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Adrian Matus a c];tigat
Marele Premiu al
Festivalului “Nicolae Labi;”

Chinezii sunt revolta\i
de inten\ia guvernului
de a simplifica scrierea

~n num[rul de joi al cotidianului nostru v[
informam c[ Adrian Matus, elev `n clasa a XII-a, este
c];tig[torul Marelui Premiu a Festivalului na\ional
de poezie "Nicolae Labi;" ce a avut loc `n zilele de
16-18 octombrie 2009 la Suceava ;i al premiului
revistei "Convorbiri literare", Ia;i. Premiul este
valoros. Pentru t]n[rul poet reprezint[ "certiTcatul
de maturitate" dup[ cum spunea scriitorul Aurel
Pop, ;i `n acela;i timp, rampa de lansare `n reviste
literare consacrate precum "Convorbiri Literare",
"Plumb" etc.

Organiza\ia Guinness World Records a omologat
recordul mondial pentru "cei mai mul\i oameni care
caută simultan aur cu ;aitrocul" realizat în comuna
Ro;ia Montană din jude\ul Alba, unde în luna august
peste o sută de persoane s-au adunat pe un stadion
pentru a căuta aur.

Astfel, Ro;ia Montană devine prima comunitate
minieră din lume în care cei mai mul\i oameni au
căutat simultan aur cu ;aitrocul (unealtă tradi\ională
pentru căutat aurul). Condi\iile realizării recordului
mondial au fost stabilite ;i supervizate de Guiness
World Records. Participan\ii au avut la dispozi\ie o
sută de ;aitrocuri, lucrate manual de me;teri locali,
cu ajutorul cărora s-a căutat aur în aluviunile aduse
de pe râurile din zonă, în jurul unui jgheab de
aproape 50 de metri lungime. Localnicii au găsit
paiete de aur, care au fost apoi trimise pentru analiză
la Facultatea de Biologie ;i Geologie din cadrul
Universită\ii "Babe;-Bolyai". "Practic, suntem singura
comunitate minieră din lume care a intrat în Cartea
Recordurilor. Este o premieră mondială, care atestă,
o dată în plus, că mineritul în Apuseni este o
îndeletnicire cu o veche tradi\ie", a spus primarul
comunei Ro;ia Montană.

Aureliu Văleanu s-a născut în 11 mai 1869 la
Istrău, în familia parohului greco-catolic local
TeoTl Văleanu ;i a Tereziei :incai. Să precizăm că
după ambii părin\i Aureliu Văleanu provenea din
familii preo\e;ti greco-catolice. Tatăl său s-a născut
în 1833 la Ardusat, în familia parohului local,
protopopul :tefan Văleanu (Pataki). Acest preot,
care a trăit între anii 1798-1866, ;i-a legat destinul
de slujirea la Ardusat, înainte de aceasta însă, vreme
de 5 ani a func\ionat la Borle;ti.

Inginerul român Ion Basgan a
descoperit metoda de a fora petrol la o
adâncime de peste 2.000 de metri, dar Statele
Unite i-au conTscat brevetul, motiv pentru
care unul dintre Tii acestuia cere în instan\ă
despăgubiri în valoare de 100 de miliarde de
dolari. Dosarul s-a pierdut în timpul
Războiului Rece ;i recuperarea lui nu va T
posibilă fără o confruntare dură cu
administra\ia Statelor Unite.PAGINA 4 PAGINA 10

80 de ani de la trecerea în ve;nicie
a avocatului Aureliu V[leanu

Urma;ii inventatorului Ion
Basgan cer SUA 100 miliarde $
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65 de ani de la eliberarea "ultimei
brazde de p[m]nt rom]nesc"

Are 17 ani ;i este elev `n clasa a XI-a la
Liceul cu Program Sportiv, `n clasa de
performan\[. Iube;te foarte mult Uoreta,
dar ;i handbalul, baschetul ori fotbalul. Face
scrim[ de la nou[ ani. Recent a devenit vice-
campion na\ional de juniori cu echipa CS
Satu Mare ;i a fost medaliat cu bronz
la individual, `n cadrul Cam-
pionatelor Na\ionale de la Satu
Mare.

Teofil Moisuc, medaliat cu bronz la
Campionatul Na\ional de Scrim[
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Revolu\ia Maghiar[ din
1956, marcat[ la Cluj

Vineri, la dezvelirea sculpturii a fost prezent[
pre;edinta Parlamentului Ungar, Szili Katalin.

Consilierul local al UDMR Cluj Csoma
Botond a declarat că statuia a fost construită din
fonduri private, de c[tre artistul plastic timi;orean
Szakáts Béla.

"Statuia a fost amplasată la ini\iativa Societă\ii
Culturale Cluj, din fondurile acesteia”, a spus
Botond.

Conform unei legi emise de
Ministerul Culturii, adoptat[ la nivel
na\ional, cl[dirile considerate
monument trebuie s[ con\in[ `n mod
obligatoriu t[bli\e speciTce cu
descriere `n trei limbi< rom]n[, englez[
;i francez[. La Satu Mare `ns[ situa\ia
e mai deosebit[.

Primarul Iuliu Ilyes a propus acum
un an ;i jum[tate realizarea acestor
descrieri `n cinci limbi. Astfel `nc]t, la
cele trei prescrise de lege, s[ se mai
completeze cu `nc[ dou[< german[ ;i
maghiar[.

La nivel jude\ean sunt 311
monumente istorice recunoscute de
Ministerul Culturii `n 2004, din care 68
`n municipiul Satu Mare.

La nivel local s-au preg[tit textele
pentru toate cele 68 de t[bli\e, `nc[ de
anul trecut. Dintre acestea, 25 au fost
realizate ;i a;ezate pe monumente.
Acestea sunt strict monumentele cu
a;ezare `n zona central[ a municipiului
Satu Mare. Printre acestea se aU[ ;i
Biserica Calvaria (foto).

Guvernul chinez dore;te să simpliTce caligraTa
chineză, cu diferen\e ce ar putea însemna în unele
cazuri la renun\area la doar o linie, dar propunerea
a provocat o revoltă nea;teptată.

Astfel, planurile de a simpliTca 44 caractere -
inclusiv cel pentru cei - s-au lovit de un val de
dezaprobare, de când au fost prezentate publicului
pentru consultare. În poTda faptului că o Comisie
pentru Limbaj a Chinei a investit opt ani de
consultări cu exper\ii pentru schimbări, noile
caractere au fost respinse de publicul chinez. Un
sondaj online realizat de unul din cele mai mari
siteuri din China, a arătat că 92 procente se opun
reformelor ;i doar patru la sut[ le aprobă.

Autorii schimbării, care în unele cazuri se referă
doar la eliminarea unei codi\e la capătul unei linii,
sus\in că acestea reUectă evolu\ia limbajului.

Propunerile ar afecta pu\in peste un procent
din cele mai folosite 3500 de caractere, pentru "a se
adapta la cerin\ele epocii informa\ii, evolu\iei limbii
;i dezvoltării societă\ii", arăta Ministerul Educa\iei.

Numărul este inTm comparativ cu reforma din
anii 1950, realizată de guvernul chinez, ce a afectat
2000 de caractere pentru a impulsiona educa\ia ;i
a face limba mai accesibilă. Chinezii sunt foarte
ata;a\i de limba scrisă care este văzută ca element
de uniune pentru cei 1,3 miliarde chinezi, care
vorbesc dialecte diferite, dar scriu la fel.

Monumentele
din Satu Mare
vor avea
pl[cu\e
`n cinci limbi

:i anul acesta, pre;edintele Traian B[sescu este a;teptat s[ s[rb[toreasc[ Ziua Armatei la Carei PAGINA 3
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Ro;ia Montan[ intr[
în Guiness Book
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Luni Miercuri

Pre;edintele PNL Crin Antonescu
reu;e;te o cre;tere spectaculoasă în urma
mi;cării politice prin care primarul
Sibiului Klaus Johannis a devenit
candidatul de premier al opozi\iei. A;a
arată rezultatele unui sondaj CSOP,
comandat de PDL, după cum au declarat
surse din partid. Clasamentul
preziden\iabililor se men\ine acela;i în
compara\ie cu sondajele precedente, cu
u;oare cre;teri, în marja de eroare, pentru
Traian Băsescu ;i Mircea Geoană, dar cu
un salt mare al lui Antonescu. Astfel, la
primul tur al alegerilor preziden\iale
Băsescu ar ob\ine 35% din voturi, Geoană
- 23%, Antonescu - 18% ;i Sorin Oprescu
- 8%. În precedentul sondaj CSOP,
realizat pe 15 octombrie, Antonescu ;i
Oprescu erau la egalitate, cu 13%, Băsescu
avea 34% ;i Geoană 21%. Prin urmare,
criza politică i-a permis lui Antonescu să
urce cu 5%, pe care se pare că i le-a luat
lui Oprescu. Cercetarea îl mai dă pe ;eful
statului câ;tigător în toate variantele din
turul al doilea, adversarul cel mai u;or de
bătut, pentru Băsescu, Tind Sorin
Oprescu.

B[sescu ;i Boc vor un guvern
mic ;i Bexibil, dar majoritar

Premierul desemnat Lucian Croitoru

a anun\at luni, la Tnalul întâlnirii cu
liderii democrat-liberali, că favorizează
varianta unui Executiv care să beneTcieze
de o majoritate parlamentară, a doua
variantă Tind un Guvern de uniune
na\ională. Lucian Croitoru a aTrmat că
nu a discutat cu conducerea PDL
numărul de ministere care ar putea reveni
Tecărui partid, excep\ie făcând Ministerul
de Interne, minister pe care Croitoru
inten\ionează să-l propună social-
democra\ilor. Referitor la con\inutul
discu\iilor cu democrat-liberalii,
premierul desemnat a spus că le-a
transmis că prioritară pentru el este
gestionarea Tnan\elor publice. "Le-am

transmis cât de clar am putut că tot ce
urmează în România-alegerile, evolu\ia
sectorului privat ;.a.m.d., depinde de
buna gestiune a banilor publici. Trebuie
o extrem de atentă grijă cu Tnan\ele
publice în următoarele luni", a spus
Croitoru. El a adăugat că a discutat cu
PDL ;i schema următorului Executiv,
precum ;i subiectul resurselor umane din
PDL pe care Croitoru le-ar putea folosi
în cadrul preconizatului Cabinet.

PSD, PNL, UDMR `i cer lui
Croitorusă-;idepunămandatul

Pre;edintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, a declarat luni că PSD, PNL,
UDMR ;i grupul minorită\ilor îi vor
recomanda lui Lucian Croitoru la
întâlnirea de mar\i să-;i depună
mandatul, gest care l-ar for\a pe
pre;edintele Băsescu să-;i dezvăluie jocul,
adică să propună un premier de la PDL.

Liderul PSD Mircea Geoană a
anun\at duminică seara că, în
unanimitate, participan\ii la întâlnirea
cu primarul Klaus Johannis au decis să-
i propună premierul desemnat Lucian
Croitoru să aibă o întâlnire comună cu
PSD, PNL, UDMR ;i grupul minorită\ilor
mar\i, la ora 14.00, la Parlament.

Mar\i

Mircea Geoană îl depă;e;te pentru
prima dată într-un sondaj de opinie pe
Traian Băsescu în primul tur de scrutin
pentru alegerile prezinden\iale. Rezultatul
apare într-un sondaj Insomar. Potrivit
aceluia;i sondaj, Traian Băsescu ar T
învins în turul al doilea de scrutin de
oricare dintre candida\ii Mircea Geoană,
Crin Antonescu sau Sorin Oprescu.

Fa\ă de ultimul sondaj Insomar, de la
sfâr;itul săptămânii trecute, pre;edintele
Traian Băsescu a scăzut cu peste 4% - de
la 33,4%, la 29%, Mircea Geoană a crescut
cu 1%, iar Crin Antonescu, aUat pe pozi\ia
a treia în sondaj, a ajuns de la 15 la 20%.
A;adar, în primul tur de scrutin, Mircea
Geoană ar ob\ine 30% din voturi, iar
Traian Băsescu ar T pe locul 2 la diferen\ă
de 1%. Tot în primul tur, Sorin Oprescu
ar ob\ine 7%, Corneliu Vadim Tudor
(PRM) - 7%, Kelemen Hunor (UDMR) -
4%. Dacă în turul al doilea, Geoană cu
54% l-ar `nfr]nge pe Băsescu care ar
ob\ine doar 46%, `ntr-o confruntare `n
turul doi Antonescu ar cumula 53%, fa\[
de Băsescu - 47%. Băsescu ar pierde ;i
dacă ar intra în turul al doilea cu Oprescu.

:i în privin\a inten\iei de vot la partide,
clasamentul Insomar indică o răsturnare
de situa\ie< PSD+PC pe primul loc cu 33%,
PDL - 32%, PNL 20%.

Coali\ia majoritar[ a refuzat
oferta lui Croitoru

Liderul PSD Mircea Geoană a declarat
mar\i, după întâlnirea cu premierul
desemnat Lucian Croitoru, că PNL, PSD,
UDMR ;i minorită\i i-au transmis că nu
a găsit majoritatea pe care o caută în
Parlament ;i că ar trebui să-;i depună
mandatul, solicitare pe care i-o vor face
;i pre;edintelui Băsescu.

Geoană a spus că i-a recomandat lui
Croitoru "să nu continue să intre într-o
;aradă politică". Liderul PSD a spus că
cele trei forma\iuni politice ;i grupul
minorită\ilor îi vor transmite o scrisoare
pre;edintelui Traian Băsescu în care îi vor
cere s[ retragă propunerea cu Croitoru ;i
să demareze noi negocieri pentru
desemnarea premierului. Conducerea
Parlamentului a decis organizarea
miercuri a unei ;edin\e comune de plen

care va avea pe ordinea de zi o declara\ie
politică privind sus\inerea de către PSD,
PNL, UDMR ;i grupul minorită\ilor a lui
Klaus Johannis pentru func\ia de premier,
dar ;i scrisoarea privind referendumul.

Croitoru a declarat că a încercat să
convingă PSD, PNL ;i UDMR asupra
candidaturii sale pentru postul de
premier, că rămâne deschis în continuare
la discu\ii, dar "se întoarce" la PDL.

Iliescu `l trimite pe B[sescu
la psihiatru

Pre;edintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, îl critică dur, pe blogul său, pe
pre;edintele Traian Băsescu, sus\inând că
;eful statului, familia ;i oamenii cei mai
apropia\i ai acestuia "sunt exemple de
proTtori care au acumulat venituri ;i averi
ce nu pot T justiTcate din veniturile
salariale" De asemenea, Iliescu îl acuză pe
Băsescu de arogan\ă ;i disperare ;i aTrmă
că "probabil că au dreptate cei ce propun
să se introducă controlul psihiatric
obligatoriu pentru to\i candida\ii la
func\ia de pre;edinte".

Declara\ia politică a PSD, PNL,
UDMR, PC ;i Minorită\i prin care se
aTrmă existen\a unei majorită\i
transparente ;i sprijinul pentru Klaus
Johannis la conducerea Guvernului a fost
adoptată în plenul Parlamentului cu 252
voturi "pentru" ;i 2 voturi "împotrivă".

Declara\ia politică supusă votului ;i
citită de deputatul apar\inând Grupului
minorită\ilor Ovidiu Ganz, prevede că se
constată existen\a unei majorită\i
parlamentare transparente, care î;i aTrmă
sus\inerea pentru Klaus Johannis pentru
func\ia de prim-ministru. Declara\ia arată
că un guvern de speciali;ti, condus de un
premier independent, este singura solu\ie
în acest moment ;i că majoritatea
parlamentară solicită lui Traian Băsescu
retragerea actualei propuneri a ;efului
statului, care nu are sus\inere politică.

Geoan[ ;i B[sescu ;i-au depus
candidatura la BEC

Liderul PSD Mircea Geoan[ ;i
pre;edintele Traian B[sescu ;i-au depus
miercuri candidatura pentru alegerile

preziden\iale. Cei doi au mers la Biroul
Electoral Central `nso\i\i de echipele de
campanie, simpatizan\i ;i membri de
partid, Geoan[ cu PSD, B[sescu cu PDL.
Candida\ii favori\i `n sondaje au avut grij[
s[ nu se `nt]lneasc[ ;i s-au programat la
ore diferite< Geoan[ la 13, B[sescu la 14.

Mircea Geoană a mers la BEC înso\it
de so\ia sa, Mihaela, de liderii partidului
;i de pre;edintele de onoare Ion Iliescu.
Geoan[ a dus cu el ;i dosarele cu 2.536.506
semnături de sus\inere. Pre;edintele PSD
Mircea Geoană a apreciat la depunerea
candidaturii la Pre;edin\ie, că vrea să
considere această zi ca pe un transfer de
;tafetă între fostul pre;edinte Ion Iliescu
;i viitorul ;ef al statului.

Băsescu a mers, miercuri diminea\ă,
`nainte de a se deplasa la BEC, la ;edin\a
Colegiului Director al PDL, Tind primit
cu aplauze de către democrat-liberali.

Traian Băsescu a declarat la
depunerea candidaturii pentru un nou
mandat că este "inTnit mai responsabil"
decât în urmă cu cinci ani, când se înscria
prima dată pentru preziden\iale, ;i că dacă
nu ar T intrat în cursă "ar T fost un gest
de la;itate".

Joi

Vineri

Pe la Biroul Electoral Central au trecut
18 candida\i care au dorit să se înscrie în
cursa pentru alegerile preziden\iale, 7 au
fost respin;i, 7 au fost admi;i, iar al\i patru
a;teaptă comunicările oTciale, campania
electorală debutând vineri.

Actualul ;ef al statului, pre;edintele
Traian Băsescu, ;eful social-democra\ilor
Mircea Geoană, liderul liberal Crin
Antonescu, Corneliu Vadim Tudor,
pre;edintele Partidului România Mare,
primarul capitalei Sorin Oprescu, George
Becali, pre;edinte al Partidului Noua
Genera\ie, reprezentantul Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România
Kelemen Hunor, cetă\eanul Ninel Potârcă
;i reprezentantul Verzilor Remus Cernea,
Ovidiu Iane, din partea Partidului
Ecologist Român, dar ;i independentul

Ion Coja vor T, cel mai probabil, cei 11
candida\i la alegerile preziden\iale.

Primul tur de scrutin va avea loc la 22
noiembrie. În aceea;i zi, românii î;i vor
putea exprima, prin referendum, ;i
op\iunea pentru un Parlament
unicameral, cu maximum 300 de membri.
Al doilea tur va avea loc `n 6 decembrie,
zi `n care `n mai multe jude\e se va
organiza referendum pentru prostitu\ie.

:eful statului ;i-a depus oTcial
candidatura la preziden\iale în 21
octombrie, inten\ia de a candida pentru
un nou mandat exprimându-;i-o într-o
vizită pe care efectuat-o în Sânnicolau
Mare la 3 octombrie.

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, ;i-
a depus candidatura la BEC în ultima zi,
având 400.215 semnături de sus\inere.

S]mb[t[

României îi va T ;i mai greu să se
caliTce într-o perspectivă apropiată în
programul american Visa Waiver, în
condi\iile cre;terii ratei de respingere a
vizelor în anul Tscal 2009, a declarat
Mark Frey, director al acestui program
în cadrul Departamentului pentru
Securitate Internă.

După o scădere spectaculoasă a ratei
de refuz a vizelor în 2008 fa\ă de 2007 (de
la 37% la 25%), rata de respingere a
vizelor pentru România a crescut din
nou în anul Tscal 2009, la 26,3%. Pentru
ca o \ară să Te inclusă în programul Visa
Waiver, deci pentru ca cetă\enii ei să Te
scuti\i de obligativitatea ob\inerii
prealabile a unei vize de intrare pe

teritoriul american, rata de respingere a
vizelor nu trebuie să Te mai mare de 3%,
potrivit legisla\iei intrate în vigoare de la
1 iulie. Din păcate, a explicat oTcialul
american, Departamentul pentru
Securitate nu poate, prin statutul său, să
elimine criteriul pragului de respingere
a vizelor, stabilit la 3%, pentru ca o \ară
să Te inclusă în Visa Waiver. La aceasta
se adaugă u;oara cre;tere a ratei de
respingere a vizelor în cazul cetă\enilor
români, pentru anul Tscal 2009. Cei doi
factori "vor face ;i mai diTcil pentru
România să se caliTce în termen scurt
pentru programul Visa Waiver", a
punctat Marc Frey, directorul
Programului Visa Waiver.

Coali\ia majoritar[ a adoptat
`n Parlament sus\inerea lui Johannis

Geoan[ îl dep[;e;te pe B[sescu din primul tur

A `nceput oficial campania electoral[ :ansele României de a sc[pa de vizele
pentru SUA s-au redus

Vicepre;edintele Statelor Unite, Joe
Biden, aUat joi în România, spune că SUA
vor continua să aibă o colaborare strânsă
cu orice pre;edinte român ales în mod
democratic, dar a subliniat că o prezen\ă
ridicată la urne în ziua scrutinului este
foarte importantă. Joe Biden, le-a urat
succes în campania pentru preziden\iale
tuturor candida\ilor din România. Cu
o zi `nainte de `nceperea oTcial[ a
campaniei electorale, numărul doi din
ierarhia Administra\iei SUA a avut
programate întrevederi cu principalii
candida\i< Traian Băsescu, Mircea
Geoană ;i Crin Antonescu, precum ;i cu
premierul interimar Emil Boc. Astfel,
Biden i-a ascultat ;i pe reprezentan\ii
puterii, c]t ;i pe cei ai opozi\iei. "Aceasta
este adevărata democra\ie", a precizat el.
:i tot ca o lec\ie de democra\ie a fost
invitarea fo;tilor pre;edin\i Ion Iliescu ;i
Emil Constantinescu la discursul rostit la
Biblioteca Centrală Universitară.

Joe Biden a spus că î;i aminte;te de
"intensa campanie electorală de anul
trecut din SUA", uitându-se la campania
preziden\ială de la noi. Biden a declarat
c[ ne invidiaz[ pentru campania

electoral[ at]t de scurt[ - 30 zile, fa\[ de
cea din SUA care dureaz[ doi ani. El a
precizat că "este foarte sănătoasă ;i
esen\ială" competi\ia într-o campanie
electorală.

22 noiembrie - alegeri
preziden\iale ;i referendum

Pre;edintele Traian Băsescu a
anun\at joi că a semnat decretul pentru
organizarea referendumului pentru
Parlament unicameral ;i reducerea
numărului de parlamentari la maximum
300 de membri odată cu primul tur al
alegerilor preziden\iale - 22 noiembrie.

Băsescu a amintit că Parlamentul a
dat miercuri un aviz negativ solicitării de
organizare a referendumului simultan cu
alegerile preziden\iale, dar că acesta este
consultativ. Premierul în exerci\iu, Emil
Boc, a declarat că va convoca o ;edin\ă
de Guvern, în care să Te adoptat cadrul
normativ pentru organizarea
referendumului privind Parlamentul
unicameral ;i reducerea numărului de
parlamentari la 300.

Vicepre;edintele american
ne d[ o lec\ie de democra\ie

Crin Antonescu cre;te cu 5% `n sondajele PDL
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Poporul rom]n, dealungul
celor peste 2000 de ani de existen\[
pe aceste meleaguri, a fost nevoit
s[ poarte nenum[rate r[zboaie de
ap[rare, iar c]nd a fost `nvins, a
luptat cu mult[ d]rzenie pentru a
se elibera de sub domina\ia
str[in[.

Rom]nii, de;i au luptat `n sute de
r[zboaie, de la Mircea cel B[tr]n, :tefan
cel Mare, Mihai Viteazul (...) R[zboiul
pentru independen\[, p]n[ la Primul ;i Al
doilea R[zboi Mondial, niciodat[ n-au
luptat pentru a cuceri sau a cotropi
teritoriile str[ine, niciodat[ n-au r]vnit
la bunurile altora ci ;i-au ap[rat p]n[ la
sacriTciul suprem glia str[mo;easc[. De
aceea, noi, avem o istorie cu care ne putem
m]ndri, ;i nu multe popoare din lume
pot spune c[ au un astfel de trecut istoric.

La 1 septembrie 1939 `ncepe
cel de-al II-lea R[zboi
Mondial.

~n preajma celui de-al II-lea R[zboi
Mondial, Rom]nia era `ntr-o situa\ie
deosebit de critic[<
* Prin Pactul Ribbentrop - Molotov
`ncheiat `ntre germani ;i sovietici la 23
August 1939, cele dou[ puteri militare `;i
`mpart sferele de inUuen\[, iar Basarabia
;i Bucovina, str[vechi p[m]nt rom]nesc,
intr[ `n sfera de inUuen\[ sovietic[.
* ~n anul 1940, Rom]nia are mari
pierderi teritoriale.
* Prin Diktatul de la Viena, din 30
August 1940, Hitler ;i Mussolini impune
Rom]niei s[ cedea Ungariei hortiste
nordul Transilvaniei, cu o popula\ie de
2.667.000 de locuitori, `n majoritate
rom]ni.
* La 26 iunie 1940, printr-un ultimatum
al guvernului sovietic, Rom]nia pierde
Basarabia ;i Bucovina de Nord.
* Bulgaria, `ncurajat[ de Germania
fascist[, ocup[ Cadrilaterul din Sudul
Dobrogei.
* Germania nazist[, la 1 septembrie
1939, atac[ Polonia, aceasta Tind
considerat[ data `nceperii celui de-al
doilea R[zboi Mondial.

~n 22 iunie 1941, Rom]nia
particip[ la atacul `mpotriva
URSS-ului

De;i prin Pactul Ribbentrop -
Molotov se prevedea nonbeligerant[
germano-sovietic[ pe timp de 10 ani,
Hitler se preg[tea din timp pentru atacul
`mpotriva Uniunii Sovietice. Acest atac
era preg[tit prin "Planul Barbarosa", iar
pozi\ia strategic[ a Rom]niei (vecin[tatea
cu URSS-ul, arcul Carpatic, Dun[rea,
etc.), bog[\iile Rom]niei (resurse agricole,
petrol, for\[ de munc[, etc.), chiar ;i
participarea armatei rom]ne al[turi de
cele germane ;i alia\ii s[i, erau `n aten\ia
;i vizorul lui Hitler.

Regele Carol al II-lea Tind considerat
vinovat de pierderile teritoriale ale
Rom]niei, va T obligat s[ demisioneze ;i
p[r[se;te \ara. Urmeaz[ la tron Tul s[u
Mihai I de Hohenzolern, dar Tind prea
t]n[r (18-19 ani) ;i f[r[ experien\[, ;ef al
statului rom]n va T, generalul (apoi
mare;alul) Ion Antonescu.

Cu g]ndul la eliberarea Basarabiei ;i
la recuperarea Nord-Vestului Rom]niei
pierdut prin Diktatul de la Viena, Ion
Antonescu este de acord s[ intre `n r[zboi
al[turi de Germania ;i alia\ii s[i.

La 22 iunie 1941, Rom]nia, al[turi de
Germania ;i alia\ii s[i, particip[ la atacul
`mpotriva URSS-ului (Pactul Ribbentrop
- Molotov n-a \inut nici m[car doi ani).

La 22 iunie 1941, generalul Ion

Antonescu se adreseaz[ astfel armatei
rom]ne< "V[ ordon trece\i Prutul.
Zdrobi\i du;manul din R[s[rit ;i
Miaz[noapte. Dezrobi\i din jugul ro;u al
bol;evismului pe fra\ii vo;tri cotropi\i".

La 26 iulie 1941 armata rom]n[ a
ajuns la Nistru. Scopul pentru care
Rom]nia a intrat `n r[zboi era atins.

~n Basarabia s-a reinstaurat
administra\ia rom]neasc[.

Antonescu r[m]ne al[turi de
Hitler pentru a rec];tiga
Nord-Vestul Transilvaniei

Dar Hitler i-a cerut lui Antonescu s[
continue r[zboiul antisovietic.

De;i politicieni de frunte ca Iuliu
Maniu, C.I.C. Br[tianu ;i mul\i oT\eri
superiori ca generalii :teUea, Mardare,
Ioani\oiu consider[ c[ ar T o gre;eal[
continuarea r[zboiului dincolo de Nistru,
Antonescu accept[ cererea lui Hitler. El
considera c[ astfel va ob\ine `ncrederea lui
Hitler, ;i `i va putea cere anularea
Diktatului de la Viena, iar Nord-Vestul
Transilvaniei va reveni la patria mam[
Rom]nia.

Armata rom]n[ va lupta `mpotriva
sovieticilor la Odesa, Sevastopol,
Stalingrad (...) av]nd foarte mari pierderi.
Numai `n b[t[liile de la Odesa, Armata a
4-a rom]n[ a avut pierderi de 18.000
solda\i, iar la b[t[lia de la Stalingrad
156.000. La Stalingrad (1942-43) o mare
armat[ german[ este `nfr]nt[ ;i aici ia
sf]r;it blitzkrigul german (r[zboiul
fulger).

~ncepe contraofensiva sovietic[ ;i
trupele germane ;i aliate sunt respinse.

Nem\ii vroiau s[-i opreasc[ pe
sovietici pe linia Carpa\ilor din Rom]nia.
Aceasta ar T `nsemnat transformarea
Rom]niei `ntr-un mare teatru de r[zboi,
iar consecin\a ar T fost, imense distrugeri
materiale ;i mari pierderi umane.

~n aceste condi\ii, la 23 August 1941,
mare;alul Ion Antonescu este arestat,
Rom]nia iese din coali\ia Axei fasciste, ;i
se al[tur[ coali\iei Na\iunilor Unite.

Actul de la 23 August 1944 din

Rom]nia, a pr[bu;it `ntreg sistemul de
ap[rare a Germaniei `n Balcani, lipse;te
armata german[ de resursele economice,
pozi\ia strategic[ a Mun\ilor Carpa\i ;i
poten\ialul militar al armatei rom]ne.

Istoricii consider[ c[ evenimentul de
la 23 August 1944 din Rom]nia, a scurtat
perioada celui de-al doilea r[zboi mondial
cu 200 zile.

Trupele sovietice p[trund `n
Bucure;tiul eliberat de armata rom]n[ la
31 august 1944.

Armata rom]n[, `mpreun[ cu trupele
sovietice, vor continua lupta, pentru
eliberarea `ntregului teritoriu rom]nesc.
Se dau lupte grele pentru eliberarea V[ii
Prahovei, a Munteniei ;i Olteniei ;i apoi
for\eaz[ linia Carpa\ilor pentru a elibera
Transilvania.

Lupte grele se dau pentru
eliberarea ora;elor Satu Mare
;i Carei

Hitler d[ ordin armatelor germane ;i
maghiare s[-i resping[ pe rom]ni ;i s[
`nfr]ng[ insurec\ia. Armatele germane ;i
maghiare din Transilvania ;i Ungaria
atac[ furibund trupele rom]ne, dar
acestea nu pot T oprite. Armata rom]n[
eliberatoare `mpreun[ cu trupele
sovietice, resping atacurile germane ;i
maghiare din Transilvania. Lupte grele
se vor da `n Banat, la Oarba de Mure;, la
Cluj, Oradea, Mun\ii Apuseni.

Se dau apoi lupte grele pentru
eliberarea ultimelor teritorii rom]ne;ti,
Satu Mare ;i Careiul.

La 23 Octombrie 1944, Divizia a 9-a
infanterie, condus[ de generalul
Constantin Iona;cu a ajuns la Ghenci, la
8 km de Carei.

Divizia 21 infanterie `nainta spre
Carei din direc\ia Cri;eni, Mo]in,
C[pleni.

Divizia 11 infanterie, comandat[ de
colonel Emilian Dinu, `mpreun[ cu alte
trupe ale unit[\ilor rom]ne ;i sovietice, `n
zilele de 24 ;i 25 Octombrie au eliberat
ora;ul Satu Mare.

~n luptele pentru eliberarea ora;ului

Satu Mare, a c[zut ;i sublocotenentul de
artilerie Nec;ulescu. R[nit grav de un
glon\ inamic, scrie p[rin\ilor cu m]na
st]ng[, cu un pai `nmuiat `n s]ngele r[nii
urm[toarele< "S[ nu pl]ng[, `n r[zboi se
;i moare, iar el este mul\umit c[ s-a jertTt
pentru eliberarea Transilvaniei". (...) apoi
a `nchis ochii pentru totdeauna.

La 25 Octombrie, Divizia 9 infanterie,
ajunge la grani\a cu Ungaria ;i `nainteaz[
spre localitatea Mevk din Ungaria.

~n memoria eliber[rii "ultimei brazde"
de p[m]nt rom]nesc, Satu Mare ;i
Careiul, ziua de 25 Octombrie este Ziua
Armatei Rom]ne.

Monumentul Osta;ului
Rom]n, realizat
de Vida Gheza

La Carei, sculptorul b[im[rean Vida
Gheza, a realizat pentru eternitate,
Monumentul Osta;ului Rom]n.

Armatele rom]ne, al[turi de cele
sovietice, vor continua r[zboiul
particip]nd la eliberarea Ungariei,
Cehoslovaciei ;i a unei p[r\i din Austria.

La 9 Mai 1945 c]nd Germania
capituleaz[ ;i se sf]r;e;te r[zboiul `n
Europa, trupe ale armatei rom]ne au
ajuns `n apropiere de Praga capitala
Cehoslovaciei.

Eroii din armata rom]n[, au `nmuiat
cu s]ngele lor p[m]ntul patriei ;i a \[rilor
prin care au trecut `n acest r[zboi.

Noi, ne plec[m fruntea cu pio;enie
`n memoria eroilor, ;i promitem c[
nu `i vom uita niciodat[.

"Erou, de mii de ori erou
Acela ce se bate
:i moare pentru brazda lui
:i pentru libertate!"

Pre;edintele Asocia\iei Na\ionale
a Veteranilor de R[zboi, Filiala

“Vasile Lucaciu”, Satu Mare
Prof. Codrean Nicolae

România a devenit membru al
Comitetului UNESCO pentru promo-
varea reîntoarcerii bunurilor culturale în
\ările de origine sau restituirea lor în cazul
dobândirii ilicite, România Tind, de altfel,
unul dintre ini\iatorii proiectului, a
declarat Nicolae Manolescu.

România a fost aleasă în cadrul
Conferin\ei Generale a UNESCO de la
Paris. "Este vorba despre un comitet care
încearcă să facă o conven\ie Unesco, la
care România a participat în perioada
prealabilă constituirii. Am fost printre
ini\iatori", explică ambasadorul României
pe lângă Unesco, Nicolae Manolescu,
adăugând că alegerea României a fost "pe
drept cuvânt, Tind la concuren\ă cu
Ungaria". Propriu-zis, se încearcă
semnarea unei conven\ii privind bunurile
pierdute în timpul celui de-al doilea
Război Mondial, de ambele păr\i, ;i
modalitatea de restituire a acestora. "Noi
suntem printre \ările păgubite", explică
Manolescu, precizând că nu este vorba
decât de bunurile pierdute în cea de-a
doua conUagra\ie mondială, neincluzând
tezaurul României de la Moscova, pierdut
în primul Război Mondial.

Scrisori ;i schi\e ale lui Franz Ka\a
sunt disputate în Israel între Biblioteca
Na\ională ;i mo;tenitoarele secretarei
executorului lui Ka\a, Max Brod, care a
păstrat mai multe obiecte personale ale
scriitorului evreu, acestea dorind, acum,
să le doneze Germaniei.

Soarta documentelor va T decisă
de Tribunalul de Familie din Tel Aviv,
potrivit avocatului celor două surori.
Documentele, care în prezent sunt
păstrate în două seifuri bancare, ar putea
ajuta cercetătorii să localizeze o serie de
noti\e ale lui Ka\a pe care Gestapo-ul
le-a conTscat de la iubita acestuia, Dora
Diamant, potrivit directorului de la Ka\a
Project, Kathi Diamant. Potrivit unui
inventar din 1980, colec\ia ar include ;i
câteva scrisori ale Dorei.

Disputa asupra documentelor a
început de Max Brod, un autor german
cunoscut pentru biograTa lui Ka\a ;i
romane istorice. De;i ultima dorin\ă a lui
Ka\a a fost ca toate manuscrisele sale să
Te arse, Brod le-a păstrat, asigurând astfel
publicarea romanelor "Procesul",
"Castelul" ;i "America".

România, în Comitetul
Unesco de restituire a
bunurilor pierdute în al
doilea R[zboi Mondial

Dispute pentru
manuscrisele lui Kafka

Ministrul israelian al Educa\iei a
dispus retragerea unui manual de istorie
destinat elevilor de liceu, deoarece
con\inea un pasaj care evoca o "epurare
etnică" a palestinienilor în timpul
războiului din 1948.

Manualul de liceu a fost luat în vizor
deoarece prezenta, alături de versiunea
israelienilor, un citat despre ceea ce
palestinienii numesc "nabka" (catastrofa),
care, potrivit acestora, a alungat 750.000
de palestinieni din casele lor în timpul
luptelor care au condus la crearea statului
evreu în mai 1948. Soarta refugia\ilor
palestinieni ;i a descenden\ilor lor, care
formează o comunitate de 4,6 milioane
de persoane dispersate în toată regiunea,
constituie unul dintre litigiile care
împiedică semnarea unui acord de pace
în Orientul Apropiat. Palestinienii aTrmă
că au fost expulza\i cu for\a în primăvara
anului 1948 în timp ce Israelul explică
că ace;tia au plecat singuri în urma
apelurilor lansate de \ările arabe ;i a unor
informa\ii alarmante difuzate de posturile
de radio arabe.

Israelul a retras un
manual de istorie care
evoca epurarea etnic[

Carei, 25 Octombrie 1944,
65 de ani de la eliberarea “ultimei brazde

de p[m]nt rom]nesc”

Manifest[ri dedicate Zilei Armatei Rom]ne, Carei 2008
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Anul acesta se `mplinesc 45 de
ani de c]nd `ntr-un octombrie la
fel de ploios ca cel de acum, la
Carei se inaugura cu mare fast
Monumentul Osta;ului Rom]n.
Pentru prima oar[ la picioarele
solda\ilor reliefa\i `n impun[torul
mausoleu s-au a;ezat cu
recuno;tin\[ ;i solemnitate jerbe ;i
coroane de Bori. De atunci, `n
Aecare an pe 25 octombrie pia\a
se anim[ de fanfarele ;i g[rzile
solda\ilor, de veterani, autorit[\i,
oameni simpli, to\i reuni\i pentru
a omagia memoria celor care ;i-
au dat via\a pentru patrie.

La 20 de ani de la eliberarea ultimei
brazde de p[m]nt rom]nesc de sub
ocupa\ia fascist[, autorit[\ile statului
`mpreun[ cu cele jude\ene au decis
construirea unui monument care s[
omagieze ;i s[ p[streze vie peste veacuri
jertfa solda\ilor rom]ni c[zu\i `n cel de-
al Doilea R[zboi Mondial.

SemniAca\ia ansamblului

Monumentul a fost amplasat `n cea
mai important[ pia\[ a ora;ului ;i, putem
spune c[ mica localitate a c[p[tat un
blazon care s[ o scoat[ din anonimat.
Lucrarea a fost `ncredin\at[ renumitului

sculptor maramure;an Vida Gheza ;i
arhitectului Anton D]mboianu. Autorul
avea la vremea aceea 51 de ani, era `n plin[
recunoa;tere ca profesionist ;i se bucura
de aprecierea forurilor artistice dar ;i de
simpatia autorit[\ilor vremii. El avea deja
`n portofoliu cunoscutul Ansamblu
Monumental de la Moisei care i-a adus
multe aprecieri.

Complexul Monumental de la Carei
este realizat din piatr[ alb[ ;i are
dimensiuni impresionante< deschiderea
frontal[ de 18 metri, ad]ncimea de 5 ;i o
`n[l\ime de 12 metri. Acest `nsemn
comemorativ se compune din cinci
elemente cu semniTca\ii simbolice. Un
cap de \[ran care inspir[ demnitate ;i
statornicie (simbolul r[scoalelor
\[r[ne;ti), o poart[ cu incrusta\ii
asem[n[toare celor care `mpodobesc
por\ile maramure;ene, reprezent]nd
poarta jertfelor dar ;i o femeie s[dind o
Uoare(simbolul re`noirii). Nu lipse;te
chipul unui osta; care impresioneaz[ prin
masivitatea lui ;i tr[s[turile aspre, dar ;i
un obelisc asem[n[tor turlelor bisericilor
maramure;ene, care simbolizeaz[ arderea
U[c[rii ve;nice. Pe acest obelisc este `nscris
urm[torul text<"Glorie osta;ilor armatei
rom]ne, c[zu\i `n luptele pentru
eliberarea patriei".

Cu prilejul dezvelirii acestui
monument Vida Gheza a primit titlul de
"Artist al Poporului", `;i aminte;te Judith
Erdos, Tica cunoscutului artist plastic Paul
Erdos. ~ntre cei doi a fost o frumoas[ ;i

str]ns[ prietenie care a durat o via\[.

Originea sculptorului

Vida Gheza s-a n[scut la Baia Mare `n
1913, `ntr-o familie de mineri. ~ncurajat
de `nv[\[torii s[i, `ncepe s[ ciopleasc[ `nc[
din ;coala primar[ p[s[ri ;i Tguri umane.
Avea 10 ani c]nd ciople;te cu un briceag
o nunt[ ;i o `nmorm]ntare \[r[neasc[.
Talentul s[u deosebit l-a determinat pe
patronul mamei sale s[-l ajute pe Gheza
achit]ndu-i taxele ;colare la liceul
"Gheorghe :incai" din Baia Mare. Aici i-
a avut profesori de desen pe sculptorii
Eugen Pascu ;i Gheorghe Manu.

Spirit revolu\ionar ;i nest[p]nit, se
implic[ `n activit[\i politice de st]nga
`nc[ din 1930, lupt]nd pentru
`mbun[t[\irea vie\ii muncitorilor
forestieri ;i minieri, de care se sim\ea legat.
Este repede remarcat ca un talent
promi\[tor de c[tre colec\ionari ;i presa
local[.

Voluntar `n r[zboiul civil din
Spania

Convingerile sale politice `l fac s[
plece voluntar `n Spania unde lupt[ `n
timpul r[zboiului civil, de partea
guvernului republican, `n regimentul
rom]n de artilerie comandat de Valter
Roman.

~n 1939 trece `n Fran\a unde va sta `n

mai multe lag[re.
~n tot acest timp va T cunoscut ca

Grigore, nume cu care `;i semneaz[
lucr[rile. Dup[ invazia german[ `n Fran\a,
este dus la munc[ for\at[ `n Germania
l]ng[ P[durea Neagr[ dar evadeaz[ ;i
ajunge la Baia Mare.

La 8 august 1944 se c[s[tore;te cu
pianista Elisabeta Kadar, Tica unui pictor
b[im[rean `n casa c[ruia Vida ;i-a
petrecut mult timp `n compania muzicii
de pian ;i a discu\iilor pe teme istorice ;i
artistice.

Admira\ie pentru oamenii
simpli

Materialul s[u favorit era lemnul care
accentueaz[ volumele ;i le d[ pregnan\[,
valoriTc]nd `n acela;i timp sobrietatea
str[vechimii. Admira\ia sa pentru \[ranii
simpli, cu care, de altfel, s-a sf[tuit la multe
dintre operele sale, pentru modul lor de
via\[ `n forma cea mai arhaic[ ;i mai
curat[ a fost izvorul de seve pentru crea\ia
sa de o for\[ cople;itoare.

V. Shibata

În anexa lucrării “Oameni din
Sătmar” a distin;ilor istorici Bujor
Dulgău ;i Claudiu Porumbăcean
sunt câteva rânduri, aBate la
pagina 244, dedicate ziaristului ;i
omului politic Aurel Văleanu.
Preocupările de istoria presei,
înso\ite de imboldul de a redes-
coperi personalită\i sătmărene
aBate azi în uitare ne-au făcut să
mergem pe urmele acestui Au al
Sătmarului născut la Istrău.

Mul\umim pe această cale ;i
domnului Lucian Cucuiet, directorul
Tlialei Satu Mare a Arhivelor Na\ionale,
pentru sprijinul acordat ;i în realizarea
acestui material. Iată deci că mica
localitate din câmpia sătmăreană a Ierului
a dat tezaurului nostru cultural, pe lângă
episcopul Ioan Sabo, preotul ;i publicistul
Igna\iu Sabău ;i preotul-patriot Ludovic
Mărcu; ;i un avocat cu bogată activitate
politică ;i culturală precum Aureliu
Văleanu. Zilele acestea se vor împlini 80
de ani de la trecerea sa la ve;nicie, prilej
oportun de a înfă\i;a în aceste rânduri,
crâmpeie din via\a ;i activitatea sa.

Familiile :incai ;i Văleanu

Aureliu Văleanu s-a născut în 11 mai
1869 la Istrău, în familia parohului greco-
catolic local TeoTl Văleanu ;i a Tereziei
:incai. Să precizăm că după ambii părin\i
Aureliu (a;a este trecut numele în registrul
parohial al na;terii) Văleanu provenea din
familii preo\e;ti greco-catolice. Tatăl său
s-a născut în 1833 la Ardusat, în familia
parohului local, protopopul :tefan
Văleanu (Pataki). Acest preot, care a trăit

între anii 1798-1866, ;i-a legat destinul de
slujirea la Ardusat, înainte de aceasta însă,
vreme de 5 ani a func\ionat la Borle;ti. A
semnat multă vreme “Pataki”, după 1848
însă adesea apare în documente cu
numele Văleanu, nume pe care Tii ;i
nepo\ii îl vor îmbră\i;a deTnitiv. Celălalt
bunic, Demetriu :incai, a slujit la
Domăne;ti, Terebe;ti ;i Valea Vinului,
am avut dealtfel ocazia de a dedica un
material familiei :incai din păr\ile noastre,
ramura aceasta a familiei Văleanu de
asemenea merită un material special.

Botezul micului Aureliu a fost oTciat
la două zile după na;terea pruncului de
către pr. Ioan Nyeki, pe atunci paroh în
păr\ile sătmărene, la Ama\i. Na;ii de botez
ai lui Aureliu au fost Mihai Sopronyi, un
proprietar de vi\ă nobilă din localitate ;i
so\ia sa, Varvara Martin.

Orfan de tat[ de la v]rsta
de un an ;i jum[tate

TeoTl Văleanu s-a căsătorit în 6
septembrie 1866 la Valea Vinului cu
Terezia, Tica pr. local Demetriu :incai.
Din octombrie 1866 până în ianuarie 1867
a slujit în parohia natală. Familia Văleanu
a fost greu încercată în acei ani. Decedase
tatăl :tefan, dar ;i un frate, PamTl, tânăr
preot ;i un real talent literar. Nici TeoTl
nu va mai avea mult de trăit. După
plecarea din Ardusat va sluji o vreme pe
lângă socrul său la Valea Vinului, Tind
apoi repartizat în parohia Istrău. Va sluji
foarte pu\in timp acolo, din martie 1867
până la prea repedea sa repausare. În 20
iulie 1867 s-a născut la Istrău Tul PamTl,
viitor preot, iar în 1869, după cum am
văzut, Aureliu.

Părintele TeoTl a trecut la cele ve;nice
în 11 octombrie 1870, Tind înmormântat

la Istrău, documentul de la înmormântare
precizând că a fost înhumat “în cemeteriu
lângă crucea ce mare de cătră câmpu”.
Au fost prezen\i la ceremonia
înmormântării arhidiaconul Toma
:orban, viitorul canonic George Juhasz
din Mo]in, care “a luat ;i iertăciuni”,
Gavril Lazăr de Purcăre\i care a predicat,
precum ;i slujitorii altarelor din parohii
învecinate, Vasile Ba;ti ;i :tefan Boro;.
Prezen\a unor nume atât de importante
din ierarhia bisericească a comitatului
dovedesc vrednicia tânărului preot
repausat, regretul ce înconjura prematura
dispari\ie. Documentul decesului mai
precizează faptul că repausarea a survenit
în urma “inUamării de grumazi“ ;i că “a
rămas văduva Terezia Sinkay, orfani<
PamTl ;i Aureliu, ;i încă văduva grea”.

Într-adevăr, pu\in după moartea
preotului TeoTl, în 18 decembrie 1871 s-
a născut la Valea Vinului Tul său, TeoTl
Văleanu jun. După ani ;i ani, pruncul
născut orfan, TeoTl Văleanu junior, a
ajuns paroh la Istrău, în 1911 dimpreună
cu credincio;ii reu;ind să ridice biserica
de zid cu hramul „Sf. Arh. Mihail ;i
Gavril”.

Aureliu a rămas deci orfan de tată
încă de la frageda vârstă de un an ;i
jumătate. Nu ;tim cum a fost crescut, cine
dintre rudenii l-a sprijinit. Mama lui,
Terezia :incai, era una dintre apropiatele
revistei „Familia”, colaborând uneori la
rubrica alocată jocurilor, cu câte o
„gâcitură”.

Titlul de doctor în drept,
ob\inut la Budapesta

Aureliu a început studiile gimnaziale
la liceul romano-catolic din Oradea, unde
;tim că a urmat clasa I, Tind coleg cu

viitorul învă\ător sătmărean Augustin
Soran. Probabil că a terminat studiile
liceale la liceul de stat din Baia Mare, fost
piarist, unde cu certitudine ;tim că se aUa
în clasele a V-a (1885/1886) ;i VII-a
(1887/1888), aici remarcându-i printre
colegii săi pe omul de cultură Korponay
Kornél sau pe viitorii preo\i gr.-cat.
Alexandru Breban, Nicolae Doro; ;i
Victor Gitta; ;tim că în ultimul an ;colar
amintit, Aureliu Văleanu a fost atins de
epidemia de variolă manifestată în zonă
în acel an. A studiat apoi dreptul la
Academia Regală de Drept din Oradea,
între anii 1890-1894. :i-a desăvâr;it apoi
studiile juridice la Facultatea de Drept ;i
:tiin\e Politice din Budapesta, între anii
1894-1899, ob\inând titlul de doctor în
drept la Budapesta în 18 februarie 1899.

Membru `n Marele Sfat
Na\ional Român, deputat
;i senator

În 1900 Aureliu Văleanu s-a stabilit ca
avocat la Lugoj, luând parte activă la via\a
politică, culturală ;i na\ională din acest
centru al românismului. În 1901 s-a
numărat printre fondatorii ziarului
“Drapelul”. Acest “organ na\ional politic”
a apărut în ora;ul bănă\ean între 1/14 ian.
1901-29 dec. 1918/11 ian. 1919, la început
bisăptămânal, apoi, din 1907, de trei ori
pe săptămână. Proprietar ;i editor era dr.
Valeriu Brani;te, iar între redactori îi
întâlnim pe dr. Corneliu Jurca, G.
Noaghea, N. Jugănaru, Atanasie Bogă\ian,
Caius Brediceanu. Publica două
suplimente literare, “Drapelul literar”
(1904) ;i “Revărsat de zori” (la 30 iul./12
aug. 1913).

Dealtfel, pe Aureliu Văleanu îl lega de

Valeriu Brani;te o strânsă prietenie,
vizitele pe care i le-a făcut în 1918 în
timpul deten\iei acestuia de la Seghedin
dovedind cu prisosin\ă camaraderia
dintre ei.

Nu ;tim din ce familie era originară
so\ia sa. Cunoa;tem doar faptul că se
numea Alexandrina ;i că în 1911 ambii
so\i Văleanu erau membrii ordinari ai
“Astrei”. Printre alte func\ii, avocatul
Văleanu a îndeplinit-o ;i pe cea de
pre;edinte al Asocia\iei “Ion Vidu”.

A făcut parte integrantă din elita
românească a Lugojului, alături de< Caius
Brediceanu, Ion Vidu, Gheorghe Dobrin,
Valeriu Brani;te ;i ceilal\i luptători pentru
drepturile românilor.

Un băiat de-al său se numea Caius.
Fost consilier diplomatic, a emigrat în
1946 în Occident, după ce norii negri se
abătuseră deja asupra \ării noastre.
Prietenia dintre tatăl său ;i Valeriu
Brani;te a făcut să Te ;i Caius un apropiat
al copiilor avocatului-patriot.

Aureliu Văleanu a avut bucuria de a
trăi pe viu împlinirea idealului na\ional,
la înfăptuirea căruia ;i-a depus ;i el truda
;i priceperea, ca o binemeritată răsplată
a fost ales între membrii Marelui Sfat
Na\ional Român în 1 Decembrie 1918 la
Alba-Iulia. După Marea Unire a fost
deputat, în 1919, precum ;i, în două
rânduri, senator de Severin. A repausat în
3 noiembrie 1929 la Lugoj.

Numele avocatului Aureliu Văleanu
vine să se adauge celor ale canonicului
Mihail Nagy, arhiereului-istoric Ioan
Boro; ;i a preotului-profesor Felician
Bran, originari din păr\ile noastre, cu to\ii
cu o remarcabilă activitate în exemplara
urbe românească a Banatului, Lugojul
vestitei familii Brediceanu.

Viorel Câmpean

Monumentul Osta;ului Rom]n
din Carei, opera celebrului
sculptor Vida Gheza

80 de ani de la trecerea în ve;nicie a avocatului Aureliu V[leanu
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Firu Mocanu<
"Trebuie
s[ te g]nde;ti
mereu la
consecin\ele
faptelor tale"

~n aceast[ s[pt[m]n[ i-a venit
r]ndul s[ depene amintiri din
copil[rie noului subprefect al
jude\ului, Firu Mocanu. :i cum
nu au trecut prea mul\i ani de
atunci, interlocutorului nostru i-
a fost u;or s[ se re`ntoarc[ la
perioada `n care principala
noastr[ preocupare sunt
juc[riile.

Firu Mocanu ne-a spus c[ a fost un
copil cuminte ;i un adolescent care
`nainte de a ac\iona s-a g]ndit la
repercusiunile pe care le va avea ceea
ce va face. Mai mult dec]t at]t,
subprefectul se declar[ un familist
convins, o persoan[ pentru care cei
apropia\i conteaz[ foarte mult.

- C]nd ;i unde
v-a\i n[scut?

- Am v[zut lumina zilei `n
municipiul Carei, `n data de 12
noiembrie 1978.

- A\i copil[rit deci `n Carei?
- Nu, acolo doar m-am n[scut. A;a

a fost `nt]mplarea. P[rin\ii mei erau
`n vizit[ la bunicii mei, `ntr-o localitate
`n apropiere de Carei, iar mamei mele
i-a venit sorocul tocmai atunci. Am
crescut `n Satu Mare, `n cartierul
Carpa\i II, al[turi de p[rin\i ;i de sora
mea, care este mai mic[ dec]t mine cu
;apte ani.

- Dat 6ind faptul c[ a\i
fost fratele mai mare, a\i avut
grij[ de sora dumneavoastr[?

- Da, pot spune c[ am fost un frate
protector, chiar mai mult dec]t at]t.
Cum am spus ;i `n momentul
instal[rii mele ca subprefect, eu sunt
genul de om care \ine foarte mult la
familia sa. Tot ceea ce `nseamn[

familie ;i persoane apropiate conteaz[
foarte mult pentru mine. Iar sora mea
Tind ;i mai mic[ dec]t mine, v[ da\i
seama c[ mereu am `ncercat s[ am
grij[ de ea, s[-i acord o aten\ie
deosebit[.

- Ce fel de copil a\i fost?
- Din c]te mi s-a spus, `n principal

am fost un copil cuminte, nu au avut
p[rin\ii mei probleme deosebite cu
mine, eram destul de lini;tit, cel pu\in
p]n[ la `nceputul ;colii. Apoi, ;ti\i
cum e c]nd sunt mai mul\i copii la un
loc. Dar lucruri ie;ite din comun, m[
refer aici la n[zb]tii ;i pozne, nu am
f[cut.

- Apropo de n[zb]tii.
V-a r[mas vreuna `ntip[rit[
`n memorie?

- Ca orice copil, am f[cut multe, ;i
bune ;i rele, dar le mai ui\i odat[ cu
trecerea timpului. Ce mi-a r[mas `n
memorie este o "aventur[" de la
bunicii mei, din localitatea Ady Endre,
de l]ng[ Carei. Bunicii mei aveau cai,
iar eu c[utam mereu s[ `mi fac de
lucru cu ei. Din proprie ini\iativ[ am
luat caii ;i c[ru\a ;i am plecat la
plimbare. ~mi amintesc c[ era o vreme
ur]t[ afar[, ploua ;i din cauza
noroiului am reu;it, f[r[ prea mare
efort, ce-i drept, s[ m[ r[storn cu cai
;i cu c[ru\[ cu tot. Din fericire nu am
p[\it nimic, `ns[ bunica mea s[raca s-
a chinuit vreo trei zile s[ m[ spele, at]t
de plin de noroi eram. :i cum nu erau
pe atunci du;uri la \ar[ ;i condi\ii s[
m[ spele ca lumea, v[ da\i seama c[ nu
i-a fost u;or.

- Cum v[ aminti\i
perioada ;colii generale?

- Am f[cut primele opt clase la
fosta ;coal[ nr. 6, actuala "Mircea
Eliade". Pot s[ spun c[ acolo m-am

format ca om, at]t datorit[
`nv[\[toarei mele, doamna Suiogan
c]t ;i a dirigin\ilor mei, domnul ;i
doamna Mock, care ne-au insuUat o
educa\ie deosebit[. Tot ceea ce ne-au
`nv[\at ei s-a reUectat `n timp, at]t
asupra mea, c]t ;i a colegilor mei.

- Care erau materiile
dumneavoastr[ preferate?

- F[r[ doar ;i poate, istoria, mai
ales istoria Rom]niei. M[ pasiona ;i
atunci, o `nv[\am la ;coal[ ;i m[
preocupa ;i `n timpul liber. Interesul
nu mi-a sc[zut nici odat[ cu trecerea
timpului, Tind ;i azi pasionat de acest
domeniu.

- Ce alte pasiuni mai
avea\i?

- ~n timpul liber f[ceam mult
sport, cu prec[dere fotbal. Am f[cut
sport de performan\[, juc]nd fotbal
`n echipa care se numea Dacia 92
Gr[niceri, sus\inut[ de Ministerul de
Interne, Tind echipa Poli\iei de
Frontier[. Am avut parte ;i acolo de
colegi deosebi\i, dar ;i de un antrenor
deosebit, `n persoana lui Vasile
Ciocan, care ne-a `ndrumat at]t din
punctul de vedere al sportului, al
exerci\iilor Tzice, c]t ;i moral. Am
jucat fotbal zece ani.

- Liceul unde l-a\i urmat?
- Am absolvit Colegiul Na\ional

"Doamna Stanca", proTlul biologie-
chimie. Pot s[ spun c[ soarta a fost
destul de ciudat[ cu mine. Din
moment ce am urmat cursurile unei
clase cu acest proTl, normal ar T fost
s[ urmez o facultate de medicin[ sau
ceva apropiat, dintr-un domeniu legat
de biologie sau chimie. Am ales `ns[
s[ fac facultatea de ;tiin\e economice.
De ce biologie-chimie? Din moment
ce `n clasele I-VIII am fost un elev

silitor, am avut mereu note bune, am
dorit neap[rat s[ urmez cursurile unui
liceu de prestigiu. ~n prim[ faz[ am dat
admitere la Liceul Militar din Ploie;ti,
`ns[ date Tind criteriile de pe vremea
aceea, nu am intrat. ~n Satu Mare, la
liceele care erau de prestigiu r[m[sese
un singur loc neocupat, la biologie-
chimie, la "Doamna Stanca". Am ajuns
`ns[ s[ Tu licen\iat `n economie, ;i nu
chimist sau medic.

- Dorea\i s[ `mbr[\i;a\i
o carier[ militar[?

- Da, `mi doream, `nc[ de c]nd am
fost copil. Acum `ns[ `mi pare bine c[
nu a fost s[ Te. Probabil eram atras de
uniform[, `mi pl[cea foarte mult ;i
istoria ;i citind despre actele de vitejie
ale eroilor no;tri cred c[ visam s[
ajung ;i eu ca ei `ntr-o zi.

- Cum v[ aminti\i via\a
de licean?

- Noi aveam alte preocup[ri dec]t
tinerii din ziua de azi. Nu zic, ;i noi
mergeam la chefuri, la discoteci, ne
distram ;i noi, dar parc[ era altfel. Ne
vizitam `ntre noi, ne ajutam la lec\ii,
la teme.

- A\i avut vreun model
`n via\[?

- Eu sunt mai `nc[p[\]nat din Tre,
a;a c[ persoanele care au `ncercat s[
m[ inUuen\eze nu prea au reu;it. M[
refer aici ;i la inUuen\ele negative, c]t
;i la cele pozitive. Hot[r]rile pe care
le-am luat `n via\[ le-am luat de capul
meu, s[ spun a;a. Bine, p[rin\ii mei au
fost mereu al[turi de mine, m-au
sf[tuit ;i m-au ajutat, dar decizia Tnal[
mi-a apar\inut mereu mie. Pentru
acest lucru chiar doresc s[ le
mul\umesc, pentru c[ niciodat[ nu au
`ncercat s[ m[ inUuen\eze sau s[ m[

determine s[ fac ceva ce nu doream.

- Regreta\i ceva ce nu a\i
f[cut p]n[ acum?

- Nimic. Nu regret nimic nici din
ceea ce am f[cut, nici din ceea ce nu
am f[cut. Cu bune ;i cu rele, toate
faptele mele mi-au inUuen\at stilul de
via\[, `ns[ `ntotdeauna am `ncercat s[
aleg drumul cel mai drept. Am avut ;i
eu idei mai n[stru;nice, ca orice
adolescent, `ns[ mereu m-am g]ndit
la consecin\ele pe care le pot avea
faptele mele.

- Povesti\i-ne c]te ceva
despre familia
dumneavoastr[.

- Pe so\ia mea, Oana, o cunosc de
aproximativ nou[ ani. Am mai
cochetat noi ;i `nainte de a ne c[s[tori,
mai discutam, a;a ca amicii, `ns[
decizia Tnal[ de a forma un cuplu am
luat-o dup[ ce ea s-a angajat `n 2007,
la Finan\e, iar soarta a f[cut s[ lucr[m
`n acela;i birou. Atunci am `nceput o
altfel de rela\ie, iar dup[ un an, `n
2008, ne-am c[s[torit. Avem o feti\[
`n v]rst[ de nou[ luni ;i jum[tate. O
cheam[ :tefania ;i trebuie s[ spun c[
sunt extrem de m]ndru de ea.

- Ce i-a\i sf[tui pe
adolescen\ii din ziua de azi?

- S[ fac[ exact acela;i lucru pe care
l-am f[cut ;i eu. S[ `;i tr[iasc[
adolescen\a, dar s[ Te aten\i. Via\a `\i
ofer[ anumite oportunit[\i, cum mi-
a oferit ;i mie. Dac[ `n perioada
anterioar[ a; T f[cut anumite fapte de
care nu a; T foarte m]ndru, v[ da\i
seama c[ m-ar T `ncurcat acum `n
carier[. Sunt de acord, trebuie s[ faci
din toate c]te pu\in, dar cu maxim[
aten\ie.

A consemnat Laura Micovschi

Noul subprefect al jude\ului Satu Mare se declar[
un familist convins, o persoan[ pentru care cei
apropia\i conteaz[ foarte mult



Nicolas Cage, care se aUă într-o situa\ie Tnanciară diTcilă, `;i acuză fostul manager că i-a recomandat investi\ii riscante,
care s-au soldat cu pierderi catastrofale. El a depus o plângere în acest sens la un tribunal din Los Angeles.VEDETE

Catrinel Menghia, pe coperta
revistei „Sports Illustrated”
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Christina Aguilera vrea s[ înve\e
s[ g[teasc[

Cântărea\a plănuie;te să `;i
schimbe stilul de via\ă pentru a avea
mai mult timp să gătească pentru
familia sa – so\ul său Jordan Bratman,
producător muzical, ;i Tul lor de un an
;i jumătate, Max, informează
femaleTrst.co.uk. “Nu am timp pentru

gătit. Mama mea este o bucătăreasă
foarte bună ;i îmi place ideea ca Tul
meu să-;i dorească mâncare gătită”, a
declarat ea. “Când va mai cre;te, îmi
voi face timp. Vreau să învă\ să gătesc
mâncăruri delicioase”, a mai spus ea.

În ciuda faptului că nu are

experien\ă la bucătărie, Aguilera
subliniază faptul că iube;te
mâncarea.”Fac sport ;i mănânc cât de
bine pot. De fapt, probabil că din cauza
asta trebuie să fac exerci\ii - sunt o
gurmandă. Iubesc mâncarea”, a
`ncheiat artista.

Keanu Reeves, c[ruia i s-a
atribuit paternitatea unui
copil, a dovedit c[ nu este

tat[l acestuia

Actorul acuzat că ar T tatăl a cel pu\in
unuia dintre cei patru copii adul\i ai
canadienei Karen Sala, a dovedit că nu
are nicio legătură biologică cu familia
acesteia, după ce a acceptat să efectueze
testul ADN, informează femaleTrst.
co.uk. Karen Sala s-a declarat ne-
mul\umită de rezultatul testului, însă
avoca\ii lui Reeves au încredere în
speciali;ti.

Lorne Wolfson, avocat specializat în
apărarea celebrită\ilor de la Hollywood,
a declarat< “Doamna Sala contestă
validitatea testului ADN, deci cazul se va
judeca în continuare. Dacă dore;te să
conteste, lăsa\i-o să meargă până la capăt.
Însă noi avem încredere ;i sus\inem că

testul ADN a fost efectuat în mod
corespunzător ;i că rezultatele sunt
corecte”.

Keanu Reeves, în vârstă de 45 de ani,
a fost sfătuit de avocatul său să facă testul
de paternitate după ce Karen Sala, în
vârstă de 46 de ani, s-a prezentat în fa\a
tribunalului din Ontario (Canada),
cerând ca actorul să-i plătească pensie
alimentară. Ea a cerut o pensie
alimentară de 150.000 de dolari pe lună,
care să Te plătită retroactiv, începând din
iunie 1988, ;i alte trei milioane de dolari
pe lună drept pensie de între\inere,
retroactiv, începând din noiembrie 2006.
Keanu Reeves continuă să sus\ină că nu
a întâlnit-o niciodată pe această femeie.

Modelul de origine român[ a
apărut pe coperta celebrului catalog de
costume de baie publicat anual de
revista „Sports Illustrated”. Catalogul
se aUă, din 19 octombrie, pe tarabele
din SUA ;i se bucură deja de un succes
enorm. :edin\a foto a avut loc în
această vară în Zanzibar, la malul
mării, într-un cadru speciTc african,
Catrinel poz]nd în costume de baie
provocatoare, create special pentru
acest eveniment.

În timpul unei petreceri
exclusiviste ce a avut loc la sediul
publica\iei din Cape Town (Africa de
Sud), pe 15 octombrie, Catrinel a fost
prezentată oTcial drept vedeta de pe
coperta edi\iei din 2009.

Românca de 24 de ani are o
experien\ă de opt ani pe podium.
Născută la Ia;i, are 1,76 înăl\ime ;i
dimensiuni “ca la carte”, 90-60-90. A
fost descoperită de Liviu Ionescu,
patron al Agen\iei MRA. După câteva
contracte în capitală, Catrinel a început
să colaboreze tot mai des cu agen\ii
italiene, alegând apoi să-;i mute
domiciliul în Italia.

A devenit imaginea interna\ional[
pentru cataloagele de lenjerie intim[
Giorgio Armani. În casa celebrului
designer l-a cunoscut ;i pe cel care avea
să-i devin[ so\, impresarul de fotbal
Massimo Brambati.



La nivel jude\ean sunt 311 monumente istorice recunoscute de Ministerul Culturii `n 2004, din care 68 `n municipiul
Satu Mare. La nivel local s-au preg[tit textele pentru toate cele 68 de t[bli\e, `nc[ de anul trecut. Dintre acestea, 25 au
fost realizate ;i a;ezate pe monumente.
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LOCALE

Monumentele din Satu Mare vor avea
pl[cu\e `n cinci limbi

~n municipiul re;edin\[ de jude\ sunt 68 astfel de cl[diri
Conform unei legi emise de

Ministerul Culturii, adoptat[ la
nivel na\ional, cl[dirile consi-
derate monument trebuie s[
con\in[ `n mod obligatoriu t[bli\e
speci6ce cu descriere `n trei limbi<
rom]n[, englez[ ;i francez[. La
Satu Mare `ns[ situa\ia e mai
deosebit[.

Primarul Iuliu Ilyes a propus acum
un an ;i jum[tate realizarea acestor
descrieri `n cinci limbi. Astfel `nc]t, la
cele trei prescrise de lege, s[ se mai
completeze cu `nc[ dou[< german[ ;i
maghiar[.

A fost o necesitate
completarea cu maghiar[
;i german[

Primarul Ilyes e de p[rere c[ Satu
Mare Tind un jude\ frontalier, av]nd
grani\[ cu Ungaria ;i de asemenea Tind
aproape ;i \[rile cu limba de vorbire
german[, e nevoie ca pe monumente
s[ apar[ descrierile mai degrab[ `n
aceste limbi dec]t `n francez[.

"Deoarece legea oblig[ scrierea ;i `n
francez[, nu putem face altceva dec]t
s[ complet[m lista cu german[ ;i
maghiar[, nu s[ `nlocuim franceza.
Aceste table au scop informativ, iar
vizitatorii ;i localnicii Tind mai
degrab[ vorbitori ai limbii rom]ne,
maghiar[ ;i german[, am hot[r]t s[ le
aT;[m `n cinci limbi din pur[
necesitate", spune primarul.

Completarea pl[cu\elor cu alte
dou[ limbi dec]t cele trei obligatorii a
fost o decizie a primarului, f[r[ a vota
ori adopta vreo hot[r]re `n Consiliul
Local.

~n jude\ sunt 311
monumente istorice

La nivel jude\ean sunt 311
monumente istorice recunoscute de
Ministerul Culturii `n 2004, din care 68
`n municipiul Satu Mare.

La nivel local s-au preg[tit textele
pentru toate cele 68 de t[bli\e, `nc[ de
anul trecut.

Dintre acestea, 25 au fost realizate
;i a;ezate pe monumente. Acestea sunt
strict monumentele cu a;ezare `n zona
central[.

Monumentele pe care s-au a;ezat
aceste indicatoare `n 5 limbi sunt<
Sinagoga, Muzeul de Art[ (fosta Cas[
Vecsey), Cooperativa Munca, Biblio-
teca Jude\ean[, Palatul Administrativ,
Biserica Calvaria, Colegiul Na\ional
"Mihai Eminescu", Episcopia
Romano-Catolic[, Catedrala Romano-
Catolic[ "~n[l\area Domnului",
Policlinica CFR, Muzeul Jude\ean
(fosta prim[rie a municipiului), Gara,
Palatul Muhi, Spitalul de Boli
Contagioase, Casa Ormo;, Casa de
copii ;colari (fostul Internat Pazmany),
Liceul UNIO (fostul Convict
episcopal), Casa Memorial[ Aurel
Popp, Spitalul Luko Bela, Spitalul de
Psihiatrie (fostul Spital al c[lug[ri\elor
misericordiene), Teatrul de Nord,
fostul Hotel Victoria, Casa Memorial[
Dr. Vasile Lucaciu, Biserica Adormirea
Maicii Domnului ;i Biserica STn\ii
Arhangheli Mihail ;i Gavril.

Celelalte 43 monumente pentru
care nu s-au f[cut t[bli\ele
multilingvistice sunt< fragmentul de

zid din incinta Cet[\ii Medievale, situl
arheologic din punctul "Cuptoare",
Ansamblul Urban "Pia\a Libert[\ii",
capela-biseric[ "Aurel Popp",
Ansamblul sinagogii, Casa de
rug[ciune, Baia Comunal[, Ansamblul
Urban "Strada Horea", Hotel Dacia ;i
Filarmonica de stat "Dinu Lipatti",
Casa breslei cizmarilor, Ansamblul
Urban "Bulevardul Vasile Lucaciu",
Farmacia nr 7, Farmacia nr 5 (fosta
farmacie "Buna Vestire"), Ansamblul

Urban "Str. Mihai Viteazul", Turnul
Pompierilor, fosta Cazarm[, OTciul
Po;tal nr. 1 (fosta Po;t[), Restaurantul
"Miori\a" (fost Cazino), Palatul
Justi\iei, Inspectoratul de Poli\ie, Casa
Soos, Casa Alexandru Feren\iu,
Ansamblul Urban "Str. Paris", CN
"Kolcsey Ferenc", Liceul Reformat (fost
Liceu de Art[), Biserica Reformat[ "Cu
Lan\uri", Ansamblul Urban "Str. :tefan
cel Mare", Ansamblul Urban
"Bulevardul Traian", Cas[ (Bd. Traian

14), Gr[dini\a "Samus", Sinagoga
(d[r]mat[ de pe |ible;ului), :coala
general[ nr 5, Ansamblul Bisericii
"Hildegarda", Biserica Romano-
Catolic[ "Evanghelistul Ioan" (fosta
Biseric[ Hildegarda), Azil (fostul
Claustru), Bustul lui "Ioan Slavici",
Busturile lui "Mihai Eminescu" (din
fa\a ;i din interiorul CN Mihai
Eminescu), Bustul lui "Dr. Luko Bela",
Statuia lui Dr. Vasile Lucaciu,
Gr[dini\a (str. I Slavici nr 4),

Monumentul Osta;ului Sovietic (din
cimitirul Eroilor), Capela "Dr. Luko
Bela", Atelierul graTcianului "Erdos
Paul".

Prim[riile din sate ;i comune nu au
bani s[ plaseze comanda pentru aceste
t[bli\e care sunt teoretic obligatorii. ~n
momentul `n care vreo prim[rie are
bani ;i d[ comand[, `n maxim 2 zile se
fac traducerile ;i se trimite comanda
mai departe la nivel na\ional.

Gabriela Pu;ca;iu



Adrian Matus< “~ncerc s[ sparg barierele poeziei de adolescen\[ care apare inevitabil
oric[rui t]n[r ;i s[ abordez poezia mai `n profunzime. Sunt foarte mult inUuen\at de Mircea
C[rt[rescu. ~mi place nespus lirica lui nu din poezie, paradoxal, ci din proz[. De asemenea
`ncerc s[ sintetizez `ntreaga literatur[ pornind de la simbolism, trec]nd prin prisma
moderni;tilor ;i de asemenea a marilor TlozoT.”LITERATUR~
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Adrian Matus a c];tigat Marele
Premiu al Festivalului "Nicolae Labi;"
Distinc\ia a mai fost ob\inut[ de poe\ii s[tm[reni Dorin S[l[jan, George Vulturescu ;i Aurel Pop

Adrian George Matus este unul
din elevii eminen\i ai Colegiului
Na\ional “Mihai Eminescu” care
`n decursul anilor de ;coal[ s-a
remarcat prin rezultatele
excep\ionale ob\inute la
numeroase competi\ii ;i
olimpiade ;colare.

Modest ;i sensibil asemeni oric[rui
umanist, Adrian a reu;it `nc[ de pe-acum
s[-;i stabileasc[ un sistem de valori la care
\ine. Este destul de re\inut atunci c]nd
este `ntrebat dac[ ;i-a stabilit anumite
obiective, dac[ \inte;te undeva anume `n
plan poetic ;i se rezum[ prin a ne spune
c[ deocamdat[ `;i croie;te propriul drum.
Ne conTrm[ totu;i c[ va urma o facultate
de litere ;i c[ perspectiva continu[rii
studiilor `n str[inate este pu\in probabil[,
datorit[ costurilor ridicate pe care le
implic[.

~n num[rul de joi al cotidianului
nostru v[ informam c[ Adrian Matus,
elev `n clasa a XII-a, este c];tig[torul
Marelui Premiu a Festivalului na\ional de
poezie "Nicolae Labi;" ce a avut loc `n
zilele de 16-18 octombrie 2009 la Suceava
;i al premiului revistei "Convorbiri
literare", Ia;i. Premiul este valoros. Pentru
t]n[rul poet reprezint[ "certiTcatul de
maturitate" dup[ cum spunea scriitorul
Aurel Pop, ;i `n acela;i timp, rampa de
lansare `n reviste literare consacrate
precum "Convorbiri Literare", "Plumb"
etc.

“Am trimis poeziile pe
internet”

Edi\ia din acest an a reunit 69 de
participan\i din toat[ \ara. Chiar dac[ la
`nceput Adrian nu ;i-a acordat prea multe
;anse pentru ob\inerea marelui premiu,
mai mult inUuen\at de v]rsta
concuren\ilor (18 - 33 de ani), iat[ c[
p[rerea juriului a conTrmat valoarea
crea\iilor sale, ;i a hot[r]t `n a-i acorda cel
mai r]vnit premiu. Iar un juriu format `n
exclusivitate din critici literari cu
siguran\[ nu putea T convins u;or.

"A fost o surpriz[ pentru mine pentru
c[ a fost la fel ca un joc. Mi-am propus -
hai s[ v[d ce ar T dac[ a; trimite c]teva
poezii. Am g[sit adresa pe internet. A fost
o propunere din partea unui amic. Eu
scriam `nainte poezie pe blog. Am un blog
personal ;i de acolo a pornit totul. Am
trimis poeziile ;i am fost contactat acum
dou[ s[pt[m]ni de c[tre organizatorul
festivalului ;i de c[tre domnul Aurel Pop,
pentru conTrmarea particip[rii. Am fost
surprins pentru c[ nu credeam c[ se va
`nt]mpla astfel. Nu m[ a;teptam sincer la
marele premiu pentru c[ limita de v]rst[
la acest concurs este `ntre 18 - 33 de ani
;i m-am g]ndit c[ vor T cu singuran\[ al\i
scriitori mai buni dec]t mine. :i iat[ c[ a
fost s[ Te. Poate a fost noroc, poate nu. M-
am clasat printre primii scriitori. A fost
surprinz[tor faptul c[ pe primele trei
locuri am fost tineri de 16, 17 ;i respectiv
18 ani dovad[ c[ `nc[ se mai scrie, `nc[
literatura nu a r[mas dec]t un hobby
pentru cei b[tr]ni.

Totodat[ am avut ocazia de a
cunoa;te critici literari, scriitori, am avut
privilegiul s[ o cunosc pe sora poetului
Labi;, doamna Margareta Labi; care este
o doamn[ `n adev[ratul sens al
cuv]ntului. Prin amabilitatea domniei
sale am cunoscut locuin\a scriitorului,
camera lui, locurile care le vizita. De
asemenea am fost impresionat de scriitorii
care au organizat festivalul. Nu pot s[ nu
amintesc aici numele doamnei Carmen
Veronica Steiciuc - coordonatorul
festivalului. D]nsa a reu;it s[ adune
fonduri, s[ concretizeze acest festival `n
ciuda vremurilor de criz[ prin care trecem

;i `n care prea pu\ini bani se aloc[ culturii."

Nu ;i-a citit poeziile `n cadrul
vreunei `nt]lniri literare

Tot aici mai trebuie spus c[ Adrian
este unul din tinerii care nu face parte
dintr-un cenaclu sau grup poetic ;i nici nu
;i-a citit poeziile `n cadrul vreunei `nt]lniri
literare. "Scriu doar eu `nsumi" ne
m[rturisea el acum c]teva zile. "Poezia
cea mai profund[ a venit acum 2-3 ani.
~ncerc s[ sparg barierele poeziei de
adolescen\[ care apare inevitabil oric[rui
t]n[r ;i s[ abordez poezia mai `n
profunzime. Sunt foarte mult inUuen\at
de Mircea C[rt[rescu. ~mi place nespus
lirica lui nu din poezie, paradoxal, ci din
proz[. De asemenea `ncerc s[ sintetizez
`ntreaga literatur[ pornind de la
simbolism, trec]nd prin prisma
moderni;tilor ;i de asemenea a marilor
TlozoT. At]t c]t reu;esc s[ sintetizez.

Vorbind de poezie, de primele
`ncerc[ri "nu at]t de reu;ite" de pe vremea
c]nd era `n clasa a VII-a ;i a VIII-a ce i-
au fost publicate `n revista ;colii
"Luceaf[rul", t]n[rul poet nu poate s[
treac[ f[r[ a aminti numele doamnei
profesoare de limba rom]n[ Delia
Seicean, cea care i-a descoperit talentul ;i
care a propus publicarea primelor poezii.

~n decursul celor 41 de edi\ii ale
festivalului, Marele premiu "Nicolae
Labi;" a ajuns p]n[ acum de trei ori la
Satu Mare. Primul scriitor care a primit
acest premiu a fost Dorin S[l[jan, apoi
George Vulturescu, iar `n urm[ cu 21 de
ani scriitorul Aurel Pop. Iat[ c[ dup[ 21
de ani, acest premiu ajunge din nou `n
m]na unui s[tm[rean pentru care dasc[lii
prev[d un viitor str[lucit.

Mihaela Ghi\[

Vasile Militaru a r[mas cunoscut `n
istorie ca autor al poeziei "Mama",
recitată şi cântată la toate nunţile sau
petrecerile ("... a venit asear[ mama...")

Poetul, născut în 19.09.1886 în
comuna Dobreni-Câmpurel Ilfov, din
părinţi plugari, de mic a îndrăgit cartea,
lectura, citind cu nesaţ tot ce găsea la
şcoală şi în biblioteca unui vecin din
satul natal. Îndemnat de o putere
necunoscută, parcă dorind ceva fără să
ştie ce anume, într-o toamnă târzie
„(într-o toamnă când crăpa coaja de pe
nucă)...” a pornit de acasă părăsind
lumea şi câmpurile satului natal – spre
a pătrunde în „haosul Bucureştilor”
unde îl aşteptau zbuciumul şi
dezamăgirile sortite oricărui suUet de
scriitor neavând cu sine nimic altceva
decât speranţa în Dumnezeu, iar în
mâini un volum de poezii, în manuscris.

Ajuns la Bucureşti a bătut sTos la
uşa lui Vlahuţă rugându-l să-i citească
poeziile şi dacă le va găsi bune să-l
recomande unui editor. O săptămână
mai târziu era prietenul lui Vlahuţă şi în
acea zi a fost prezentat lui Barbu
Ştefănescu Delavrancea care-i citise
pastelurile şi dorise să-l cunoască pentru
a-l învălui cu dragostea lui caldă cât a
trăit.

Valoarea poeziilor sale, credinţa în
Dumnezeu, au fost tocmai preţul pe
care-l cerea securitatea.

În timp ce Vasile Militaru era închis
pe nedrept în închisoarea de la Ocnele
Mari, membrii securităţii au căutat
manuscrise la el acasă pe care le-au ars,
mistuindu-le în Uăcări, chiar în curtea
casei sale.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani
de la moartea poetului în închisoarea
comunistă de la Ocnele Mari – după o
condamnare la 20 de ani temniţă grea
– şi 80 de ani de la apariţia poeziei
„Mama” în volumul Stropi de rouă.

Ing. Cornel Burcea

Scriitorul Nicolae Breban,
prozatorul Ştefan Agopian, criticul
Nicolae Manolescu şi poetul Dan
Mircea Cipariu şi-au depus candidatura
pentru şeTa Uniunii Scriitorilor, Breban
mărturisind că a intrat în cursă,
dezamăgit Tind de "poziţia penibilă" în
care se aUă scriitorul român. "Niciodată,
nici sub comunism, scriitorii nu au stat
aşa de jos", spune Breban, care, dacă va
T ales, ar vrea să dea o atenţie mai mare
Tlialelor locale ale Uniunii şi chiar să
reînTinţeze cenaclurile literare, altădată
foarte active şi cunoscute.

Actualul preşedinte al USR, Nicolae
Manolescu, şi-a depus candidatura
pentru un nou mandat, mărturisind că
"nu mă tem decât de mine însumi, că mă
apucă scârba şi renunţ", amintindu-şi de
toate problemele care există.
Răspunzând unor scriitori care au
criticat activitatea USR, care nu
încurajează tinerele talente, ci mai
degrabă îi sprjină Tnanciar pe cei în
vârstă, Nicolae Manolescu spune că
"Uniunea Scriitorilor nu este o asociaţie
de talente, ci de breaslă şi este Tresc ca
unii să Te geniali, iar alţii mediocri", la
fel cum este normal ca USR, ca
instituţie, să îi ajute pe autorii în vârstă.
De altfel, şi scriitorul Nicolae Breban
este în asentimentul lui Manolescu,
argumentând că USR, Tind o uniune de
breaslă, are şi o funcţie sindicală.

Pentru alegerea preşedintelui, se
convoacă o Conferinţă Naţională, iar
Tecare Tlială are un număr de delegaţi,
aleşi prin vot secret, care participă la
această conferinţă şi votează. Alegerile
vor avea loc pe 23 noiembrie.

Se `mplinesc 50 de ani
de la moartea poetului

Vasile Militaru

4 candida\i la ;efia
Uniunii Scriitorilor

Fragment din poezia Alfabet (capul spart al lumii)

Nu se putea s[ vorbim despre Adrian Matus ;i despre Marele premiu
"Nicolae Labi;" altfel dec]t prin prisma poeziei sale. ~n r]ndurile de mai jos
v[ prezent[m un fragment din poezia Alfabet (capul spart al lumii) care i-a
adus lui Adrian acest distins premiu.

juniorii jilavi jucau jocuri jalnice jelind
frigul forma un foc nea;teptat `n c[utarea herminelor...
criv[\ de pace, criv[\ de nour, iar din el
apare un solomonar ce ;optea o spurcat[
blestem[ciune.

kilogramele kantiene?
era doar o iluzie, c[ci b[tr]nul cu nor `n spate
nu era om, ci duh
to\i v-a\i temut de mo;ul care ne-a furat ploaia, a oprit mana vitelor,
topit
bitumul satului ;i a luat c[r[mizile cr];mei lui mo; Aloisiu
Nisipul devenise o furtun[ a tobei de e;apament
praful o mizerie cu alur[ de cea\[, iar din ea vine fata albastr[, zburat[ din
creierul craniului meu, al[turi de fratele ei geam[n.

licuricii lingeau lini;tit lanternele lunii
noapte atipic[< Aloisiu a scos m[tura (strident[, rupt[ de at]tea b[t[i date
nevestei)
a c]rpit copiii dup[ ce au adus ploaia
;i i-a alungat la mine `n cap, `napoi la casa lor.
imprudent, a p[strat marea albastr[ de perle

mandarinii mira\i mutau mandolinele murd[rite miercuri,
Hansel ;i Gretel s-au `ntors pozna;i,
b[tu\i ;i b[u\i> cu lacrimile `ntinse `napoi, `n loc de Trimituri
`ns[ capul era zv]rcolit pe jos,
cioburi-coji ro;ii de ou[ de Pa;te. Vroiau `napoi
`n al lor ovul, `n uterul min\ii mele.
Jeluia ;i Ceau;escu, ;i Cantemir
;i Nelson Mandela `;i ar[ta din\ii albi `n fa\a-i neagr[.....



TeoTl are 17 ani ;i este elev `n clasa a XI-a la Liceul cu Program Sportiv, `n clasa de performan\[. Este o persoan[
muncitoare, u;or timid[, care iube;te foarte mult Uoreta, dar ;i handbalul, baschetul ori fotbalul. Face scrim[ de la nou[
ani ;i putem spune c[ a c];tigat c]teva concursuri importante de-a lungul timpului. SPORT

Teofil Moisuc, medaliat cu bronz
la Campionatul Na\ional de scrim[

Teo6l Moisuc este una dintre
tinerele speran\e ale scrimei
s[tm[rene, sport care nu mai are
nevoie de comentarii, pentru c[
dintotdeauna Satu Mare a avut
sportivi valoro;i `n aceast[
ramur[.

Are 17 ani ;i este elev `n clasa a XI-
a la Liceul cu Program Sportiv, `n clasa
de performan\[. Este o persoan[
muncitoare, u;or timid[, care iube;te
foarte mult Uoreta, dar ;i handbalul,
baschetul ori fotbalul. Face scrim[ de
la nou[ ani ;i putem spune c[ a c];tigat
c]teva concursuri importante de-a
lungul timpului.

Recent a devenit vice-campion
na\ional de juniori cu echipa CS Satu
Mare ;i a fost medaliat cu bronz la
individual, `n cadrul Campionatelor
Na\ionale care s-au desf[;urat `n
perioada 13-16 octombrie la sala
Alexandru Csipler din Satu Mare.

~n urm[ cu ceva timp a suferit o
accidentare grav[ la unul dintre
genunchi, a fost nevoie de o interven\ie
chirurgical[, ceea ce l-a scos pentru o
perioad[ lung[ de timp din circuit. Nu
s-a l[sat b[tut, s-a ref[cut ;i a revenit
`n for\[.

Vrea s[ fac[ scrim[ ;i dup[ ce va
termina cu perioada junioratului ;i
sper[ s[ `;i deschid[ o mic[ afacere de
familie, de care s[ se ocupe personal.
Face Uoret[ cu antrenorii Attila File ;i
Eva Lenghel, la Clubul Sportiv Satu
Mare, are antrenamente de patru ori pe
s[pt[m]n[, uneori ;i s]mb[ta, dac[ se
aU[ `naintea unui concurs important.

Pentru a aUa mai multe despre el i-am
pus c]teva `ntreb[ri<

- De c]t timp faci scrim[?
- Fac scrim[ de la nou[ ani. Mama

mea a fost ;i ea Uoretist[, dar nu de
aceea am ajuns s[ practic acest sport,
de;i mult[ lume spune acest lucru. A
venit la ;coal[ un domn, care ne-a
prezentat programul de antrenament
la Uoret[, ora ;i loca\ia, a;a m-am decis
s[ m[ apuc de acest sport.

- Care este cea mai mare
realizare a ta ca sportiv?

- Cea mai mare realizare sportiv[
a mea a fost c];tigarea Cupei
Federa\iei, acum un an, la Bucure;ti.
Atunci l-am `nvins `n Tnal[ pe stelistul
Mihai Predescu, scorul Tind 15-12.
Urm[toarea competi\ie important[ pe
care am c];tigat-o a fost Cupa "1
Decembrie", un an mai t]rziu.

- Pentru necunosc[tori,
ce `nseamn[ 7oreta?

- A; putea spune c[ scrima `n
general este arta de a `mpunge f[r[ a T
lovit. Exist[ un arbitru care ia deciziile,
eu consider c[ la Uoret[ este cel mai
greu, trebuie s[ ai vitez[ de reac\ie ;i
concentrare maxim[.

- C]nd ai ob\inut prima
medalie?

- Prima medalie ob\inut[ a fost una
de bronz, la 11 ani, la C.N. de copii de
la Bucure;ti, `mpreun[ cu echipa a
doua a CS Satu Mare.

- Cum \i s-a p[rut
concursul de juniori `ncheiat
recent la Satu Mare?

- Am avut o galerie numeroas[,
colegii mei de clas[ au venit s[ m[
sus\in[, ;i trebuie s[ le mul\umesc pe
aceast[ cale. Nu am avut emo\ii, am
avut avantajul terenului propriu. Sunt
mul\umit ce am realizat la individual,
dar la echipe am avut o evolu\ie
proast[.

- Antrenorii au fost
sup[ra\i dup[ proba
pe echipe. De ce?

- Au fost sup[ra\i pentru c[ am tras
foarte slab. Toat[ ziua nu m-am putut
concentra, cel mai bine s-a descurcat
Alexandru Ardelean, dar am pierdut
cu Poli Timi;oara cu scorul de 28-45.

- Cum arat[ un
antrenament la 7oret[?

- ~ncepem cu `nc[lzirea,
aproximativ 20 de minute, pe urm[
`mpungem cu Uoreta manechinele,
apoi trecem la antrenamentul tehnico-
tactic, sau facem un mini-turneu `ntre
noi.

- Ce alte sporturi `\i mai
plac?

- Am f[cut baschet `n clasele V-
VIII la orele de educa\ie Tzic[, mai joc
fotbal, dar de c]nd am avut problema
cu genunchiul o las mai moale, `mi
mai place handbalul. Urm[resc
canalele de sport, dar din p[cate peste

tot se vorbe;te numai de fotbal. Eu zic
c[ ;i alte sporturi sunt importante nu
numai fotbal toat[ ziua. Printre
echipele mele favorite se num[r[
Rapid, "U" Cluj ;i Real Madrid.

- Ai un model al t[u?
- Sincer nu am. ~mi doresc s[ ajung

ca eu s[ Tu propriul meu model, s[
perseverez ;i s[ ajung la o performan\[
maxim[.

Este greu s[ ajungi departe, dar cu
pu\in noroc, mult[ munc[ se poate
ajunge la un nivel `nalt competi\ional.
P[cat doar c[ lipsa banilor de la cluburi
`;i poate pune amprenta ;i poate
demoraliza foarte tare un sportiv.

- Ce faci `n timpul liber?
- C]nd am timp liber, `mi place s[

ies cu prietenii, s[ ne `nt]lnim ;i s[
povestim lucrurile noi.

- Vrei s[ continui acest
sport?

- Categoric. Vreau s[ Tu s[n[tos,
iar dac[ nu voi avea probleme voi
continua. Vreau s[ fac o facultate, s[
`mi deschid o mic[ afacere, de exemplu
un restaurant. Eu cred c[ se poate
c];tiga ;i din scrim[ dar trebuie s[ ;ti
cum. Din p[cate la Satu Mare sunt prea
pu\ini bani, asta cu toate c[ sala
Alexandru Csipler este singura sal[ de
scrim[ din Rom]nia.

Din p[cate sportivii no;tri pleac[
la alte cluburi din \ar[, unde primesc
salarii, sunt sprijini\i ;i pot face
performan\[. Unii au renun\at s[ se
sacriTce, s[ renun\e la alte lucruri `n

detrimentul sportului, cu at]t mai mult
c[ trebuie s[ sco\i ;i bani din buzunarul
t[u.

- Cum arat[ un
echipament de scrim[?

- Echipamentul este alc[tuit din
masc[, piept[ra;, plastron sau
`mbr[c[mintea, partea de sus, lameul,
care este vesta electric[, pantalonii cu
bretele, jambierele, adida;ii, m]nu;a
;i arma. Acestea le-am primit din
partea clubului CS Satu Mare. Suma
aproximativ[ a unui echipament este
cuprins[ `ntre 1500 ;i 2000 de lei, ceea
ce nu este la `ndem]na tuturor.
Oricum sportul este costisitor `n
general, dac[ nu ob\ii nici rezultate sau
nu ai sprijin material nu are rost s[ te
implici.

- La ce liceu `nve\i?
- Sunt elev `n clasa a XI-a la Liceul

cu Program Sportiv `n clasa de
performan\[, care se nume;te clas[ -
mozaic.

- Te preg[te;ti pentru
vreun concurs `n momentul
de fa\[?

- Da. Peste o lun[ vor veni
Campionatele Na\ionale de cade\i,
unde ar trebui s[ c];tig. Pentru c[ sunt
`n ultimul an la aceast[ categorie de
v]rst[ ;i trebuie s[ conTrm. Poat[ m[
voi `nt]lni din nou `n Tnal[ cu Mihai
Predescu de la Steaua ;i sper s[ reu;esc
s[-l mai bat odat[.

A consemnat Daniel Chiorean
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Inginerul român Ion Basgan
a descoperit metoda de a fora
petrol la o adâncime de peste
2.000 de metri, dar Statele Unite
i-au conAscat brevetul, motiv
pentru care unul dintre Aii
acestuia cere în instan\ă
despăgubiri în valoare de 100 de
miliarde de dolari.

Dosarul s-a pierdut în timpul
Războiului Rece ;i recuperarea lui nu
va T posibilă fără o confruntare dură
cu administra\ia Statelor Unite.

Mo;tenitorii se judec[
`n Rom]nia pentru
succesiune

În acest moment se judecă în
România procesul de succesiune între
cei trei Ti ai savantului, după ce unul
dintre ei, un senator liberal, a reu;it să
treacă prin Parlament o lege în baza
căreia are dreptul de a revendica singur
o indemniza\ie uria;ă din partea
statului, dar ;i a Petrom, principalul
producător de petrol din Europa de
Est.

Inginerul nu a fost pl[tit
pentru descoperiri

Ion Basgan a descoperit în 1930
metoda tehnică de a fora la o adâncime
de peste 2.000 de metri, o inven\ie care
a revolu\ionat industria petrolieră,
reducând costurile de produc\ie cu cel
pu\in 30 la sută.

De;i întreaga lume i-a recunoscut
meritele, inventatorul nu a primit nici
un ban pentru descoperirea sa, iar în
timpul celui de-al doilea război
mondial, Statele Unite i-au conTscat
brevetul, în timp ce marile companii
petroliere s-au îmbogă\it.

La sfâr;itul anilor '60, administra\ia
americană a încercat să ajungă la un
acord cu Basgan, dar acesta a refuzat
solu\ionarea amiabilă în timpul
dictaturii comuniste, când orice bun al

său ar T revenit statului. Dar după
aderarea la Uniunea Europeană,
România este obligată să î;i facă ordine
în problemele din trecut, în baza unei
legi care prevede recunoa;terea
abuzurilor comise între 1945 ;i 1990
fa\ă de cetă\eni.

"Sperăm că acum se va face
dreptate", a declarat unul dintre Tii
acestuia, Sorin Basgan, care locuie;te

din 1986 în regiunea Lausanne, din
Elve\ia ;i care desfă;oară procedurile
în numele mamei ;i a unuia dintre
fra\ii săi, stabilit în Germania.

"Dacă vom câ;tiga, acest lucru va
T folosit pentru a realiza un vis al
tatălui meu< înTin\area unei funda\ii
Tlantropice pentru sprijinirea
cercetărilor privind energiile
regenerabile".

Peste 98.000 de femei au semnat `n
10 zile, în Italia o peti\ie, lansată la
ini\iativa cotidianului de stânga La
Repubblica, pentru a denun\a
"machismul" ;i atitudinea adesea lipsită
de respect a premierului Silvio
Berlusconi fa\ă de femei. "Acest bărbat ne
jigne;te, să-l oprim", propune peti\ia
pentru "demnitatea femeilor", lansată
când Silvio Berlusconi a atacat-o pe
deputata Partidului Democrat (stânga)
Rosy Bindi, în vârstă de 58 de ani, în
cursul unei emisiuni televizate, aTrmând
că este "mai mult frumoasă decât
inteligentă".

"Femeie jignită de un pre;edinte
decep\ionant", "Nu suntem la dispozi\ia
dumneavoastră" sau "Această insultă vine
de la un bărbat mai mult cinstit decât
inteligent", au replicat italiencele, care
;i-au trimis în număr mare portretele,
înso\ite de mesaje, pe adresa cotidianului.
Fostul ministru de stânga Giovanna
Melandri a întors pseudo-gluma
spirituală a Berlusconi, caliTcându-l
drept un bărbat "mai degrabă înalt decât
bine crescut", ;tiind că acesta este
complexat de talia sa modestă.

Românul Vlad Georgescu, un scriitor
în vârstă de 43 de ani stabilit în Germania,
a înTin\at recent Partidul Unit al
Imigran\ilor după o serie de atacuri
ofensatoare ale oTcialilor germani la
adresa imigran\ilor, inclusiv a românilor,
relatează presa germană. Vlad Georgescu
s-a născut în 1966 la Bucure;ti, iar la 12
ani a emigrat împreună cu familia în
Germania. Într-un interviu pentru Die
Welt, Georgescu spune că partidul a fost
fondat ca reac\ie la declara\iile
antiromâne;ti ale politicianului cre;tin-
democrat Jürgen Rüttgers ;i la cele rasiste
enun\ate mai recent de ^ilo Sarrazin,
membru al consiliului de administra\ie
al Băncii Na\ionale a Germaniei. Die Welt
precizează că obiectivul politic al
partidului nu este să ob\ină puterea.

Sarrazin a stârnit o controversă după
ce a declarat într-un interviu pentru Lettre
International că arabii ;i turcii din
Germania "nu au nicio contribu\ie
productivă la dezvoltarea Germaniei" ;i a
avertizat că nu to\i imigran\ii din \ara sa
sunt dornici de integrare sau capabili de

acest lucru. Mai mult, el a vorbit despre
o adevărată "cotropire" a Germaniei de
către imigran\i. "Turcii cotropesc
Germania exact la fel cum kosovarii au
cotropit Kosovo< printr-o natalitate mai
mare. Orice cetă\ean de origine turcă care
trăie;te în Germania de mai mult de 40
de ani trebuie să se simtă vizat. El trebuie
să se întrebe dacă a venit ca for\ă de
muncă sau ca osta; în for\ele de ocupare
a \ării", s-a aventurat să spună Sarrazin.

"Nu trebuie să accept pe nimeni care
trăie;te de pe urma statului, dar care
respinge acest stat, care nu se preocupă de
educa\ia copiilor săi ;i care tot ce face este
să producă feti\e cu văl pe cap. Iar asta e
valabil pentru 70% dintre turcii din
Germania ;i 90% dintre arabii de aici", a
adăugat oTcialul băncii centrale germane.

În ceea ce-l prive;te pe politicianul
din partidul Angelei Merkel, Jürgen
Rüttgers, scandalul declara\iilor sale
controversate la adresa românilor a fost
stârnit în septembrie, după ce a fost făcut
public un Tlmule\ pe YouTube în care el
este surprins, în cadrul unui miting

electoral de la Duisburg. "Spre deosebire
de muncitorii care lucrează aici, românii
nu vin la muncă la ora 7.00 ;i nici nu
rămân până când li se termină tura. Ei vin
;i pleacă când vor ;i nici nu ;tiu ce au de
făcut", a declarat Rüttgers, referindu-se la
mutarea fabricii Nokia de la Bochum la
Jucu, în apropiere Cluj.

Întrebat care dintre cele două
incidente i s-au părut mai jignitoare ca
imigrant, Georgescu a atras aten\ia că nu
se poate vorbi de "sensibilită\i", Tind vorba
de modul în care oamenii se comportă
unii cu ceilal\i. "Sarrazin a generalizat ;i
a jignit astfel mul\i dintre imigran\ii
harnici ;i sârguincio;i. În plus, el nu a
oferit o solu\ie", punctează românul.

"Partidul Imigran\ilor se va preocupa
în special de problemele apărute în rela\ia
imigran\ilor cu statul-gazdă ;i va interveni
în cazul oricăror atacuri verbale
demagogice la adresa comunită\ilor
străine din Germania. Nu vom tolera, de
asemenea, nici atacurile din partea
imigran\ilor împotriva germanilor", a
explicat Vlad Georgescu.

Pre;edintele american Barack Obama
a făcut o vizită surpriză elevilor dintr-o
;coală primară din suburbia Washington-
ului, unde a vorbit despre importan\a
lecturii, dar ;i despre simpatia lui pentru
Harry Potter ;i pentru mon;trii lui Max.
În cantina ;colii Veirs Mill, în Maryland,
Obama a mărturisit copiilor că a vizionat
Tlmul cu mon;trii lui Max, împreună cu
Ticele sale, Sasha ;i Malia. "Merită să îl
vede\i", a spus Obama, îndemnându-i pe
elevi să se ducă la Tlmul care a reu;it să se
situeze pe prima pozi\ie a box-oVce-ului
american în acest week-end.

Sfătuindu-i pe copii "să continuie să
citească, citească, citească", Barack Obama
;i-a dezvăluit ;i afec\iunea pentru Harry
Potter, magicianul cu ochelari imaginat de
scriitoarea J.K. Rowling. "Malia ;i cu mine
am citit toate căr\ile Harry Potter. Le-am
găsit foarte bune", a spus pre;edintele
american, stârnind încântarea copiilor.
"Este cea mai frumoasă zi de ;coală", a
exclamat Maya, o elevă de opt ani.

98.000 de femei au
semnat o peti\ie

împotriva lui Berlusconi

Un român din Germania a înfiin\at
Partidul Unit al Imigran\ilor Obama `l simpatizeaz[

pe Harry Potter

Emirul din Qatar vrea să cumpere
hotelul de pe Champs Elysées unde a fost
arestată Mata Hari, înainte de a T
executată într-o pădure din apropierea
Parisului, imobil devenit între timp sediu
de bancă. În februarie 1917, un judecător
francez ;i vreo zece poli\i;ti s-au năpustit
în apartamentul nr.113 din Palatul Elysée,
un luxos hotel parizian, ;i au arestat-o pe
Margaretha Geertruida Zelle-McLeod, o
aventurieră, dansatoare exotică ;i
curtezană, cunoscută sub numele de
scenă Mata Hari. Zece luni mai târziu, ea
a fost împu;cată într-o pădure din
Vincennes, la est de Paris, după un proces
cu u;ile închise, Tind acuzată că este
spioană germană. La trei ani după
moartea ei, Palatul Elysée a intrat în
faliment, Tind achizi\ionat mai întâi de
o bancă franceză ;i apoi trecând din
proprietatea unei bănci în a alteia, până
în urmă cu opt ani, când a devenit sediul
francez al HSBC. Astfel, după ce a
func\ionat aproape 90 de ani ca bancă,
Palatul Elysée este pe cale să devină din
nou hotel. Emirul din Qatar, cunoscut
pentru achizi\iile sale de imobile în Paris,
ar T oferit 400 de milioane de dolari
pentru clădire, iar HSBC se gânde;te
serios, se pare, să accepte oferta.

Emirul din Qatar
cump[r[ hotelul în care
a fost arestat[ Mata Hari

Presitigioasa universitate americană
Harvard a pierdut aproape 500 de
milioane de dolari după ce a "pariat",
anul trecut, prin instrumente Tnanciare
derivate de hedging, că dobânzile vor
cre;te în acest an.

Harvard a plătit 497,6 milioane de
dolari către mai multe bănci de investi\ii
în anul Tscal încheiat la 30 iunie pentru
a ie;i din opera\iuni de swap pe dobânzi,
în valoare de 1,1 miliarde de dolari, în
care intrase pentru hedging pe dobânzi
variabile ata;ate mai multor proiecte de
capital, se arată în raportul anual al
universită\ii. Totodată, universitatea va
plăti e;alonat 425 milioane de dolari în
următorii 30-40 de ani pentru a ie;i din
alte contracte swap, de 764 milioane de
dolari. Instrumentele în care investise
Harvard au început să se deprecieze anul
trecut, după ce băncile centrale din
întreaga lume au început să reducă
dobânzile de politică monetară.
Universitatea a fost obligată astfel să
introducă în contractele de hedging
garan\ii colaterale. Harvard a vândut
obliga\iuni de 2,5 miliarde dolari în anul
Tscal 2008-2009 ;i a utilizat fondurile
astfel ob\inute ;i pentru plata daunelor
de ie;ire din contractele de swap.

Un asistent medical de la un azil de
bătrâni din SUA s-a trezit mo;tenitorul
unui mic regat african. Supu;ii de pe
meleagurile natale l-au recunoscut ca rege
;i l-au chemat acasă, să aibă grijă de
popor. Charles Wesley Mumbere a fost
primit exact ca o regalitate de miile de
supu;i, după 25 de ani de exil în Statele
Unite. Charles a mo;tenit la 13 ani tronul
unui regat cu 300 de mii de locuitori. Dar
nu s-a putut bucura de el, pentru că
regatul nu era pe atunci recunoscut oTcial
de Republica Uganda. Acum însă, Charles
Wesley Mumbere a fost, în sfâr;it,
încoronat rege al regatului Rwenzururu.

Până să devină rege, era un om mai
mult decât simplu. Din 1984, a locuit în
Statele Unite. Au fost perioade când a
fost nevoit să muncească ;i în două locuri,
în acela;i timp, pentru a-;i plăti chiria. De
câ\iva ani, era asistent la un azil de bâtrâni.
Colegii lui au rămas mască. Regele are ;i
doi copii, copiii au rămas în Statele Unite,
iar tatăl lor s-a mutat înapoi pentru a-;i
conduce poporul. Charles Mumbere are
cartea verde ;i se poate întoarce oricând
în America.

Universitatea Harvard a
pierdut "la pariuri"

Asistent medical din
SUA, rege în Africa

~n Marea Britanie, magazinele de
lux au decis să înceapă să vândă lingouri
de aur, După ce în Germania au apărut
bancomatele cu aur. Harrods, maga-
zinul de lux din centrul Londrei (de\inut
de omul de afaceri egiptean Mohamed
Al-Fayed), a decis să intre pe pia\a
metalelor pre\ioase prin lansarea la
comercializare a unor lingouri de aur
cu o greutate de 12,5 kilograme.

Decizia Harrods de a adăuga aurul
pe lista produselor aUate pe ra]urile sale
a fost luată după ce uncia de aur a atins
o nouă valoare record de 1.072 dolari.
Pe baza pre\ului înregistrat joi după-
amiaza la New York, un lingou de aur
cu o greutate de 12,5 kilograme ar costa
aproximativ 462.440 dolari. Pre\urile
pot varia în func\ie de pre\ul aurului pe
pia\ă, de greutatea lingoului comandat
;i de tipul produsului selectat.
Magazinul oferă ;i un serviciu de cutii
de valori, cea mai mică Tind disponibilă
pentru 411 dolari pe an ;i poate păstra
cel mai scump produs de investi\ii oferit
de Harrods, lingoul de 12,5 kilograme.

Magazinul de lux
britanic Harrods vinde

lingouri de aur

Urma;ii inventatorului Ion Basgan
cer Statelor Unite 100 miliarde $

Inginerul român a descoperit metoda de a fora petrol la o adâncime de
peste 2.000 de metri
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Pre;edinta Parlamentului
Ungariei, Szili Katalin, a
participat vineri, 23 octombrie,
la inaugurarea unei statui ridicată
în memoria Revolu\iei din 1956
amplasată în Parcul Central din
municipiul Cluj-Napoca.

Potrivit programului oTcial al lui
Szili Katalin, inaugurarea a avut loc la
ora 16.00, iar pre;edintele legislativului
ungar a fost înso\it de pre;edintele
UDMR, senatorul Marko Bela ;i de
pre;edintele Societă\ii Culturale Cluj,
Kantor Lajos.

Monumentul, simbol
al speran\ei `ntr-un viitor
mai bun

Consilierul local al UDMR Cluj
Csoma Botond a declarat că statuia a
fost construită din fonduri private.
"Statuia a fost amplasată la ini\iativa
Societă\ii Culturale Cluj, din fondurile
acesteia”, a spus Botond.

Societatea Culturală Cluj a început
în urmă cu câ\iva ani demersurile
privind amplasarea acestei statui,
concepută de artistul plastic Szakáts
Béla. Statuia este o u;ă întredeschisă
care simbolizează Revolu\ia din
1956, pe o parte Tind o u;ă de
închisoare, iar pe cealaltă are aplicat un
soare, simbolul speran\ei ;i a unui
viitor mai bun.

Szili Katalin a ajuns la Cluj-Napoca
joi după-masă, iar în cursul dimine\ii
de vineri s-a întâlnit cu prorectorul
Universită\ii "Babe;-Bolyai” (UBB),
Magyari Tivadar, episcopul evanghelic
Adorjáni Dezső ;i cu Tonk Márton,
decan al Universită\ii Sapientia, iar de
la ora 12.00 a participat la o slujbă
religioasă la Biserica Unitariană din
Cluj-Napoca. Sâmbătă, pre;edinta

Parlamentului Ungariei s-a întâlnit la
Oradea, la ora 12.00, cu europarla-
mentarul Tokes Laszlo, după care a
plecat la Budapesta.

Mii de maghiari au murit
`n revolta din 1956

~n toamna anului 1956 popula\ia
Ungariei s-a r[sculat `mpotriva
regimului comunist al lui Rakosi ;i

Gero. Evenimentele din Ungaria s-au
precipitat `nc[ din prim[vara anului
1956, c]nd `n cercul lui PetoT ;i `n
Uniunea Scriitorilor au ap[rut critici
la adresa regimului Rakosi-Gero.
Aceste grup[ri `l vroiau pe Imre Nagy
la conducerea guvernului.

~n ziua de 23 octombrie 1956 s-a
organizat un miting `n Budapesta, `n
care studen\i de la Universitatea
Tehnic[ au demonstrat cu o mic[
solidaritate pro-Gomulka. Mul\i

solda\i maghiari s-au al[turat
protestatarilor, sco\]nd steaua
sovietic[ din piept ;i arunc]nd-o la
gunoi.

~n 23 octombrie Uniunea Sovietic[
a executat o interven\ie militar[ `n
Ungaria din cauza situa\iei interne, `n
momentul `n care ru;ii au auzit c[
Rakosi a pl[nuit eliminarea unui
num[r mare de intelectuali maghiari,
iar Gero a pierdut controlul asupra
\[rii. Interven\ia ru;ilor a avut loc `n
aceea;i zi `n care la Budapesta a avut
loc mitingul studen\esc desf[;urat la
Universitate. Timp de 5 zile au avut
loc lupte dure `ntre studen\ii unguri ;i
poli\ia secret[ maghiar[ ;i trupele
sovietice. Nagy este `n cel din urm[
`nlocuit ;i este pus `n fruntea
guvernului Janos Kadar. Insurec\ia s-
a soldat cu mii de mor\i, 13.000 de
r[ni\i, au fost deportate 16.000 de
persoane ;i exilate peste 100.000.

130 de rom]ni, condamna\i
`n timpul evenimentelor din
\ara vecin[

Pozi\ia Rom]niei fa\[ de
evenimentele din Ungaria a fost la
`nceput negativ[. Ecourile revolu\iei
din Ungaria s-au manifestat `n aproape
toate regiunile \[rii. La Bucure;ti ;i
Cluj au ap[rut foi volante ;i inscrip\ii
de solidaritate, apoi au fost ini\iate
mitinguri ;i adun[ri, unde au fost
aresta\i peste 3.000 de studen\i rom]ni.
Num[rul rom]nilor condamna\i `n
timpul evenimentelor din Ungaria se
ridic[ la peste 130 de persoane.

~n timpul revolu\iei maghiare din
octombrie, au fost formulate
revendic[ri ale rom]nilor aUa\i sub
asuprire comunisto-sovietic[, care s-
au ridicat `mpotriva regimului
Gheorghiu-Dej.

Pacea Westfalic[ a fost `ncheiat[ `n 24
octombrie 1648 ;i pune cap[t R[zboiului
de Treizeci de Ani. Tratatul de pace a fost
alc[tuit din dou[ documente< "Tratatul
din Munster" (`ncheiat `ntre Sf]ntul
Imperiu Roman ;i Fran\a) ;i "Tratatul
din Osnabruck" (`ncheiat `ntre Sf]ntul
Imperiu Roman ;i Suedia). Cele dou[
tratate alc[tuiesc Pacea Westfalic[.

Negocierile de pace sunt conduse de
prin\ul Johann Ludwig von Nassau
Hadamar. ~n Pacea de la Westfalia au fost
reaTrmate prevederile P[cii Religioase de
la Augsburg (1555), prin care religia
catolic[ ;i cea protestant[ erau
recunoscute ca Tind egale.

Consecin\ele acestei p[ci const[ `n
ob\inerea de c[tre Suedia a ora;ului
Stettin cu regiunea `nconjur[toare, ora;ul
Wismar, episcopatul Bremen ;i Werden>
Danemarca nu ob\ine teritoriile pretinse>
Austria cedeaz[ Fran\ei Sundgaru. Fran\a
devine cea mai inUuent[ ;i puternic[ \ar[
din vestul Europei. Statele germane nu
aveau ie;ire la mare, Tind excluse din
comer\ul maritim, fapt ce a fr]nat
dezvoltarea economic[ a \[rii.

Pacea Westfalic[ a reprezentat prima
`nt]lnire diplomatic[ la nivel european,
Tind consacrate cu acest[ ocazie
principiile echilibrului politic, al ra\iunii
de stat ;i al dreptului popoarelor.

Lansată recent de Uniunea
Europeană, biblioteca virtuală a
continentului numără 11.000 de
exponate române;ti, aproximativ
1% din totalul european. Pentru a
A integra\i digital cum se cuvine
în patrimoniul cultural european,
România ar trebui să investească
anual 1 milion de euro.

O căutare după Mihai Eminescu pe
Europeana.eu, platforma web culturală
îndelung a;teptată de toată suUarea
continentală, ne lasă cu un gust oarecum
amar< doar două texte, ;i alea în maghiară
;i vreo 50 de imagini, multe fără nicio
legătură cu poetul na\ional. Nici un
search după Constantin Brâncu;i nu ar
trebui să ne dea prea multe motive de
mândrie< cele mai multe schi\e ale
sculptorului provin de la Muzeul
Na\ional de Artă al României, însă sunt
furnizate de portalul culture.fr, de\inut de
Ministerul Culturii din Fran\a.

La nivel european, România nu stă
tocmai rău cu patrimoniul cultural
digitalizat ;i împărtă;it peste hotare. Cele
11.000 de imagini, 120 de texte ;i 29 de
Tlme care rezultă la o căutare după
România reprezintă 1% din totalul

con\inutului de pe Europeana.eu, însă
\ara noastră ocupă pozi\ia 7-8 între statele
europene, declară pentru Dan Mihai
Matei, director al Institutului de Memorie
Culturală. Institu\ia pe care o conduce
este subordonată Ministerului Culturii
;i este singurul furnizor de con\inut din
România pentru proiectul digital
european. Matei este mândru de
informa\ii semniTcative despre Brâncu;i,
Nicolae Grigorescu sau obiecte de tezaur
precum Clo;ca cu puii de aur, dar este
dezamăgit de lipsa masivă a unor nume
precum Ion Luca Caragiale, "pus de
unguri, în schimb", a istoricilor
importan\i, a autorilor clasici de secol 19,
a Tlmelor, a muzicii.

Comparativ cu Fran\a, de exemplu,
entry-urile din România sunt cantitate
neglijabilă< Hexagonul a contribuit cu
350.000 de texte, aproape un milion de
imagini ;i 23.000 de Tlme. Bulgaria,
dimpotrivă, are statistici mai proaste
decât cele române;ti> doar 72 texte, 64
imagini ;i 3 T;iere video.

Selec\ia făcută pentru obiectele
expuse pe platforma europeană comună
a \inut, în primul rând, seama de calitatea
imaginilor furnizate de muzeele ;i
institu\iile culturale cu care colaborează
CIMEC, explică Matei. "Nu am primit
niciun fel de Tnan\are pentru derularea

acestui proces de europenizare", mai
spune directorul CIMEC. În ritmul de
cre;tere al entry-urilor de pe
Europeana.eu, se estimează că peste doi
ani volumul acestora va cre;te de la 4,6
milioane de obiecte, la 10 milioane.
Pentru a ne păstra relevan\a na\ională,
Matei este de părere că ar trebui să
contribuim în viitor cu 400.000 de obiecte
române;ti< "Ar urma o perioadă cruntă
pentru că trebuie să facem un efort masiv
pe plan na\ional".

Suma pe care România ar trebui să o
investească an de an pentru a face fa\ă
volumului imens de informa\ii de pe
Europeana.eu este de 500.000 - 1 milion
de euro anual, spune Dan Mihai Matei.
"Avem nevoie în primul rând de doi
robo\i scanatori de carte, al căror pre\
este de 100.000 de euro pe bucată", face
acesta un inventar al urgen\elor. "În
momentul de fa\ă primim lunar din \ară
500 de obiecte culturale fotograTate sau
scanate. Un astfel de robot poate, în
schimb, scana între 1.000 ;i 2.500 de
pagini pe oră", continuă ;eful CIMEC.

"Ideea că o colec\ie publică
digitalizată trebuie să Te văzută de către
public este destul de străină pentru mul\i.
Tot ceea ce e însă digitalizat cu banii
publici trebuie arătat publicului", spune
Matei.

Pacea Westfalic[
pune cap[t R[zboiului

de 30 de ani

11.000 de exponate rom]ne;ti
`n Biblioteca virtual[ european[

Pre;edintele Conferin\ei episcopale
italiene, cardinalul Angelo Bagnasco, a
criticat proiectul Guvernului de a
introduce o oră de religie islamică în ;coli.

"Ora de religie catolică se justiTcă prin
faptul că face parte din istoria ;i din
cultura noastră. Cunoa;terea religioasă
catolică este indispensabilă pentru
în\elegerea culturii noastre", a explicat
cardinalul. Viceministrul dezvoltării
economice, Adolfo Urso, a propus
introducerea în ;colile publice ;i private
o oră de religie islamică, facultativă ;i
alternativă la ora de religie catolică, pentru
a evita ca elevii musulmani să rămână în
"ghetourile ;colilor islamice integriste".

Religia islamic[
ar putea fi introdus[
în ;colile italiene

Revolu\ia Maghiar[ din 1956,
marcat[ la Cluj-Napoca

La dezvelirea sculpturii a fost prezent[ pre;edinta Parlamentului Ungar

Pre;edintele Institutului
pentru Investigarea Crimelor
Comunis-mului din România
(IICCR), istoricul Marius Oprea, a
declaratcăareproblemecubugetul
institu\iei, în sensul că acesta
ajunge doar pentru plata salariilor.

“Nu pot să spun că sunt diTcultă\i
majore, bani de salarii încă avem. Din
păcate însă, toate aceste ac\iuni de
dezgropare a mor\ilor pe care le facem în
ultima vreme sunt sponsorizate pe diferite
căi./.../În ultimele două luni jumătate am
făcut circa 10.000 de km în toată \ara, am
avut 6 ac\iuni anul acesta ;i am dezgropat
22 de mor\i. Din cauza vremii anul acesta
nu mai putem să mergem decât la |aga.
Ar trebui să mergem pe Muntele Mare, dar
acolo e o situa\ie diTcilă, acolo sunt 4
bărba\i ;i o femeie într-o groapă comună,
femeia însărcinată în luna a opta ;i
împu;cată în cap. I-am găsit, dar nu am
putut săpa pentru că nu po\i să sapi în
noroi, arheologia are rigorile ei, iar noi nu
vrem să ne batem joc, nici de mor\i nici
de ceea ce facem”, a declarat pre;edintele

IICCR. Oprea a spus că la institut lucrează
30 de persoane, iar salariul este în medie
de 300-800 de euro pe lună, însă el tot
timpul aleargă după bani pentru diferite
proiecte, expozi\ia "Numitor comun –
Moartea” vernisată miercuri la Cluj-
Napoca Tind posibilă datorită unei dona\ii
de 6.000 de euro de la Funda\ia "Konrad
Adenauer”.

“Eu tot timpul alerg după bani, acum
câteva zile am fost la ambasadorul Fran\ei
să mă milogesc să îmi dea ;i mie ni;te bani
pe proiecte. Expozi\ia asta cu ce crede\i că
s-a făcut? Cum o mut la Bucure;ti? Cu ce
bani?”, a aTrmat Oprea. Potrivit istori-
cului, ministrul Turismului, Elena Udrea
a vrut să desTin\eze IICCR la începutul
mandatului Guvernului Boc.“A vrut să
desTin\eze Institutul doamna Udrea, slavă
Domnului că nu a ajuns ;efa cancelariei.
Până la urmă a supravie\uit, se pare, că
datorită pre;edintelui Băsescu, dar nu
pentru că m-ar iubi, ci pur ;i simplu din
considerente politice, pentru că nu po\i să
desTin\ezi IICCR când tu ai condamnat
comunismul ;i ar T fost o situa\ie delicată.
Eu sunt într-un paradox, eu sunt membru
PNL dar sunt secretar de stat în Guvern”,
a mai precizat istoricul.

Institutul pentru Investigarea
Crimelor Comunismului caut[ bani
pentru a-;i finan\a proiectele

Monumentul este o u;ă întredeschisă care simbolizează Revolu\ia din 1956, pe
o parte Tind o u;ă de închisoare, iar pe cealaltă are aplicat un soare
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Georgia May Jagger, noua
ambasadoare Rimmel London

Fiica cea mai mică a lui Mick Jagger
este noua imagine a Rimmel London,
urmând să apară în campaniile din
2010 ale brandului alături de Kate
Moss, Lily Cole ;i Sophie Ellix-Bextor,
potrivit unui comunicat publicat
online.

Odată cu Georgia May, Rimmel
London a cooptat-o ca ambasadoare de
brand ;i pe Coco Rocha. “Georgia May
Jagger ;i Coco Rocha au fost alegeri
evidente pentru a reprezenta brandul
Rimmel. Stilul lor modern ;i
aspira\ional sunt complementare cu
personalită\ile puternice ale actualelor
ambasadoare ale brandului ;i vor ajuta
Rimmel să continue să `;i dezvolte
imaginea ;i extinderea la scară
mondială”, a spus Stephen Mormoris,
vicepre;edinte de marketing în cadrul
Coty Beauty.

“Sunt încântată să Tu noua imagine
a Rimmel ;i să reprezint acest brand”,
a spus Georgia Jagger.

La 17 ani, Tica cea mic[ a solistului
trupei Rolling Stones este deja
considerată un model în lumea modei.
Ea a apărut pe coperta celei mai recente
edi\ii „Vogue UK”, în fotograTi
realizate de Mario Testino.

Leona Lewis a fost lovit[ de un fan
în timp ce d[dea autografe

În timp ce dădea autografe într-o
librărie din Londra cu ocazia lans[rii
primei sale c[r\i, un individ a \];nit pe
nea;teptate din mijlocul fanilor ;i a lovit-
o puternic în cap, sub privirile îngrozite
ale celor prezen\i.

Potrivit unui fan aUat în apropierea
vedetei, atacatorul nu a dat niciun semn
de violen\ă înainte de a o lovi pe
cântărea\ă. “Pur ;i simplu s-a apropiat de
ea, a lăsat-o să-i dea un autograf ;i apoi
i-a dat un pumn. În timpul întregului
incident, atacatorul a râs. I se părea
amuzant ce a făcut”, poveste;te fanul.

Chiar dacă nu a fost grav rănită,
cântărea\a de 24 de ani a părăsit
magazinul în stare de ;oc, cu ochii în
lacrimi. Agresorul a fost re\inut ;i predat
poli\iei. Se pare c[ acesta avea probleme
psihice.

:tefan B[nic[ Jr.
lanseaz[ un nou album

de Cr[ciun

De-a lungul unei cariere de peste
dou[ decenii, a 11 albume v]ndute `n
peste 500.000 de exemplare ;i
numeroase roluri `n Tlme ;i seriale,
B[nic[ Jr. este unul dintre cei mai
aprecia\i arti;ti din Rom]nia.

La sf]r;itul acestui an, pe l]ng[
faimoasele sale concerte de Cr[ciun,
artistul preg[te;te o nou[ surpriz[
fanilor s[i ;i tuturor celor care iubesc
c]ntecele de iarn[. La 9 ani de la editarea
primei sale compila\ii de Cr[ciun, “Doar
un Cr[ciun cu tine”, :tefan revine la
casa de discuri MediaPro Music ;i

pl[nuie;te s[ lanseze `mpreun[ cu
aceasta un nou material discograTc
dedicat s[rb[torilor de iarn[.

Cel de-al doilea album de Cr[ciun
semnat :tefan B[nic[ Jr. va T lansat pe
pia\[ la `nceputul lunii noiembrie ;i va
con\ine 10 c]ntece alese cu grij[ de artist,
colinde ;i melodii ce surprind perfect
atmosfera S[rb[torilor.

Anul acesta, seria de concerte
“:tefan B[nic[ - Concert extraordinar de
Cr[ciun” se va desf[;ura `n zilele de 10
11, 12 ;i 13 decembrie, la Sala Palatului
din Bucure;ti.

Cameron Diaz, printre vedetele care
nu au voie pe Twitter

Actorii Cameron Diaz ;i Mike Myers
au primit interdic\ia de a mai folosi
serviciul de micro blogging după ce ;eTi
de la Hollywood au constatat că ace;tia

aduc prejudiciu industriei de Tlm.
Studiourile americane de Tlm `;i doresc
să împiedice actorii să facă publice pe
site-urile de re\ele sociale informa\ii

despre viitoarele lor proiecte.
O serie de clauze de conTden\ialitate

îi vor afecta deja pe Cameron Diaz ;i
Mike Myers, care pregătesc o continuare
la Tlmul de anima\ie „Shrek”, difuzat
anul viitor de studioul DreamWorks.
Potrivit publica\iei Hollywood reporter
citată de „Telegraph”, contractele
recente ale Disney includ o clauză care
interzice postarea de informa\ii “prin
intermediul platformelor Facebook,
Twitter sau orice alt fel de re\ele sociale
sau bloguri personale”.

La rândul său, DreamWorks a
introdus în contracte interdic\ia
actorilor de a oferi informa\ii pe internet
înaintea comunicatelor de presă oTciale.
“E doar începutul. Hollywood-ul are o
tradi\ie îndelungată în ceea ce prive;te
controlul asupra declara\iilor de presă
ale actorilor.

Re\elele sociale sunt pur ;i simplu o
arie mediatică neacoperită până în acest
moment”, a declarat un avocat.


