceramice şi bucăţi
de lut ars ce provin de la locuinţe
incendiate a fost găsit un frumos topor de
piatră (donat ulterior şcolii din localitate).
Cercetările arheologice arată că
civilizaţiile din aceste perioade aveau o
economie axată pe activitatea de creştere
a animalelor. În cadrul comunităţilor sunt
vizibile deja puternice strati[cări sociale.
Unii dintre bărbaţii înhumaţi în
necropola din Vamă au, pe lângă vasele
de ofrandă, şi câte un topor de piatră, fapt
prin care se doreşte probabil sublinierea
apartenenţei lor la casta războinicilor. Iese
în evidenţă mormântul bogat al unuia
dintre aceştia, care alături de alte obiecte
avea depusă o tolbă din corn de bour ce
conţinea vârfuri de săgeţi confecţionate
din piatră. Deosebit de bogat era şi
mormântul unei femei îngropate în
apropiere. Spre deosebire de alte femei,
care aveau ca inventar vase de ofrandă şi
şiraguri de mărgele din scoici, aceasta mai
avea şi două plăci de aur ce îi împodobeau
acoperământul capului.

Pe locul actualei localităţi Urziceni,
acoperite de depunerile medievale, se a\ă
urmele unei mari aşezări din epoca
mijlocie a bronzului (cultura Otomani).
Urmele sale au fost observate în şanţurile
conductei de apă de pe Strada Principală.
De această locuire ţin şase vase
descoperite în grădina casei cu numărul
416 (descoperite de János Schieli). După
încetarea acestei aşezări, o nouă aşezare
se naşte (sau se mută?) în zona Togului
Károly. Cele două aşezări atestă locuirea
teritoriului comunei în perioada 1800 -
1300 î. Hr., o epocă caracterizată de mare
stabilitate, când în întreaga Câmpie a Tisei
au în\orit civilizaţiile “tellurilor” (movile
formate de succesivele dărâmări şi

reconstrucţii ale locuinţelor, ca urmare a
unei locuiri intense şi de lungă durată pe
un loc restrâns).

~n zona Crucii Vada au fost
identiGcate urmele unei
aşezări

Din intervalul de timp cuprins între
1300 - 1100 î. Hr. (epoca târzie a
bronzului) pe teritoriul comunei sunt
cunoscute două aşezări, situate la sud şi
est de localitate (punctele Drumul
Căminului şi în Valea Fabricii de Hârtie).
Cele două aşezări aparţin culturii
Hajdúbagos-Cehăluţ, în vremea căreia în
zona dintre Crasna şi Barcău au fost
îngropate în pământ un mare număr de
arme, unelte şi podoabe. După încetarea
acestor aşezări, în zona Crucii Vada au fost
identi[cate urmele unei aşezări, în timp
ce o alta a fost cercetată arheologic prin
săpăturile de salvare întreprinse cu ocazia
amenajării Vămii. Cele două aşezări
aparţin civilizaţiei cunoscute sub numele
de cultura Gáva, ce se remarcă prin
forti[caţiile spectaculoase pe care le-a
ridicat în locuri apărate natural, pe crestele
unor înălţimi din Carpaţi sau pe insulele
unor mlaştini din Câmpia Tisei.

Un lung interval de timp, cuprins
între 800 - 300 î. Hr., nu are documentată
încă locuirea pe terenurile comunei.
Urmele de locuire sunt vizibile odată cu
ocuparea Câmpiei Tisei şi a Transilvaniei
de către triburile celtice venite dinspre
vest. Ceramica descoperită atestă că în
vremea celţilor pe teritoriul comunei au
funcţionat două cătune sau grupuri de
ferme (pe Pârâul Fabricii de Hârtie şi pe
Păşune - Disznó legelő).

Cu ocazia modernizării punctului de
trecere a frontierei româno-ungare, în
punctul Urziceni Vamă au fost cercetate
arheologic mai multe suprafeţe. Din
perioada epocii romane sau a primei epoci
a migraţiilor a fost descoperită o locuinţă
rectangulară, parţial distrusă, adâncită la
83 cm faţă de suprafaţa solului, având câte
trei gropi de stâlpi pe laturile scurte.
Dimensiunile locuinţei sunt de 360 x 334
cm. În locuinţă au fost descoperite
fragmente ceramice modelate la roată, de
culoare cenuşie, zgrunţuroase, un colţ de
mistreţ folosit ca pandantiv şi un pieptene
de os cu dinţi bilaterali. Pandantivele din
colţi de animale sălbatice (urşi, mistreţi)
aveau, pentru popoarele barbare, rol de
amuletă. Ele simbolizau puterea
animalului şi purtătorul lor credea că îşi
însuşeşte o parte din aceste puteri.
Pieptenele de os cu dinţi bilaterali datează
locuinţa în intervalul secolelor IV-VI d.
Hr. Aceşti piepteni erau folosiţi atât în
provinciile romane, cât şi în mediul
poarelor germanice.

O descoperire interesantă este
reprezentată de o groapă rectangulară cu
pereţi arşi, identi[cată în apropierea
locuinţei, orientată pe axa nord-sud, cu
lipitură arsă având o grosime de 2 cm pe
pereţi. Umplutura este negricioasă cu
mult lemn carbonizat şi pământ ars.
Asemenea gropi au fost descoperite în tot
arealul locuit de daci liberi şi popoare
germanice în bazinul Tisei Superioare. Pe
baza analogiilor din Europa Centrală
putem să presupunem că ele au originea
în mediul germanic. În stadiul actual al
cercetărilor, funcţionalitatea acestor gropi
nu este foarte clar stabilită. S-a presupus
o legătură cu procesarea [erului de baltă
sau cu alte activităţi meşteşugăreşti.
Având în vedere regularitatea orientării pe
axa nord-sud, putem să presupunem un
rol cultic, dar datorită numărului mare al
descoperirilor funcţia se leagă probabil
de activităţi cotidiene. Aşezarea din epoca
romană sau prima epocă a migraţiilor de
la Urziceni Vamă are un caracter de
gospodărie izolată. Acest tip de habitat
este format din mai multe gospodării
distanţate, formând “un şir de locuire” pe
terasele unor pârâuri.

Cu ocazia unor lucrări edilitare,
aproape de punctul de trecere a frontierei,
în grădina pichetului de grăniceri, a fost
descoperit un mormânt de inhumaţie. În
anul 1998 a fost executat un sondaj de
mici dimensiuni, dar nu s-a mai
identi[cat niciun mormânt din epoca
romană. Aceasta demonstrează că în zonă
a existat, foarte probabil, un singur
mormânt sau un cimitir mai mic. Din
inventarul mormântului s-a păstrat o

strachină modelată la roată, de culoare
cărămizie. Forma vasului imită o formă
romană, ne[ind caracteristică popoarelor
barbare. Atribuirea etnică a mormântului
este di[cilă. Ritul inhumaţiei în această
zonă era caracteristic sarmaţilor, însă în
epoca romană târzie şi popoarele
germanice au trecut la acest obicei de
înmormântare. În lipsa unor detalii
privind orientarea scheletului, este greu
de precizat dacă este un mormânt
germanic din epoca romană târzie sau
unul sarmatic.

Alte aşezări din epoca romană au fost
cercetate prin periegheze lângă drumul
spre Urziceni-Pădure, în zona podului
care traversează canalul Pârâul Negru şi
pe malul stâng al pârâului Pârâul Fabricii
de Hârtie (Papírgyár pataka), spre şoseaua
Carei-Urziceni. Monedele emise de
împăraţii Traian între 103-111 d. Hr. şi
Antoninus Pius, descoperite pe teritoriul
localităţii, indică o locuire însemnată a
zonei în epoca romană.

Între Urziceni şi Foieni, pe un grind
înconjurat de mlaştină, denumit Vada rét,
a fost descoperit un mormânt de
inhumaţie. Lângă craniu au fost observate
pete verzi, care indicau existenţa unor
inele de tâmplă din bronz sau argint,
datând mormântul în secolele VIII–IX. În
această zonă au fost identi[cate şi urmele
unui sat medieval, Vada, care a dispărut
pe parcursul secolului al XVI-lea. Pe raza
localităţii Urziceni-Pădure, lângă cimitir
au fost semnalate fragmente ceramice care
atestă existenţa unei aşezări de mici
dimensiuni din epoca medievală
timpurie.

Noi vestigii
preistorice au
fost descoperite

la Urziceni



La 16 iulie 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ;i Mike Collins urcă în modulul de comandă Columbia al navetei
Apollo 11 ata;ată la vârful rachetei Saturn V. {TIIN}~

19 iulie 2009/Informa\ia de Duminic[ 9

În urmă cu 40 de ani, Neil
Armstrong devenea primul om
care pă;ea pe Lună, realizând
una dintre marile ambi\ii ale
umanită\ii ;i permi\ând astfel
Statelor Unite să se impună în
fa\a URSS în cucerirea spa\iului.
La 20 iulie 1969, Armstrong a
captat dimensiunea istorică a
evenimentului - trăit în direct
de sute de milioane de oameni -
prin legendarele cuvinte< “Este
un pas mic pentru om, dar unul
uria; pentru omenire”.

Aventura programului Apollo,
care a permis unui număr de 12
astronau\i să pă;ească pe Lună în ;ase
misiuni, între 1969 ;i 1972, începuse
cu opt ani mai devreme prin anun\ul
făcut de pre;edintele John F.
Kennedy în mai 1961, anume că “un
american va pă;i pe Lună înainte de
sfâr;itul deceniului”.

“A fost mai ales o decizie
politică”, spune John Logsdon de la
Muzeul na\ional al Spa\iului din
Washington. Războiul Rece era în
plină desfă;urare, iar URSS devansase
SUA în cursa spa\ială, după ce a pus
pe orbită în 1957 primul său satelit
artificial, Sputnik, urmat în 1961 de
ie;irea primului om în spa\iu, Iuri
Gagarin.

“URSS reu;ise să facă din succesul
misiunilor sale spa\iale un mod de
măsurare a puterii ;i a reu;itei unei
societă\i moderne, iar pre;edintele
Kennedy a spus atunci că nu ar fi în
interesul Americi i să-i lase pe
sovietici să profite”, explică Logsdon.
Bazându-se pe prosperitate ;i
capacită\ile tehnologice, Statele Unite
au demarat rapid programul Apollo,
estimat la 25 de miliarde de dolari în
1969, acum echivalentul a circa 115
miliarde sau de ;ase ori ;i jumătate
bugetul anual actual al NASA.

Probleme depășite cu brio

Însă Apollo s-a confruntat ;i cu
probleme. În 1967, un accident la sol
s-a soldat cu moartea a trei
astronau\i. Prima misiune impor-
tantă a avut loc în decembrie 1968 cu
Apollo 8, care a marcat primul zbor
în jurul Lunii cu oameni la bord.
Această misiune istorică a fost
urmată ;ase luni mai târziu de Apollo
10, al doilea zbor de recunoa;tere, cu
trei astronau\i la bord.

La 16 iulie 1969, Neil Armstrong,
Buzz Aldrin ;i Mike Collins urcă în
modulul de comandă Columbia al
navetei Apollo 11 ata;ată la vârful
rachetei Saturn V. Enorma rachetă,
înaltă de 111 metri, s-a desprins de
pasul de tir de la Centrul spa\ial
Kennedy, din Florida, la ora 13.32
GMT. La patru zile de la lansare,
Aldrin reu;e;te prin pilotare manuală
să aselenizeze modulul lunar, numit
Eagle (Vulturul), în Marea Lini;tii.

Neil Armstrong, comandantul
misiunii, informează centrul de
control< “Houston, aici baza Lini;tii,
Vulturul a aterizat”.

O dimineață istorică

La 20 iulie, la 02.50 GMT, el iese
din modul, pe o scară prea scurtă, ;i
este nevoit să sară pentru a atinge
solul lunar, la exact 02.56 ;i 48 de
secunde GMT, trei ore mai t[rziu `n
Rom]nia. Douăzeci de minute mai
târziu, i se alătură Aldrin. Cei doi vor
sta 21 de ore pe Lună ;i vor aduce 21
de kilograme de rocă. Astronau\ii vor
lăsa steagul american înfipt în solul
lunar ;i o placă din o\el pe care era
scris un mesaj de pace semnat de
pre;edintele Richard Nixon.

Drumul spre Marte

În 2004, Statele Unite lansează
programul Constela\ia, ce vizează să

trimită americani pe Lună până în
2020, preludiu al cuceririi planetei
Marte, un plan în prezent reexaminat
de pre;edintele Barack Obama.

“Destinul omenirii este să meargă
pe o altă planetă ;i putem reu;i”, a

spus recent Aldrin, pledând pentru
misiuni locuite spre Marte, fără să se
mai treacă pe Lună, pentru
economisirea de timp ;i bani.
“Colonizarea sistemului solar este un
mijloc de a găsi un alt loc în care rasa

umană să poată supravie\ui”, ceea ce,
în opinia sa, va deveni necesar într-
o zi. La 40 de ani dup[ ce a fost c[lcat[
de oameni `n picioare, Luna ;i-a
p[strat simbolistica. Unele lucruri
r[m]n eterne.

Unii sceptici sus\in c[ tot
programul aseleniz[rii a fost falsi[cat
din pricina tehnologiei prea pu\in
avansate, din cauza radia\iilor din
centura Van Allen, a v]ntului solar, a
radia\iilor cosmice etc. C]teva dintre
motivele pentru care SUA ar [ falsi[cat
aselenizarea ar [ fost R[zboiul Rece,
banii, riscul la care erau supu;i astro-
nau\ii ;i promisiunea pre;edintelui
Kennedy prin celebrul discurs al s[u.

Vom prezenta `n continuare
c]teva dintre `ntreb[rile care au creat
suspiciuni, ;i ni;te r[spunsuri posibile.

De ce steagul se mi;ca
precum `n b[taia v]ntului?

St]lpul de sus\inere al steagului a
fost scuturat, ceea ce a urmat a fost o
continuare a oscil[rii, ne[ind vorba
de frecarea cu aerul precum se
`nt[mpl[ pe P[m]nt ca s[ amortizeze
mi;carea.

De ce nu s-a v[zut nicio stea
pe cer?

Expunerea a fost reglat[ pentru
sol, iar pentru stele ar [ fost nevoie de
o alt[ perioad[ de expunere.
Neexist]nd atmosfer[, lumina
Soarelui era foarte intens[ ;i astfel
acoperea tot ce provenea din "afar[”.
Singura posibilitate ca stelele s[ devin[
vizibile pe Lun[ ar [ aceea ca un
astronaut s[ realizeze fotogra[ile pe

partea `ntunecat[ a Lunii.

Litera “C” pe o piatr[ lunar[

De;i nu este nici pe departe o
dovad[ a mu;amaliz[rii, au fost multe
persoane care au sus\inut c[ acea liter[
a fost gravat[ pe piatr[. Studiile asupra
pozelor au ar[tat c[ acea liter[ “C” a
survenit `n urma develop[rii [lmului
;i c[ a fost de fapt o [br[ sau un [r de
p[r pe h]rtie c]nd a fost scoas[.

De ce nu s-a ridicat praful
de nisip la aselenizare?

Experimentele asupra unui singur
gr[unte de praf ne ajut[ s[ `n\elegem
unele din propriet[\ile ciudate, dar ;i
complexe, ale prafului lunar. Astro-
nau\ii ce au c[lcat pe Lun[ `ntre 1969
;i 1972 au fost surprin;i s[ constate c]t
de lipicios este acesta. Mul\i cercet[tori
sus\in c[ praful lunar este `nc[rcat
electric. Razele ultraviolete `ncarc[ de
10 ori mai mult gr[untele de nisip
dec]t au prezis teoriile.

Centura Van Allen

Unii sceptici spun c[ omul nu
poate trece de aceast[ centur[ din
cauza radia\iilor puternice, fatale.
Cercet[torii sus\in c[ Apollo a trecut
prin aceast[ centur[ destul de rapid,
[ind expu;i doar pentru pu\in timp,
iar astronau\ii nu au primit o doz[ de
radia\ie considerat[ periculoas[.

Unii adep\i ai conspira\iei sus\in c[
era nevoie de un scut de plumb pentru
a-i proteja `mpotriva radiatiilor, ceea
ce era imposibil datorit[ greut[\ii mari
pe care ar [ avut-o. ~ns[, c]nd particule
de `nalt[ energie, ca cele din centura
Van Allen, sunt absorbite `n metale,
dau na;tere la o radia\ie secundar[.
Cea mai bun[ protec\ie `mpotriva
radia\iei probabil este polietilena,
precum ;i `n cazul navetei lunare. Dr.
Van Allen a participat personal la
realizarea protec\iei modulului ;i
alegerea traiectoriei optime.

Vasile A.

Nedumeriri despre aselenizare

40 de ani de la prima
plimbare pe Lun[



Preg[tim o oper[ rock de o or[ ;i ceva care va purta numele “Vlad |epe; - poemele Valahiei”. ~nregistr[rile le facem
`n colaborare cu [larmonica, al[turi de care vom realiza ;i lansarea. Va [ un proiect complex pe care `l om d[rui cu drag
ascult[torilor no;tri.PASIUNI
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Trooper a fost marea atrac\ie
pe scena de la Samfest Rock
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De;i c]nt[ de 14 ani, b[ie\ii
de la Trooper fac muzic[ cu
foarte mult[ pasiune. Grupul
muzical Trooper a luat Gin\[ `n
anul 1995, av]ndu-i ca fondatori
pe Oscar, Coiotu ;i Balaurul. ~n
prezent trupa num[r[ cinci
membri< Coiotu - Alin Dincă la
voce, Balaurul - Aurelian Dinc[
la chitar[, clape ;i voce, Oscar -
Ionuţ R[dulescu la bass ;i voce,
John - Ionu\ Covalciuc la tobe ;i
percu\ie ;i nu `n ultimul r]nd
Popa - Laurenţiu Popa, care
c]nt[ la chitar[ ;i cu vocea.

B[ie\ii au fost marea atrac\ie pe
scena de la Samfest Rock de anul
acesta, urm]nd s[ ne mai fac[ o vizit[
la ziua a doua a Viking Moto Party
de la Petre;ti, data [ind 31 iulie. I-am
prins la vorb[ ;i am a\at multe despre
trecutul ;i viitorul trupei `n materie
de muzic[.

- Salut! Prima `ntrebare
ar G< de ce c]nta\i tocmai
rock?

- Noi credem c[ [ecare om, prin
intermediul muzicii ;i implicit prin
ceea ce c]nt[, are ceva de spus. Este
cea mai bun[ metod[ de a se exprima.
~n cazul nostru stilul rock este cel mai
bun mod de a spune ce avem pe su\et.

- Povesti\i-ne c]teva
secven\e din trecutul trupei.

- C]nt[m de 14 ani, iar de atunci
doar doi membri s-au schimbat, `n 2001.
De atunci suntem sub aceast[ formul[.
Din 2002 am `nceput s[ ne edit[m
albume. ~n prezent num[r[m patru
discuri de studio, dup[ cum urmeaz[<
“Trooper I” lansat `n 2002, “Desant”
editat `n 2005, un an mai t]rziu a ie;it
pe pia\[ discul intitulat “Electric”. ~n
octombrie 2007 am lansat un Box-set
care cuprinde toate cele trei albume ale
trupei plus un DVD, toate ambalate într-
o carte ce cuprinde istoria forma\iei.
Produsul poart[ numele “Trooper 12
ani - amintiri”. Pe cele patru albume
avem `n jur de 100 de piese, dar `n afara
albumului sunt mult mai multe, pentru
discuri [ind selectate chiar cele mai

reu;ite.

- Dac[ ave\i albume editate,
probabil o mare parte din
piese sunt de compozi\ie
proprie. Totu;i c]nta\i ;i
coveruri?

- Da, `ntr-adev[r majoritatea
pieselor sunt proprii, `ns[ nu lipsesc nici
coverurile. La `nceputuri prelucram
piese de la Voltaj (formula veche),
Metropol (av]ndu-l ca solist pe
A.G.Weinberger) sau Chromdioxid.

- Cine v[ compune piesele
;i versurile? De unde vine
inspira\ia?

- Piesele sunt compuse de membrii
trupei, iar versurile `n cea mai mare parte
de Coiotu, care de meserie e jurnalist. ~n
ceea ce prive;te inspira\ia, ea vine din

via\a de toate zilele. Fiecare om cel
mai bine se poate inspira din via\[,
experien\e, tr[iri, [e ele triste, [e
fericite. Suntem de p[rere c[ muzica
trebuie s[ transpun[ exact tr[irile
reale ;i sentimentele, astfel `nc]t s[
reu;easc[ s[ ofere publicului
sentimente ;i s[-i sensibilizeze.

- Voi sunte\i genul
de arti;ti sensibili?
- Cum spuneam, muzica trebuie s[

transmit[ sentimente. F[r[ ele, exist[
doar ritmuri ;i versuri.

Suntem de p[rere c[
un om dac[ simte

nevoia de a pl]nge trebuie s[ o
fac[. Dac[ e fericit, atunci s[
z]mbeasc[. Pentru noi cel mai
important e ca muzica noastr[ s[
ajung[ la oameni.

- Pute\i aminti c]teva din
marile scene pe care a\i
urcat, mari arti;ti al[turi de
care a\i c]ntat?
- Am c]ntat al[turi de nume celebre

precum Nazareth, Iron Maiden,
Prodigy, Sepultura, iar `n ceea ce
prive;te evenimentele mari, noi
consider[m un succes turneul “Iris 30
de ani” unde am participat al[turi de
Iris. Erau multe zile ;i nop\i
nedormite, `ns[ a meritat.

- Voi, ca muzicieni,
ce muzic[ asculta\i?

- Depinde de persoan[ ;i de ce
`nseamn[ muzic[ bun[. Coiotu,
vocalistul trupei, urm[re;te vocile `ntr-
o trup[ sau la un solist. Lui `i plac foarte
mult Mariah Carey, Michael Jackson
sau Elvis Presley. Ne mai plac Phil
Collins, Sting ;i mul\i arti;ti care `;i
merit[ aplauzele.

- Ce p[rere ave\i de muzica
rom]neasc[ de azi?

- Ei bine, s[ ;ti\i c[ la noi se face
muzic[ foarte bun[, comercial[, dar
bun[. Sunt voci extraordinare `n r]ndul
soli;tilor rom]ni ;i instrumenti;ti
extraordinari. Singura problem[ e `n
r]ndul unei mari p[r\i de compozitori.
Ei tind s[ creeze muzic[ asem[n[toare

hiturilor interna\ionale. A; putea da
exemple multe referitoare la piese
copiate ca stil ;i ritm 90% cu ce e dincolo.
P[rerea noastr[ e c[, cu toate c[ e mai
mult[ munc[, compozitorii, respectiv
trupele, ar trebuie s[ bage mai mult efort
`n a crea muzic[, pentru c[ talente exist[.

- Pe cine admira\i sau pe
cine pre\ui\i ca muzicieni
adev[ra\i?

- Cum spuneam, sunt foarte, foarte
mul\i arti;ti buni la noi. Andra, Sistem,
Simplu, Claudiu Miric[ (originar din
Satu Mare), Stigma (tot s[tm[reni),
Voltaj (mai ales formula veche), :tefan
B[nic[ Jr. sau Loredana Groza. Pe cea
din urm[ o admir[m pentru motivul c[
s-a reinventat de nenum[rate ori.
Indiferent ce stil c]nt[, pentru cine sau
unde recit[, ea poate s[ se schimbe cu
u;urin\[. Astfel desigur nu reu;e;te s[-
;i plictiseasc[ publicul. A;a ar trebui s[
fac[ mul\i muzicieni.

- S[ vedem, la Gnal, ce
preg[ti\i publicului pe viitor.

- Preg[tim o oper[ rock de o or[ ;i
ceva care va purta numele “Vlad |epe;
- poemele Valahiei”. ~nregistr[rile le
facem `n colaborare cu Filarmonica,
al[turi de care vom realiza ;i lansarea.
Va [ un proiect complex pe care `l vom
d[rui cu drag ascult[torilor no;tri.
Lansarea o vom face la data de 16
octombrie c]nd pornim `ntr-un turneu
na\ional, `ncep]nd din capital[. Ce
putem spune despre disc este c[ va [
ceva nou ;i unic `n peisajul muzical
rom]nesc. Muncim la el de doi ani ;i
jum[tate, iar acum ne-a mai r[mas s[
tragem vocile. Restul r[m]ne surpriz[.

B[ie\ii de la Trooper au fost foarte
`nc]nta\i at]t de public, c]t ;i de ceilal\i
arti;ti prezen\i, `nc]t au a[rmat c[ dac[
ar [ r[mas ;i s]mb[ta la concerte, ;i-ar
[ dorit s[ c]nte al[turi de s[tm[renii
Florian Band. Ace;tia au mai spus de
asemenea c[ au recunoscut piesele
c]ntate de ei, [ind piesele prelucrate de
la legendarii Whitesnake. Despre
Florian Band putem spune c[ este o
trup[ relativ nou[ pe pia\a muzical[,
una din m]ndriile S[tmarului.

Gabriela Pu;ca;iu



Diana Malo; era prieten[ cu Bogdan, un tip dubios, f[r[ ocupa\ie, membru al lumii
interlope din Suceava, acuzat ca dealer de droguri. Chiar a suferit o condamnare cu
suspendare pentru aceast[ activitate. INVESTIGA}II
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Colonelul Coroian vine cu
elemente de noutate `n moartea

Dianei Malo; din Suceava

Teorii ale conspira\iei
despre moartea
vedetelor (II)

~n urm[ cu aproximativ ;apte
luni, o crim[ sau o sinucidere
zguduia municipiul Suceava.
T]n[ra Diana Malo; a fost g[sit[
sp]nzurat[ `ntr-un copac din
apropierea schitului aHat `n
p[dure. La momentul respectiv,
colegul nostru - redactorul special
Ioan Coroian (alias Pistruiatul) -
nu s-a l[sat impresionat de
multitudinea de opinii formulate
de cei care au intrat prin
studiourile televiziunilor
na\ionle, dar nici de cei care s-au
apucat s[-;i dea cu p[rerea la
telefon. Fostul poli\ist de
investiga\ie ;i-a construit propria
variant[ privind moartea posibil[
a tinerei din Suceava.

Iat[ argumentele sale care stau la
baza convingerii c[ Diana Malo; nu s-
a sinucis, ci a fost omorât[ de Bogdan,
eventual ajutat de complici, dus[ în
spatele schitului ;i “pus[ pe umera;” în
p[dure.

Sinuciderea este exclus[

Diana Malo; era prieten[ cu
Bogdan, un tip dubios, f[r[ ocupa\ie,
membru al lumii interlope din Suceava,
acuzat ca dealer de droguri. Chiar a
suferit o condamnare cu suspendare
pentru aceast[ activitate. Cu siguran\[
Diana îi cuno;tea su[cient de bine
preocup[rile. Buna lor rela\ie de
prietenie, probabil interesat[ din
ambele p[r\i, a f[cut-o pe Diana s[ `i
devin[ tovar[;[ de via\[, fapt ce a fost
con[rmat prin sp[larea de c[tre fat[ a
hainelor b[iatului cu diverse ocazii.
Chiar înainte de nedoritul eveniment,
fata a plecat la domiciliul mamei sale,
care se împotrivea acestei rela\ii, pentru
a sp[la rufele lui Bogdan, st[pâna casei
[ind plecat[ la munc[. Nestatornicia
lui Bogdan pare s[ [ fost probat[ chiar
în vreme ce Diana sp[la rufe ;i dup[
moartea acesteia. Se presupune c[ fata
l-ar [ prins pe iubitul s[u f[când
dragoste cu Alexandra, o prieten[ a ei.

R[bufnirea erotic[ a lui Bogdan în
a-;i desc[rca b[rb[\ia al[turi de
Alexandra putea avea ;i o doz[ de
gelozie. Diana îl cunoscuse pe C[lin
din Târgovi;te, care a dovedit afec\iune
fa\[ de fat[, dar mai ales generozitate.
O plimba adesea cu autoturismul ;i îi
d[dea bani. Nu vrem s[ insinu[m c[
aceste multiple descinderi în doi se
puteau termina ;i cu dragoste, fapt ce
nu poate [ exclus. Fata era major[ ;i
niciunul nu p[c[tuia dac[ sentimentele,
instinctele ;i interesele le dictau acest
lucru. Curios este c[ în timp C[lin a
cunoscut o serie de am[nunte privind
rela\ia Dianei cu Bogdan, fapt ce i-a
dat de gândit. C[lin chiar a a[rmat,
mai în glum[, mai în serios, “tu vei
muri ca Elodia”. Cu siguran\[ se gândea
la di[cultatea care ar sta la baza
elucid[rii unei posibile crime. S[ [ fost
o premoni\ie? Dac[ alte persoane
considerate implicate în acest caz de
omor ar [ dorit s[ o ucid[ pe fat[ nu îi
f[ceau sf]r;itul în Suceava. G[seau
tertipuri pentru a o scoate din zon[ ;i
a o ucide într-un alt ora; pentru a li se
pierde cât mai u;or urmele.

Diana nu avea nevoie de cuie
;i ciocan în po;et[

Prezen\a ciocanului, a ;uruburilor

;i a cordelinei (frânghiei) asupra fetei
atârnate în copac are urm[toarea
explica\ie. Pentru a nu intra în con\ict
cu mama sa, a preg[tit toate cele de mai
sus spre a [ întinse undeva la domiciliul
lui Bogdan, pentru hainele sp[late ale
iubitului s[u. Pentru sinucidere nu-i
trebuiau metri mul\i de frânghie, urcare
la în[l\ime, ciocan sau ;uruburi.
Suicidul se putea produce în cele mai
bizare locuri f[r[ a [ nevoie de
expunere la risc, de a urca la 7-8 metri
în[l\ime pe un copac înghe\at.
Literatura criminalistic[ dovede;te
suiciduri la în[l\ime de un metru, legate
de clan\a de la u;[ sau te miri unde. A
urca at]\ia metri `nsemna un risc, dar
`n egal[ m[sur[ un posibil e;ec. Chiar
;i Pistruiatul a avut parte de elucidarea
unor cazuri de suicid.

As[xia mecanic[ se poate produce
în modul cel mai elegant posibil ;i f[r[
a l[sa urme. Se acoper[ fa\a victimei cu
o pern[ sau alt material textil dens. :i
moartea r[spunde prezent. Doar este
vorba despre as[xie mecanic[, fapt
con[rmat în actul de deces. În cazul
Dianei apare un element cel pu\in
ciudat. Pe antebra\e erau urme de
degete, ceea ce denot[ o posibil[
agresiune [zic[, fapt con[rmat ulterior
pe seama depozi\iei unor martori.
Inclusiv v]n[taia de pe una din m]ini
era produs[ `nc[ atunci c]nd t]n[ra
era `n via\[ (elemente noi ce apar `n
caz). Un alt element de noutate este
faptul c[ t]n[ra avea m]inile legate,
fapt nejusti[cat `n cazul `n care s-ar [
sinucis. Cei care au urcat-o `n pom
trebuiau s[ ascund[ ceva prin legarea
m]inilor `n pozi\ia respectiv[. ~n caz
contrat m]inile ar [ at]rnat pe l]ng[
corp.

Redeschiderea cazului, `n opinia
multor privitori la televizor, poate
aduce o serie de l[muriri. Abia la ;apte
luni de la comiterea crimei sunt voci
care sus\in c[ au v[zut agresiunea [zic[
asupra Dianei `n clipa `n care a fost
scoas[ cu for\a dintr-un autoturism.
Fata practic era preg[tit[ s[ plece `n
str[in[tate, iar criminalii i-au z[d[rnicit
planurile.

Cunosc[tori `n materie sus\in c[
cei ce au simulat sinuciderea ar [ \inut

fata moart[ mai mult[ vreme `n pozi\ia
ghemuit[, f[r[ a exclude posibilitatea
de a [ r[mas `n portbagajul vreunei
ma;ini. Cine a privit cu aten\ie
imaginile din copacul `n care a fost
g[sit[ Diana a putut observa c[
genunchii erau u;or `ndoi\i (avea
picioarele \exate), fapt exclus `n cazul
sinuciderii. M]inile cu siguran\[ au fost
legate pentru a simula pozi\ia `n care
fata moart[ s-a r[cit ;i a `n\epenit.
Spargerea craniului s-a produs cu
siguran\[ dup[ moartea fetei.

Dac[ nici acum nu se ;tie cine ar [
t[iat copacul `n care fata a fost at]rnat[,
se ;tie c[ ni;te tineri curio;i din Bac[u,
ajun;i `n Burdujeni - Suceava, au a\at
unde este schitul. Ajun;i la schit -
dezam[gire. Cu 2-3 zile `nainte de
sosirea lor arborele a fost t[iat. ~n locul
respectiv tinerii au plantat doi
tranda[ri, unul [ind rezervat pentru a
[ pus pe morm]nt. S-a spulberat astfel
;i mitul potrivit c[ruia criminalii
mustra\i de con;tiin\[ ar [ pus o \oare
`n memoria tinerei.

Posibilii criminali au plecat
`n str[in[tate

Adina, mama fetei, ;tie cu exactitate
cine este taximetristul martor care a
v[zut c]nd Diana a fost scoas[ for\at
din autoturism. Un oarecare Albert,
prieten al lui Bogdan, o amenin\[ pe
Adina ;i o acuz[ c[ ar dori s[ scoat[
bani pe seama mor\ii fetei.

Curios este ;i acum, la ;apte luni de
la uciderea fetei, c[ posibilii criminali
au plecat intempestiv `n str[in[tate. De
pe o posibil[ list[ a b[nui\ilor nu ar
putea lipsi prietenii ;i probabil tovar[;ii
de aventuri< Bogdan, Albert, Romeo,
Decebal ;i Adrian Cerceniuc. ~n
Suceava a r[mas doar Alexandra.

Se pare c[ se urm[re;te
redeschiderea cazului la Bucure;ti. Nu
ne-ar mira dac[ evolu\ia lucrurilor ar
for\a-o ;i pe Adina s[ `;i p[r[seasc[
de[nitiv ora;ul de domiciliu.

Cum vor scoate c[ma;a procurorii
care au instrumentat cazul, canaliz]nd
totul spre mascarea unei crime? Exclus
ca ei s[ nu [ ;tiut adev[rul adev[rat.

Ioan Ani\a;

Oamenii au fost mereu
interesa\i de vie\ile personale ale
vedetelor, ale persoanelor publice.
Informa\iile incendiare, pozele
care reHect[ via\a personal[ a
unei celebrit[\i au \inut ;i \in `n
continuare capul de aG; al
ziarelor ;i al televiziunilor. Iar
c]nd vine vorba despre decesul
unei persoane cunoscute interesul
cap[t[ cote neb[nuite.

Lumea vorbe;te ;i ador[ b]rfele,
intrigile ;i teoriile conspira\iei. C]nd
moare o vedet[ iau na;tere fel ;i fel de
idei, de teorii c[ a fost ucis[ sau c[ ;i-a
`nscenat propria moarte. Dup[ cum v-
am promit `n num[rul anterior al
suplimentului, `n num[rul de azi v[
prezent[m `n continuare c]teva teorii
ale conspira\iei `n ceea ce prive;te
moartea unor celebrit[\i.

Teorii incredibile despre
Michael Jackson

Reluăm subiectul Michael Jackson.
Spuneam `n num[rul anterior c[, la doar
c]teva ore de la moartea regelui pop, `n
pres[ circula zvonul c[ ;i-ar [ `nscenat
moartea pentru a sc[pa din lumina
re\ectoarelor ;i de datoriile imense.
Acum se discut[ deja despre uciderea
megastarului. Familia sa acuz[
persoanele din anturajul lui Michael,
spun]nd c[ “Michael valoreaz[ mai mult
mort dec]t viu” ;i c[ acesta este motivul
pentru care cei care `l `nconjurau i-au
limitat contactele cu membrii familiei ;i
c[ i-ar [ administrat medicamente.
Ipoteza potrivit c[reia megastarul a
murit deoarece consuma Propofol, un
puternic anestezic cu efecte secundare
extrem de grave, devine pe zi ce trece tot
mai probabil[. Iat[ `ns[ care sunt cele
mai bizare teorii ale conspira\iei care
circul[ `n `ntreaga lume. Michael Jackson
ar [ fost ucis la comanda lui Mahmoud
Ahmadinejad, pre;edintele Iranului,
pentru a distrage astfel aten\ia `n ceea ce
prive;te situa\ia din Iran. C]nd `n vest
erau pe cale s[ izbucneasc[ proteste
generate de limit[rile introduse dup[
alegeri, moartea lui Jacko a captat toat[
aten\ia media. “Michael Jackson RIP” a
`nlocuit “alegeri Iran” `n topul discu\iilor
de pe site-ul de socializare Twitter, astfel
c[ ;i ultimele speran\e de revolu\ie `n
Iran au fost `n[bu;ite. Mai umbl[ vorbe
;i c[ Michael ar [ murit `n urm[ cu doi
ani ;i c[ ar [ fost `nlocuit cu dubluri ale
sale. ~nc[ `n momentul `n care a sus\inut
conferin\a de pres[ `n care anun\a

concertele de la Londra, apari\ia regelui
a fost catalogat[ ca bizar[. Au existat voci
care au sus\inut c[ megastarul era prea
`nalt ;i c[ degetele sale erau prea
butuc[noase. La momentul de fa\[ se
zvonea c[ Michael a fost `nlocuit de o
dublur[ pentru c[ nu s-a sim\it bine
`nainte de conferin\a de pres[. Acum
`ns[ se spune c[ ar [ fost “jucat” de c[tre
persoane care `i sem[nau, de o bun[
perioad[ de timp, dup[ ce ar [ fost g[sit
mort la Neverland.

Elvis Presley - crim[ sau
`nscenare?

Teorii ale conspira\iei se `nv]rt ;i `n
jurul mor\ii celebrului John Lennon.
Membrul forma\iei Beatles a fost
`mpu;cat mortal `n New York, `n data de
8 decembrie 1980, de c[tre Mark David
Chapman, `n fa\a cl[dirii `n care locuia.
Chapman a fost judecat pentru crim[ ;i
este `n `nchisoare ;i `n momentul de fa\[.
Cea mai celebr[ dintre teoriile
conspira\iei `n ceea ce prive;te moartea
sa este c[ Lennon ar [ fost ucis la
comand[. Cei care cred `n aceast[ teorie
sus\in c[ Chapman a fost angajat de c[tre
agen\i ai Guvernului Statelor Unite ;i c[
ei au folosit romanul “De veghe `n lanul
cu secar[“ ca semnal pentru a demara
opera\iunea. ~ns[ motivele pentru care
Guvernul Statelor Unite ar [ dorit
moartea lui John Lennon nu sunt prea
`ntemeiate. Singurul motiv ar putea [ un
presupus dezacord al nou-alesei
administra\ii Reagan fa\[ de ideile
radicale ale muzicianului.

La fel ca la moartea lui Michael
Jackson, decesul regelui rock'n'roll-ului,
Elvis Presley, a generat o adev[rat[
isterie. Elvis Presley a fost g[sit mort pe
podeaua b[ii sale din Graceland,
Memphis, `n data de 16 august 1977. ~n
urma investiga\iilor derulate ;i a
autopsiei s-a descoperit c[ Elvis se t]r]se
pe podea `nainte s[ moar[. Dou[
autopsii, dintre care una `n 1994, au
concluzionat c[ moartea megastarului
nu a fost cauzat[ de droguri, ci de un
infarct. Dar, dat[ [ind dependen\a lui
Elvis de droguri, cei mai mul\i exper\i
sus\in c[ infarctul a fost cauzat de un
cocktail de medicamente. Cu toate
acestea exist[ milioane de teorii ale
conspira\iei `n ceea ce prive;te moartea
lui Elvis Presley, iar cea mai persistent[
este aceea c[ “regele” ;i-ar [ `nscenat
moartea pentru a cre;te vertiginos
v]nzarea discurilor sale. Nenum[rate
persoane au sus\inut de-a lungul a 30 de
ani, de c]nd Elvis a murit, c[ l-au v[zut
`n diferite loca\ii.

Laura Micovschi
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Sandra Bullock< “Voi ap[rea goal[
în toate filmele mele viitoare”

Actri\a a fost atât de încântată de
faptul că cea mai recentă comedie în
care a jucat - "fe Proposal" - a ajuns în
fruntea box o]ce-ului nord-american,
încât a decis să aibă scene nud în toate
[lmele ei viitoare, pentru a repeta acest
succes, relatează thesun.co.uk. "Cu astfel
de încasări, de acum înainte mă voi
dezbrăca în [ecare [lm!... Voi avea 70
de ani, pielea ;i totul va atârna pe mine,
iar eu voi juca în ni;te [lme alese la
întâmplare", a declarat ea pentru postul
de televiziune GMTV.

Ea a mai ad[ugat< "Haide\i, pute\i să
vă imagina\i că am 70 de ani ;i că voi
apărea goală în [lmul cuiva? În [lmul
lui Zac Efron! Zac Efron va face un [lm
mare ;i voi apărea ;i eu pe acolo,
alergând goală, în fundal. Voi alerga
înainte ;i înapoi, până când mă va
remarca cineva. Filmul va avea un
succes imens de box o]ce - cu to\ii vor
dori ca eu să apar în [lmele lor", a glumit
în continuare vedeta.

Sandra Bullock a mers ;i mai
departe cu aceste declara\ii, mărturisind
că, în opinia ei, secretul unui succes de
box o]ce nu este dat de scenele [erbin\i
de sex, ci de apari\iile goale ;i amuzante
ale actorilor. "Dacă e;ti gol ;i încerci să
pari sexy, nu vei face la fel de mul\i bani
ca atunci când e;ti gol ;i amuzant", a
declarat ea.

Pro[tând de această ocazie, vedeta
a ironizat [lmele ;i succesul lui Will
Ferrell. "El face asta în [lmele lui de ceva
timp deja. A\i remarcat faptul că `;i dă
pantalonii jos în toate [lmele în care
joacă? Asta voi face ;i eu de acum
înainte - [lme de acţiune - ;i în toate voi
apărea goală!".

Filmul "fe Proposal", lansat pe 19
iunie, a ob\inut deja încasări de 135,3
milioane de dolari la nivel mondial.

Supermodelul Karolina
Kurkova este `ns[rcinat[

Dup[ Adriana Lima, Heidi Klum ;i
Alessandra Ambrosio, `nc[ un `nger
“Victoria’s Secret” a;teapt[ copil, anun\[
revista “People”. :tirea a fost con[rmat[
o[cial de purt[torul de cuv]nt al
modelului< "Karolina Kurkova ;i
logodnicul ei, produc[torul de [lm
Archie Drury, a;teapt[ primul lor copil".

Sarcina modelului `nseamn[ ;i o
absen\[ a Karolinei de la celebrul show
de lenjerie intim[ Victoria’s Secret.
~ncep]nd din 7 august, Karolina va putea
[ v[zut[ `n [lmul de ac\iune "G.I. Joe",
`n care joac[ al[turi de Channing Tatum.

Robert Redford s-a rec[s[torit
Actorul ;i regizorul american în

vârstă de 71 de ani s-a căsătorit la
Hamburg, cu logodnica sa Sibylle
Szaggars, o pictori\ă în vârstă de 52 de
ani, originară din acest ora;-port din
nordul Germaniei, potrivit cotidianului
“Hamburger Abendblatt”.

Ceremonia a fost una intimă, la ea
participând membrii celor două familii
;i doar 30 de invita\i, ;i a avut loc într-
un hotel din Hamburg, potrivit
cotidianului citat. Contactată de AFP,
conducerea hotelului în care a avut loc
această ceremonie a refuzat să confirme
informa\ia. Robert Redford ;i noua lui
so\ie inten\ionează să organizeze o
ceremonie mai fastuoasă în luna
septembrie, în Mexic, potrivit aceleia;i
publica\ii germane.

Actorul are o rela\ie cu Sibylle
Szaggars din 1996. Cuplul locuie;te la
o fermă ecologică imensă situată în

Utah, într-o mică sta\iune montană,
Sundance, cumpărată de actor.

Redford ;i prima sa so\ie, Lola Van
Wagenen, au divor\at în 1985, însă
pentru că actorul ;tie să-;i protejeze
bine intimitatea acest lucru nu a fost
confirmat decât zece ani mai târziu.
Actorul ;i Lola Van Wagenen au un fiu,
Jamie, în vârstă de 46 de ani, ;i două
fiice, Shauna, în vârstă de 48 de ani, ;i
Amy, în vârstă de 38 de ani. Cei doi au
mai avut un fiu, Scott, care a murit din
cauza sindromului mor\ii subite a
sugarului.

Redford a fost unul dintre cei mai
mari actori ai anilor '60 - '70, iar unul
dintre cele mai cunoscute roluri ale sale
este cel din "Butch Cassidy and the
Sundance Kid", film în care a jucat
alături de Paul Newman. El ;i-a numit,
de altfel , ferma după numele
personajului său din film.

Jessica Simpson
este din nou singur[

Tristă aniversare a avut Jessica
Simpson în acest an. Chiar în ajunul
împlinirii a 29 de primăveri, iubitul i-a
făcut un cadou total nea;teptat - a rupt
rela\ia cu ea. Se pare că jucătorul de fotbal
american nu a uitat că tatăl cântăre\ei a
provocat o criză majoră în cuplu,
încercând să preia controlul asupra lui -
i-a propus să îi [e agent, să vândă
drepturile de televizare a logodnei ;i apoi
ale nun\ii. Despăr\irea de atunci nu a
\inut însă prea mult. Fericită, Jessica
declara deschis< “Tony este iubirea vie\ii
mele”. În plus, avea planuri mari – voia
;ase copii ;i amenin\a că se pune pe
treabă foarte curând.

Acum, vedeta este de-a dreptul
devastată. “Are inima sf];iată. Îl iube;te
pe Tony. Dar a fost greu în ultima vreme.
El a fost ocupat cu cariera lui, iar ea s-a
pregătit pentru emisiunea ei, «fe Price

of Beauty». Au decis să pornească pe
drumuri separate”, a declarat un apropiat
al interpretei. Dacă ea suferă, Tony
Romo pare să se simtă u;urat. Chiar în
ziua aniversării iubitei de care tocmai se
despăr\ise, quarterback-ul de la Dallas
Cowboys a petrecut toată noaptea cu 14
prieteni.

Jessica nu a avut altceva de făcut
decât să anuleze sărbătoarea tematică pe
care o pregătise pentru aniversare.
“Petrecerea Barbie nu a mai avut loc, dar
eu am împlinit 29 de ani ;i mă simt ca ;i
cum a; [ pe acoperi;ul lumii strigând<
Îmi place să [u din ce în ce mai bătrână!”,
a scris vedeta pe pagina ei de Twitter. :i
mai târziu, arăta că înfruntă situa\ia cu
mult calm, măcar aparent< „Toată lumea
are nevoie să ;tie că speran\a plute;te `n
aer... a;a că apucă sforile ;i adu-o înapoi
la tine”, a declarat artista.




