
Artista a găsit o metodă foarte
bună de a-;i rotunji veniturile -
a acceptat să facă parte din ju-
riul emisiunii „American
Idol”, în schimbul unei sume
de milioane. “Ea este foarte
fericită!”, a comentat un apro-
piat al vedetei despre înche-
ierea acestui contract.

Paris, cel mai bun loc pentru cererea
`n c[s[torie

Cu replici ale piramidelor, obiectivelor tu-
ristice din Paris, Vene\ia, Roma sau New
York, se spune c[ Las Vegas e la r]ndul s[u o
destina\ie perfect[ pentru a-\i cere ̀ n c[s[torie
partenera. Parisul r[m]ne totu;i cel mai ro-
mantic ora; din lume. Nici Vene\ia nu este de
l[sat deoparte `n aceste situa\ii. Pute\i `ncerca
o cerere `n c[s[torie `n Australia. 

www.informatia-zilei.ro

Interdicţia de a fuma în
baruri şi restaurante, deja în
vigoare la New York, va fi
extinsă şi pentru parcurile şi
plajele din oraş, a anunţat
primarul oraşului, Michael
Bloomberg. El şi-a motivat
decizia prin faptul că este
dovedit ştiinţific pericolul
reprezentat de expunerea
pasivă la fum, fie în interior, fie
în exterior. Decizia mai trebuie
să treacă de consiliul
municipal. Oraşul New York
are 22,5 kilometri de plaje şi
mai mult de 1700 de parcuri şi
locuri de joacă, printre care şi
celebrul Central Park. Noua
interdicţie se va aplica şi în
unele zone turistice cum ar fi
Times Square, unde circula\ia
ma;inilor a fost interzis[. 

Contravenienţii riscă
amenzi de 250 de dolari.

Chiar dacă o persoană face
sport, în momentul în care stă
pentru mai multe ore pe scaun,
la birou, sau acasă, pe canapea,
se supune unor riscuri de
îmbolnăvire. Orele petrecute
pe scaun, la birou, sau acasă, pe
canapea, scurtează viaţa cu ani
buni. 123.000 de persoane care
nu sufereau de boli cronice au
fost monitorizate pe parcursul
a 13 ani. Studiul, efectuat de
American Journal of
Epidemiology, a arătat că
femeile care stau aşezate mai
mult de şase ore pe zi au un
risc de îmbolnăvire cu 37% mai
ridicat decât cele care stau
aşezate pentru mai puţin de trei
ore pe zi. În cazul bărbaţilor,
riscul de îmbolnăvire este cu
18% mai mare, în condiţiile
similare. Riscurile au fost
aceleaşi şi în cazul persoanelor
care făceau mişcare.

La new York, se
interzice fumatul
în parcuri

Statul pe scaun
ne scurteaz[ via\a

Cel mai scump apartament din istoria
imobiliarelor are trei dormitoare, se află în
Monaco şi are preţul de 241 de milioane de euro.
Dezvoltatorii imobiliari au făcut un profit de cel
puţin 229 de milioane de euro din vânzarea
penthouse-ului La Belle Epoque din Monaco, pe
Riviera franceză. Ei au cumpărat apartamentul
de la britanica Lily Safra, după ce soţul său,
bancher, a murit în mod misterios într-un
incendiu în apartament. Locuinţa a fost
cumpărată acum în leasing de un investitor din
Orientul Mijlociu, despre care se crede că este un
şeic arab. Doamna Safra a oferit apartamentul la
vânzare la un preţ de "doar" 12 milioane de euro.
Dezvoltatorii au riscat însă cu un preţ exagerat
de mare - 241 de milioane de euro - şi au câştigat. 

Apartamentul are vedere la portul din Monte
Carlo şi la mare, are o bibliotecă imensă, două
terase pe acoperiş şi o piscină. Există şi jacuzzi,
spa, dar şi un cinema. 

Michelle Obama crede 
c[ a fi so\ie de pre;edinteă
e "un infern"

Soţia preşedintelui francez, Carla Bruni,
dezvăluie într-o nouă carte, apărută joi, că
Michelle Obama i-a mărturisit că funcţia de
Prima Doamnă a Statelor Unite este "un infern".

"Nu mă întreba! Este un infern. Nu o suport!",
afirmă Bruni că i-a răspuns soţia preşedintelui
american, Barack Obama, când a întrebat-o cum
se simte în funcţia de Prima Doamnă a SUA.
Această afirmaţie, făcută în cursul unei vizite a
soţilor Sarkozy la Casa Albă, în martie, apare în
cartea "Carla et les ambitieux", scrisă în colaborare
cu soţia preşedintelui francez.

Ea afirmă în această carte că un singur
mandat "va fi suficient" pentru actualul preşedinte
al Franţei, sugerând că Nicolas Sarkozy ar putea
urma exemplul prietenului său, fostul premier
britanic, Tony Blair. "De ce să nu înceapă să facă
bani?", scrie Carla Bruni. Potrivit unui prieten,
citat în carte, familia Sarkozy este "impresionată
şi inspirată" de averea adunată de Blair după ce
a plecat de la Downing Street. Bruni dezvăluie,
de asemenea, că, într-o vizită la un spital destinat
exclusiv bolnavilor de SIDA, în Africa de Sud,
efectuată în prima parte a acestui an, a refuzat să
pozeze ca prinţesa Diana. Ea susţine că a refuzat
ca un cameraman francez să o fotografieze cu un
copil în braţe, "ca pe Lady Di", afirmând că, în
opinia sa, "este ceva obscen să te promovezi, în
timp ce te dedici" unei cauze.

Bruni, în vârstă de 42 de ani, acuză în carte
Guvernul francez că încearcă să-l "omoare" pe
soţul ei cu prea multă muncă, plângându-se de
faptul că acesta se lasă astfel "hărţuit".

Prima atestare a p[lincii 
de Tur\ este din 1570 Pagina 8

Poli\istul Vancea ioan a fost condamnat
pe nedrept pentru crime de r[zboi

Poli\istul criminalist Ioan Vancea
este nepotul mitropolitului greco-
catolic al Ardealului, dr. Ioan Vancea,
semnatarul Memorandumului de la
Blaj din 1872. El s-a aflat `n r]ndul
marilor lupt[tori pentru cauza
na\ional[ a rom]nilor ardeleni. 

:tefan Vancea, tat[l lui Ioan, a
fost plutonier major adjutant `n

armata austro-ungar[. La 15
februarie 1920, a intrat `n Armata
Rom]n[, care se afla `n curs de
organizare `n acea perioad[ `n
Transilvania, ;i a contribuit la
instruirea solda\ilor p]n[ la
pensionare.

Vancea Ioan a lucrat ca poli\ist
criminalist `n Poli\ia Rom]n[ `n

perioada 15 mai 1928 - 30 august
1940. Nu a plecat cu refugia\ii `n
1940. Datorit[ cunoa;terii cercului
de delincven\i din jude\ul Satu Mare,
a fost preluat de  Poli\ia Regal[
Maghiar[ la 7 iulie 1941 ;i a activat
ca detectiv p]n[ la 30 septembrie
1944.

Am[nunte `n pagina 5  

Începutul unui dialog promi\[tor `n privin\a Dictatului de la VienaPagina 4 PnL ;i-a definitivat lista guvernului alternativPagina 2 

Festivalul ofer[ concerte de diferite
genuri, cu invita\i pe care publicul
s[tm[rean `i cunoa;te bine, dar ;i cu o
prim[ audi\ie foarte interesant[ ̀ n 7 oc-

tombrie, un concert pentru chitar[,
`n interpretarea autorului. Vor

fi recitaluri camerale, oper[,
fragmente din lucr[ri sacre
celebre, o sear[ de muzic[

baroc[. 

Trei s[pt[m]ni pline de art[ 
la Zilele Muzicale S[tm[rene

Jennifer Lopez, `n juriul emisiunii
„american idol”

Septembrie, lun[ cu
multe evenimente
ecologice
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Cel mai scump apartament
din lume< 241 milioane euro

~n fiecare lun[ este
consemnat cel pu\in un
eveniment cu importan\ă
deosebită pentru mediu, în
contextul căruia fiecare
cetă\ean poate să-;i aducă
aportul propriu în scopul
îmbunătă\irii condi\iilor de
via\ă. 

informa\ia de Duminic[, 
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Mirosul de pâine
pr[jit[ treze;te
amintiri frumoase

Cui nu îi place să simtă
mirosul de pâine prăjită, mai
ales dimineaţa. Acest aspect a
trezit şi iniţiativa unui grup de
cercetători britanici de la
Universitatea din Cardiff.
Aceştia au ajuns la concluzia că
acest miros trezeşte mai multe
amintiri frumoase decât orice
altă aromă de mâncare. 49%
dintre participanţii la studiul
lor au spus că mirosul le-a
trezit amintiri despre copilărie,
casa părintească sau familie. E
simplu, spun cercetătorii.
Pâinea prăjită se consumă, de
obicei, la micul dejun, atunci
când toată familia se strânge
la masă, de aici şi asocierile cu
mirosul.

Duminic[ 19 septembrie 2010
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Luni Joi

Palatul Victoria va interzice prin lege
concedierea bugetarilor de partid. Potrivit
noilor prevederi din legea salarizării uni-
tare, persoanele numite în funcţie pe cri-
terii politice vor avea imunitate. Aşadar,
clientela politică nu va fi disponibilizată. E
vorba de acele persoane numite în funcţii
de conducere în administraţia centrală şi
locală, pe criterii politice. Pentru cei care
au fost numiţi în funcţii de conducere,
Legea salarizării unitare prevede obligati-
vitatea mutării lor în alte instituţii ale sta-
tului, pe posturi vacante. Mai mult decât
atât, pentru ca respectivii să-şi păstreze sa-
lariile, în cazul în care nu există un post va-
cant de conducere, postul vacant se trans-
formă într-unul de conducere. Iar în si-
tuaţia în care nu există posturi vacante, se
înfiinţează o nouă funcţie de execuţie, pe
care să fie încadrat clientul politic. 

Toate aceste prevederi sunt incluse în
articolul 30 al Legii privind salarizarea uni-
tară a personalului plătit din fonduri pu-
blice, publicat pe site-ul Ministerului
Muncii.

Imunitatea persoanelor numite în
funcţii pe criterii politice funcţiona şi pâ-
nă acum. Aceleaşi prevederi erau trecute
într-o ordonanţă de guvern adoptată la în-
ceputul lui 2009, odată cu desfiinţarea

agenţiilor guvernamentale. PDL ;i PSD,
aflate atunci la guvernare au decis să îşi pro-
tejeze  oamenii de concedieri. Potrivit
acordului cu FMI, anul acesta şi în 2011,
vor fi disponibilizaţi încă 100.000 de bu-
getari.

UNPR s-a cam s[turat 
de “dispre\ul” afi;at de PDL

Vicepreşedintele UNPR senatorul
Liviu Câmpanu şi-a manifestat, luni, ne-
mulţumirea faţă de actuala politică a prin-
cipalului partid de guvernământ, PDL. El
a precizat că PDL guvernează într-un "to-
tal dispreţ faţă de interesele cetăţenilor", iar
UNPR ar trebui să îşi retragă susţinerea faţă
de actualul guvern.

"Când vorbim de PDL nu ne duce gân-
dul decât la interese personale şi de grup,
într-un total dispreţ faţă de nevoile ce-
tăţenilor. (...) Eu nu cred că putem fi în con-
tinuare martori pasivi la ceea ce se întâm-
plă în judeţe, dar şi la nivel naţional. Nu
cred că putem susţine în continuare la ni-
vel naţional un asemenea tip de compor-
tament în dispreţ total faţă de interesul ce-
tăţeanului", a afirmat Câmpanu. El susţine
că soluţiile pot fi un guvern de tehnocraţi
sau de uniune naţională. Liderul UNPR şi-

a manifestat nemulţumirea că, în ciuda res-
tructurărilor anunţate de Guvern, minis-
terele au rămas cu organigramele supra-
aglomerate.

PSD include `n programul de
guvernare cererile sindicale

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a de-
clarat luni sear[ după o întâlnire cu re-
prezentanţii sindicatelor că cea mai mare
parte dintre revendicările sindicaliştilor în
ceea ce priveşte măsurile economice se vor
regăsi în programul de guvernare al PSD
ce va fi aprobat în luna octombrie.

"Nu întâmplător revendicările confe-
deraţiilor sindicale sunt identice cu cele ale
noastre, ca partid de stânga, vis-à-vis de le-
gea pensiilor, de legea educaţiei şi de ceea
ce Guvernul pregăteşte practic ca o dis-
trugere definitivă a drepturilor sindicate-
lor din România prin proiectele de modi-
ficare a Codului muncii şi a legii sindica-
telor şi a conflictelor de muncă. Vom
avea o poziţie coordonată cu toate sindi-
catele pe aceste proiecte de legi", a decla-
rat Victor Ponta.

~n timp ce negociaz[ cu PSD, sindi-
caliştii se contrazic pe tema unei posibile
greve generale a funcţionarilor publici

Mar\i

Liderul PNL Crin Antonescu a
anunţat, marţi, că în calitate de preşedin-
te al partidului îşi asumă postura de şef a
Guvernului din umbră al liberalilor, care
este un demers separat de eventualul
Guvern de criză pe care liberalii ar urma
să-l propună alături de PSD. "Acela este un
Cabinet al PNL şi în calitate de preşedin-
te al partidului, care mi-am luat şi mandat
pentru a alcătui această echipă, evident că
o să-mi asum această postură de premier
din umbră, dacă Delegaţia Permanentă mă
va mandata împreună cu echipa", a precizat
liberalul, întrebat dacă este dispus să fie pre-
mierul din umbră al PNL.

Antonescu a adăugat că, probabil,
Delegaţia Permanentă a PNL va fi convo-
cată lunea viitoare, dată când va fi pre-
zentată oficial şi echipa de ministeriabili.
Antonescu a precizat însă că Guvernul al-
ternativ[ este un demers strict al PNL şi se-
parat de guvernul de serviciu pe care li-
beralii l-ar putea construi cu PSD în even-
tualitatea demiterii Guvernului prin moţiu-
ne de cenzură. 

În acest context, Antonescu a subliniat
că discuţia despre Klaus Johannis sau alt

independent în postura de premier se re-
feră la guvernul de criză care ar urma să în-
locuiască actualul Executiv.

Cât priveşte componenţa unui Guvern
PSD-PNL, Antonescu a spus că liberalii nu
se grăbesc cu propunerile. "Deocamdată
ţara se confruntă în continuare cu ocupaţia
unui Guvern Boc. Şi să dea Dumnezeu să
ajungem noi la discuţia despre cine e sau
nu e în Guvernul de criză care i-ar succe-
de dlui Boc", a motivat el.  

Coali\ia PDL - UDMR 
are divergen\e `n teritoriu

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a de-
clarat marţi că există judeţe, cum ar fi Satu
Mare, unde colaborarea dintre partenerii
de coaliţie nu este bună, însă spune că nu
există un conflict la nivel naţional cu PDL
pe această temă. "Situaţiile diferă de la ju-
deţ la judeţ. Încă avem judeţe unde cola-
borarea nu este bună între partenerii de
coaliţie. Când vorbim de politică, colabo-
rare, de programe politice, nu trebuie să ne
referim în exclusivitate la centru, la
Bucureşti", a spus Marko. Întrebat despre
ce regiuni vorbeşte, Marko a dat exemplul
judeţului Satu Mare, unde "nu prea mer-
ge coaliţia", însă nu a explicat care sunt cau-
zele divergenţelor. "Noi spunem că din cau-
za PDL, PDL spune că din cauza UDMR,
dar la nivel naţional nu avem un conflict
din cauza acestor disfuncţionalităţi şi tre-
buie să rezolvăm la nivel naţional ceea ce
acolo nu prea merge", a spus Marko.

Despre reorganizarea administrativă,
vicepremierul a spus că în UDMR nu s-a
discutat acest aspect. 

Liderul grupului deputaţilor liberali
Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi,
că în loc ca migraţia parlamentarilor să
fie sancţionată drept "cea mai gravă
formă de corupţie politică",
reprezentanţii puterii, care se bazează pe
grupul independenţilor, doreşte
recunoaşterea sa oficială.

"Migrarea politică a parlamentarilor
este cea mai gravă formă de corupţie
politică şi în loc să fie sancţionată se
doreşte recunoaşterea ei oficială.
Structura actuală a majorităţii se bazează
pe grupul de parlamentari independenţi
care au plecat de la partidele politice pe
listele cărora au candidat la alegeri şi au
primit un mandat de parlamentar. (...)
Acum se doreşte modificarea
Regulamentelor Parlamentului astfel
încât aşa-zişii parlamentari independeţi
să fie recunoscuţi în structurile de
conducere, inclusiv în Comitetul
liderilor, care funcţionează în baza
configuraţiei iniţiale a Parlamentului,
care a rezultat în urma alegerilor", a
declarat Tăriceanu în deschiderea unei
dezbateri pe tema migraţiei politice. El
a mai arătat că sunt ţări în care drepturile

"aşa-zişilor independenţi" sunt egale cu
zero, în timp ce în România
parlamentarii care îşi părăsesc
partidul au primit tot ce înseamnă suport
logistic din partea Parlamentului, iar
acum clamează mai mult. Liberalul a
apreciat că, deşi nu este un adept al
măsurilor populiste de acest gen, s-ar
putea refuza orice drepturi materiale<
maşină, secretară, telefon, etc.
parlamentarilor care îşi părăsesc
partidul, ca modalitate de a descuraja
astfel de practici. Tăriceanu a arătat că
inventivitatea românească a rafinat
modelul parlamentarului care trece de la
un partid la altul, în Parlamentul
României formându-se aceste grupuri
ale independenţilor care beneficiază de
toate drepturile unui parlamentar, dar şi
de funcţii în teritoriu şi posturi pentru
apropiaţi, în schimbul sprijinului acordat
puterii. El a arătat că ar fi nevoie de un
acord politic al tuturor partidelor pentru
a nu se stimula acest fenomen al
migraţiei politice, arătând că, pe de altă
parte, cu siguranţă vreun partid ar abdica
de la acest principiu până la urmă,
invocând "interesul naţional".

Vineri

Miercuri

Miercuri noaptea, Legea pensiilor a
fost votată. La scrutin au fost prezenţi în
jur de 100 de deputaţi iar votul final trebuia
amânat din cauza lipsei cvorumului de
şedinţă, care este de 168 de deputaţi.
Sfidând evidenţa, preşedinta Camerei,
Roberta Anastase, şi secretarul de şedinţă,
Sever Voinescu (PDL), au supus legea la
vot număr]nd 175 de deputaţi. Astfel, `n
documentele oficiale va apărea următorul
rezultat la votul final dat pe Legea pensiilor
unitare< 170 de voturi pentru, 2 contra şi
3 abţineri. Opozi\ia acuz[ c[ acest rezultat
este măsluit cu bună ştiinţă de tandemul
Roberta Anastase - Sever Voinescu şi
acceptat de deputaţii PDL, UDMR,
independenţi şi cei ai minorităţilor
naţionale. La momentul votului final pe
lege, în plen erau 100-110 deputaţi, deşi

este posibil ca în numărătoaresă fi intrat
şi persoane din staff-urile tehnice. Ce s-a
întâmplat de fapt în şedinţa care a început
miercuri la ora 10.30 şi s-a terminat la
miezul nopţii. După circa 9 ore de şedinţă
extrem de tensionată, la ora 21.55,
Opoziţia - deputaţii PNL şi PSD - a părăsit
lucrările plenului, refuzând să gireze
votarea punctului de pensie în varianta
guvernului (Opoziţia propunea valoarea
punctului de pensie la 45% din valoarea
salariului mediu brut, în timp ce în
varianta guvernului era de 38-39% ). După
40 de minute în care s-a votat utilizându-
se sistemul electronic, liderul deputaţilor
PDL, Mircea Toader, a invocat o
defecţiune a sistemului electronic şi a
solicitat trecerea la votul prin ridicarea
mâinii.

În ţara austerităţii, unde zeci de
categorii sociale sunt afectate de politicile
nesăbuite ale guvernului Băsescu-Boc,
există totuşi instituţii şi persoane care
trăiesc bine. De pildă, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale trăieşte bine!
Trăieşte bine pentru că lucrează (sau
ascultă). Pentru asta se cheltuie sume
uriaşe. Vorbim desigur despre acel serviciu
secret în privinţa căruia există încă
suspiciunea că ar fi avut o contribuţie
importantă în realegerea lui Traian Băsescu
în fruntea statului. STS (UM 0328
Bucureşti) a publicat în sistemul electronic
de achiziţii publice anunţul de atribuire
(nr.91066/15.09.2010) al unui contract
pentru cumpărarea de "echipamente radio

cu microunde, echipamente punct-
multipunct LMDS", în valoare de 1.217.148
lei (circa 300.000 euro) . Contractul a fost
acordat fără licitaţie, prin negociere fără
anunţ de participare, firmei Industrial
Computer Group SRL. Despre această
societate comercială se ştie că este una din
acele puţine societăţi care nu resimt
efectele crizei economice, întrucât sunt
abonate la contractele cu statul. Industrial
Computer Group SRL a mai primit în
ianuarie un contract în valoare de 900.000
euro de la Ministerul Finanţelor, iar în iulie,
încă un contract tot de la STS, în valoare
de 500.000 euro. Echipamentul
achiziţionat de STS se numeşete LDMS -
Local Multipoint Distribution Service.

T[riceanu denun\[ PDL c[ legitimeaz[
migra\ia parlamentarilor

Deputa\ii au adoptat Legea pensiilor STS mai cheltuie 300.000 de euro 
pe echipamente de ascultat

Preşedintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, a declarat, vineri, că prezentarea
de către liderul PNL a unui Cabinet al-
ternativ al liberalilor este "o idee cam năs-
truşnică", practica fiind specifică unui
sistem bipartid.

Întrebat despre prezentarea, de către
Crin Antonescu, a unui "Cabinet alter-
nativ" al PNL în eventualitatea accederii
la guvernare, Ion Iliescu a răspuns< "Asta
este o practică englezească, unde există
această practică a bipartizanului, adică o
organizaţie politică bazată pe două parti-
de care se succedează la putere, când
unul este la putere, celălalt este în opoziţie
şi de aici acel shadow cabinet, cabinetul în
rezervă al opoziţiei. Nu ne aflăm acolo, aşa
că mi se pare cam năstruşnică o asemenea
idee".

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a
prezentat, joi, guvernul alternativ propus
de PNL, format din 11 ministere. 

Sulfina Barbu< Antonescu pro-
duce inflaţie de guverne

Deputatul PDL Sulfina Barbu îl acu-

ză pe preşedintele PNL Crin Antonescu
de faptul că se dovedeşte incapabil să pro-
ducă soluţii alternative viabile de guver-
nare, preocupându-se în schimb de ela-
borarea unor diverse guverne.

"Crin Antonescu produce inflaţie de
guverne dar niciun program de guverna-
re. Crin Antonescu mai face câte un gu-
vern în fiecare săptămână, ba vine cu pro-
iectul Iohannis, ba intră cu PSD într-un
guvern de sacrificiu, ba propune un gu-
vern din umbră. Lipseşte însă esenţialul<
soluţiile de guvernare. Lipsesc soluţiile al-
ternative despre care opoziţia tot vorbeşte
de 9 luni de zile, dar pe care nu le-a văzut
nimeni", susţine preşedinta Organizaţiei
de Femei a PDL, Sulfina Barbu, într-un co-
municat dat publicităţii vineri. Barbu
constată că liderul liberalilor a prezentat
componenţa unui "guvern din umbră" fă-
ră să vină, totdată, cu un set de măsuri ca-
re să se constituie într-un program de gu-
vernare. Liberalilor li se reproşează faptul
că nu sunt interesaţi decât să profite elec-
toral de dificultăţile actuale ale românilor,
lăsând la o parte soluţiile care le pot veni
în ajutor.

iliescu spune c[ guvernul alternativ 
al PnL este o idee "cam n[stru;nic["

Boc interzice concedierea bugetarilor de partid

PnL `;i definitiveaz[ lista guvernului alternativ 
cu Crin antonescu premier

S]mb[t[



Iosif |iproc avea talentul de a c[uta ;i a descoperi oamenii deosebi\i. Nu a;tepta s[
fie c[utat pentru a scrie ceva, mergea ;i c[uta el subiectele. A;a a cunoscut-o `n 2003
pe Iuliana Pristopan, singura femeie din Satu Mare care a fost pe front `n al Doilea R[zboi
Mondial. IN MEMORIAM

Primul num[r al informa\iei de Duminic[
f[r[ iosif |iproc
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La `nceputul s[pt[m]nii pe
care ̀ n aceast[ duminic[ o `nche-
iem, o tragedie a zguduit jude\ul.
Jurnalistul ;i scriitorul Iosif
|iproc a trecut fulger[tor la cele
ve;nice. Cotidianul Informa\ia
Zilei ;i Suplimentul Informa\ia de
Duminic[ au pierdut un ziarist de-
dicat trup ;i suflet meseriei sale,
un om iubitor de oameni care a
reu;it s[ pun[ negru pe alb pove;ti
de via\[, s[ descopere locuri ;i oa-
meni pe care mai apoi s[ le pre-
zinte cititorilor s[i. 

Zi de zi, indiferent c[ era s]mb[t[
sau duminic[, Iosif |iproc era pe teren.
Mergea ;i c[uta subiecte, vorbea cu oa-
menii simpli la fel cum vorbea cu in-
telectualii, ̀ ;i trata semenii cu respect.
Din discu\iile cu to\i cei ce-l `nconju-
rau, din problemele oamenilor, se
n[;teau `n cele din urm[ articolele. 

Vorbind cu oamenii, d[dea
na;tere la pove;ti de via\[

Tot a;a au v[zut lumina tiparului
volumele scriitorului Iosif |iproc. ~n
anul 2006, a ap[rut volumul "Vasile
Blidaru, omul ;i legenda". Un an mai
t]rziu, cartea "Conace, Oameni,
Destine" ajungea ̀ n m]inile iubitorilor
de lectur[. 

~n 2008, Iosif |iproc a lansat cartea
"Griga lui Iano;", iar ̀ n 2009 ap[rea vo-
lumul "Preotul Victor Fanea, martirul
din Bixad" ;i cartea "Mihai din Prilog".
Neobosit ;i mereu pe drumuri, `n
2010, Iosif |iproc lanseaz[ cartea
"C[l[tor pe drumuri de \ar[". Avea `n
lucru o reeditare a volumului "Vasile
Blidaru, lupt[tor anticomunist", `n
forma revizuit[ ;i `mbun[t[\it[, carte
care trebuia s[ vad[ lumina tiparului la
Editura Dacia `n cursul lunii septem-
brie. 

~n fiecare s[pt[m]n[, jurnalistul
Iosif |iproc c[uta subiecte pentru
Suplimentul Informa\ia de Duminic[.
Ne `ntoarcem ̀ n timp ̀ n anul 2002, an
`n care a ap[rut primul num[r al aces-
tui supliment la care regretatul nostru
coleg a muncit at]t de mult ;i cu at]ta
d[ruire. 

~n cele peste 400 de numere ale
Suplimentului Informa\ia de Duminic[,
ideile ziaristului Iosif |iproc s-au con-
cretizat `n materiale, `n pove;ti `n ca-
re protagoni;tii erau simpli oameni de
la \ar[ sau mari personalit[\i cultura-
le, politice sau sportive. 

~i aprecia pe cei care 
nu au uitat de unde au pornit

Am putea chiar spune c[ a cuprins
`n sfera sa de lucru pe toat[ lumea. 

Oric]nd po\i s[-l descrii `ntr-o
manier[ frumoas[ pe bietul \[ran cu ne-
cazurile lui, `l po\i prezenta u;or ;i pe
intelectualul care se zbate s[ fac[ un lu-
cru bun `n lumea aceasta. R[sfoind
acum colec\ia Suplimentului Informa\ia
de Duminic[, ne amintim cu drag de
multe articole semnate de Iosif |iproc.

Dragostea pentru locurile sale na-
tale, pentru satul Dumbrava Mic[, nu
a avut limite. Vorbea cu mare drag des-
pre comunitatea de acolo ;i `i aprecia
pe cei care nu au uitat de unde au por-
nit. 

~n 10 noiembrie 2002, Iosif |iproc
publica `n Suplimentul Informa\ia de

Duminic[  un articol chiar despre oa-
menii celebri care nu ;i-au uitat satul.

La vremea aceea vorbea de Virgil
M[gureanu, n[scut `n Giurtelecu
Hododului. Se spune c[ un om se
cl[de;te `n timp. De c]nd se na;te ;i c]t
tr[ie;te prime;te de la p[rin\i o educa\ie
aleas[. Merge la ;coal[ ;i dasc[lii `i
c[l[uzesc pa;ii spre drumul profesio-
nal. 

Iosif |iproc a fost crescut `n a;a fel
`nc]t s[ `i respecte pe cei din jur, s[ le
`ntind[ o m]n[ de ajutor la nevoie. ~n
acela;i an, Iosif |iproc l-a prezentat ci-
titorilor pe Cosmin Contra ca pe un
"b[iat de o;an vedet[ a fotbalului mon-
dial" ;i pe Ioan Fori; - "omul care a con-
dus destinele acestui jude\, fostul prim
secretar al Comitetului Jude\ean PCR
Satu Mare". 

~ntr-o zi la Bercu, `n alta 
la Hodod, C[line;ti 
sau Viile Satu Mare

Iosif |iproc s-a aplecat asupra pro-
blemelor oamenilor, indiferent de ce fel
erau acestea. Era un ziarist activ, c[ru-
ia ̀ i pl[cea s[ mearg[ la fa\a locului pen-
tru a se informa exact ce ofuri au lo-

cuitorii jude\ului. ~ntr-o zi era la Bercu,
`n alta la Hodod. De peste tot se `ntor-
cea cu convingerea c[ articolele sale vor
contribui la rezolvarea problemelor
oamenilor. ~ntr-un alt num[r al supli-
mentului, Iosif |iproc `i punea pe ci-
titori ̀ n situa\ia de a se `ntoarce `n timp,
povestindu-le despre istoria castelului
din Hodod ;i despre familia Banfy, ca-
re `n 2002 `;i redob]ndise castelul. 

Problemele oamenilor erau multe
;i c]t se poate de variate, dar asta nu l-
a f[cut pe jurnalistul Iosif |iproc s[ re-
fuze pe nimeni. Modalitatea de scrie-
re a articolelor impresiona uneori ci-
titorul p]n[ la lacrimi. A prezentat de
multe ori martiri ai Revolu\iei din
1989, cunosc]ndu-le pe teren p[rin\ii,
fra\ii sau rudeniile. Lui Iosif |iproc `i
pl[cea nespus de mult s[ afle pove;ti din
trecut ;i s[ le spun[ mai departe citi-
torilor s[i. ~n 2003, s[tm[renii au aflat
de la Iosif |iproc c[ Dana N[stase, so\ia
fostului premier, fiica fostului ministru
al Agriculturii, Angelo Miculescu, par-
ticipase `n 1984 la o v]n[toare `n Satu
Mare. ~n acela;i an, jurnalistul `;i invita
cititorii ̀ n Cetatea Ardudului pentru a
afla adev[rul ;i legenda despre tune-
lurile cet[\ii. 

Oameni celebri, meserii 
pe cale de dispari\ie 
;i curiozit[\i din jude\

Iosif |iproc avea talentul de a c[uta
;i a descoperi oamenii deosebi\i. Nu
a;tepta s[ fie c[utat pentru a scrie ce-
va, mergea ;i c[uta el subiectele. A;a a
cunoscut-o `n 2003 pe Iuliana
Pristopan, singura femeie din Satu
Mare care a fost pe front `n al Doilea
R[zboi Mondial. ~n acela;i an, jurna-
listul `l prezenta `n paginile
Suplimentului Informa\ia de Duminic[
pe c[lug[rul vindec[tor Mihai din
Prilog. Am aflat apoi cu ajutorul zia-
ristului c[ numele localit[\ii Medie;u
Aurit vine de la tavanul aurit al
Castelului ;i c[ "Singurul cimitir a;ezat
`ntr-o p[dure este `n Vama ;i dateaz[
din 1375". Iosif |iproc era dedicat
trup ;i suflet meseriei sale ;i `i aprecia
pe to\i cei care puneau m]na la munc[.
Astfel a prezentat `n paginile
Suplimentului Informa\ia de Duminic[
meserii pe cale de dispari\ie, vorbind cu
hornari, c[r[midari, frizeri, badogo; sau
olari. 

Anii au trecut, iar ̀ n cele peste 400
de apari\ii ale Suplimentului Informa\ia
de Duminic[, jurnalistul Iosif |iproc a
avut publicate sute de materiale.
Duminica aceasta este prima de la
apari\ia suplimentului `n care Iosif
|iproc este absent. ~n urm[ cu o
s[pt[m]n[, `n num[rul 402 al
Suplimentului Informa\ia de Duminic[,
Iosif |iproc scria despre ":erban
Gheorghe din St]na, ultimul badogo;
din jude\" ;i ne povestea despre hai-
ducul Blidaru, cel care `n anii '50 i-a
d[ruit pistolul s[u lui Man Mihai. 

Luni seara `ns[, colegul nostru,
parte a familiei redac\ionale care lu-
creaz[ la editarea Suplimentului
Informa\ia de Duminic[, a pierdut
lupta cu moartea. Cu siguran\[ ar fi
avut un subiect interesant ;i pentru
acest num[r, dar destinul i-a fost fr]nt
la numai 57 de ani. Suplimentul
Informa\ia de Duminic[ a pierdut un
om al c[rui talent scriitoricesc a fost f[r[
doar ;i poate recunoscut de cititori. 

Fie ca Bunul Dumnezeu s[ `l pri-
measc[ `n ~mp[r[\ia Cerului!

Ioana Vladimirescu



Adevărul este foarte complex, mai ales în istorie. Referindu-ne numai la finalitatea discursului
istoric, putem vorbi despre două direcţii principale. Prima ar fi o direcţie a politicului care, chiar
dacă este sincer şi binevoitor, se bazează pe minciunile uzurpatoare ale monologului. A doua di-
recţie este cea a ştiinţei, direcţia dialogului  cu fapte, a năzuinţei spre viitor.EVENIMENT

În perioada 2-3 septembrie
2010, la Muzeul Judeţean Satu
Mare a început ceva care îi bucu-
ră pe adepţii adevărului izvorând
din dialogul atât de obositor al
pretenţilor morale şi intelectua-
le, dar întristează totodată pe
aceia care se năpăstuiesc asupra
realit[\ii cu monologul lor atot-
dispreţuitor. 

Desigur adevărul este foarte com-
plex, mai ales în istorie. Referindu-ne
numai la finalitatea discursului istoric,
putem vorbi despre două direcţii prin-
cipale. Prima ar fi o direcţie a politi-
cului care, chiar dacă este sincer şi bi-
nevoitor, se bazează pe minciunile
uzurpatoare ale monologului. A doua
direcţie este cea a ştiinţei, direcţia
dialogului  cu fapte, a năzuinţei spre
viitor.

Sub egida acestor idei, în urmă-
toarele r]nduri vom prezenta cititori-
lor noştri câteva ,, miniinterviuri” cu-
lese în timpul pauzelor sesiunii şti-
inţifice organizate de Muzeul Jude\ean
Satu Mare - "Arbitrajul de la Viena din
30 august 1940. Antecedente şi con-
secinţe”.

Ignac Romsics (1951-), istoric,
academician, profesor universitar<

"Istoria a fost întotdeauna şi un in-
strument de putere. Cine stăpâneşte
trecutul are şanse mari de a stăpâni şi
prezentul. Societatea civilă trebuie să
înveţe să se apere de "intoxicarea”
prin istorie. 

Educaţia civică presupune nu nu-
mai tradiţionala valorizare de tip eroic
a faptelor istoriei naţionale, ale cărei
virtuţi identitare nu le contestăm. Mai
presupune şi asumarea critică şi res-
ponsabilă a propriului trecut...totodată
şi deprinderea decodării mesajului is-
toric, care ca orice mesaj socio-cultu-
ral, urmăreşte ,"ceva ". 

Din păcate şi maghiarii şi românii
se lasă uşor subjugaţi de istorie, mai bi-
ne zis de mitologiile construite pe is-
torie. Soluţia nu este de a uita istoria,
ceea ce nici nu ar fi posibil, ci de a ate-
nua şi de a modifica, conform sfidări-
lor modernită\ii, criteriile de selecţie.
Nota dominantă a conştiinţei istorice,
atât la maghiari, cât şi la români, este
încă autohtonă şi autoritară, în timp ce
lumea, spre care ne îndreptăm, este
structurată în jurul valorilor demo-
cratice."

Alexandru Ghişă (1956-), isto-
ric, profesor universitar, consilier di-
plomatic M.A.E.< "Blocajul mitologic
care caracterizează atât de mult isto-
riografia popoarelor din Europa cen-
trală şi de sud-est este un moment ca-
re trebuie depăşit. Dintr-o complexă
constelaţie mitologică, Raoul Girardet

a izolat patru mari mituri politice
fundamentale contemporane< conspi-

raţia, salvatorul,vârsta de aur şi uni-
tatea. După Lucian Boia, România
apare în prezent ca un laborator ideal
unde toate acestea îşi dau întâlnire, se
împletesc şi se disociază în nenumărate
variante.

După considerentele mele, ungu-
rii, la ora actuală, nu au un istoric de
talia lui Lucian Boia. Asta se explică
prin faptul că în ţara vecină în timpul
aşa numitei ere Aczel, istoricilor ma-
ghiari le-a fost permisă o mai mare li-
bertate de mişcare, dar cu toate aces-
tea au rămas şi ei, chiar într-o moda-
litate mult mai subtilă, captivi unor
compromisuri dictate de cenzură sau
de autocenzură”.

Stelian Mândruţ (1951-) , istoric,
cercetător principal I, secretar al
Comisiei Mixte de istorie româno-ma-
ghiară< "Eu cred că istoriografia ma-
ghiară posedă totuşi un istoriograf
eminent de talia profesorului Lucian
Boia. Mă refer la Ambrus Miskolczy

care este un mare expert al probleme-
lor teoretice şi metodologice, al pro-
blemelor evreieşti, cunoaşte foarte bi-
ne ca şi istoricul român rezultatele is-
toriografiei franceze contemporane,
scrie şi conferenţiază în mai multe
limbi. Miskolczy este, de fapt, un con-
tinuator al unor tradiţii de europenism,
reprezentate cândva de Laszlo Makkai
sau Zoltan Toth, în privinţa abordării
unor probleme legate de istoria ro-
mână.

Fiind autorul unei monografii de
nivel internaţional, "Romanians in
Historic Hungary”, apărută în anul
2008, este apreciat şi în literatura de
specialitate de tip anglo-saxon, iar
1994 a publicat o carte despre axolo-
gia filozofico-istorică a lui Lucian
Blaga, cu titlu foarte grăitor ,,Suflet şi
taină”. Dânsul a mai elaborat un ma-
re studiu cu caracter comparatist des-
pre două epopei comice cu bogate
semnificaţii istorice, este vorba despre
"Ţiganiada”, lui Ion Budai Deleanu şi
"Nagyidai  ciganyok” , de Arany Janos.

Vasile Ciobanu (1947-) istoric,
cercetător principal I, redactor şef al re-
vistei academice "Historia Urbana”,
preşedintele asociaţiei "Civitas Nostra”<
Eu cred că trebuie să spunem câteva
cuvinte şi despre situaţia etnicilor ger-
mani care au avut un aport foarte
important la procesul de civilizare a
Bazinului Carpatic. 

Trebuie să subliniem că chiar ;i
conducătorii germanilor din România
şi Ungaria au fost manipulaţi de Hitler.
Ei, în naivitatea lor, au crezut tot tim-
pul că vor fi favorizaţi de Führer, ca-
re însă i-a promovat strict pe aceia ca-

re urmăriseră cu o slugărnicie nema-
iîntâlnită indicaţiile sale. 

Acest comportament nebunesc al
Conducătorului i-a dezamăgit aproa-
pe pe toţi."

Zoltan Szasz (1940-) istoric, pro-
fesor universitar, preşedintele părţii
maghiare a Comisiei Mixte de istorie<
"O istorie a doleanţelor nu conduce ni-
căieri, eventual la acele prejudecăţi ca-
re au deservit todeauna istoriografia
profesionistă. Istoricul nu trebuie să ali-
menteze niciodată mituri sau hetero-
doxie. Care este adevărul adevărat în
privinţa Arbitrajului? Bucure;tiul, la
sfârşitul lunii august 1940, era gata să
cedeze Ungariei horthyste cel mult o
fâşie de 14 000 km2 , aşa zisa ,, fâşia în-
gustă”, de la Satu Mare prin Oradea şi
Salonta până la Arad, şi eventual ar fi
oferit un fel de autonomie pentru
Ţinutul Secuiesc, menţinându-l însă în
cadrul României Regale. Ungaria în-
să, simţindu-se sprijinit[ de Hitler, a ce-
rut 66.000 km2, deci Ardealul româ-
nesc până la linia Mureşului, inclu-

zându-l firesc şi Secuimea.
Guvernul român, ademenit de

promisiunile mincinoase ale condu-
cătorului german a forţat acest Arbitraj,
fiindcă nu a reuşit să se înţeleagă cu
Budapesta în timpul tratativelor bila-
terale premergătoare. Compromisul fă-
cut de Hitler consta într-un teritoriu
cedat Ungariei de o mărime de 43.00
km2. Astfel zona cea mai dezvoltată a
Transilvaniei, Aradul, Timişoara, Sibiu
şi mai ales Braşov au fost lăsate
României Regale. 

Trebuie subliniat că conform re-
censământului românesc, în terito-
riul cedat Ungariei din aproximativ 2,5
milioane de locuitori 58% erau români
iar procentajul maghiarilor abia că a
atins 37%. Ungaria însă a folosit re-
censământul efectuat în 1941, după ca-
re proporţia maghiarilor era de 52% iar
a românilor de 43% .

Eu cred că aceste cifre sau pro-
centaje în lucrările ştiinţifice trebuie da-
te împreună, mai ales pentru că `n con-
formitate cu recensământul româ-
nesc, numărul germanilor şi evreilor
era mult mai mare decât în cel ma-
ghiar.

Pentru mine această conferinţă a
avut un succes neaşteptat, timpul dia-
logului profesional întrecând cu mult
timpul necesitat de discursuri.
Organizarea conferinţei de la Satu
Mare a fost o decizie foarte bună şi un
act ştiinţific curajos şi responsabil.
Abia aştept ca la anul să se continue
aceste sau asemenea activităţi de cea
mai înaltă ţinută morală şi intelectua-
lă, care au o contribuţie hotărâtoare la
apropierea celor două popoare."

Sandor Kereskenyi, muzeograf

Muzeul Jude\ean Satu Mare a g[zduit o conferin\[ ;tiin\ific[ prin care s-a urm[rit depolitizarea istoriei
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Începutul unui dialog promi\[tor 
`n privin\a Dictatului de la Viena



Zilele trecute, ne-a vizitat la re-
dac\ie Ioan Fekete din Satu Mare,
fost subinginer la ~ntreprinderea
Unio, actualmente pensionar. A
adus cu sine un bra\ de copii de pe
felurite documente, rezultate `n
urma unei cercet[ri asidue prin ar-
hive. Copii dup[ felurite acte - de-
clara\ii `n instan\e, dosare ale
unor infractori de drept comun,
t[ieturi din revistele ;i ziarele
vremii, sentin\e date `n urm[ cu o
jum[tate de secol, c[r\i... Cu mult[
migal[, a reconstituit organigra-
ma administra\iei maghiare a ju-
de\ului Satu Mare, din perioada
1940-1944, cu deosebire a insti-
tu\iilor de poli\ie, jandarmerie ;i
siguran\[. 

Scopul eforturilor sale este de a afla
adev[rul ;i a-l face public ̀ ntru ap[ra-
rea onoarei tat[lui s[u, condamnat pe
nedrept la ani grei de pu;c[rie, `n anii
tulburi ce au urmat celui de Al Doilea
R[zboi Mondial. ~n cele ce urmeaz[
red[m integral scrisoarea sa, adresat[
redac\iei ziarului nostru. (Intertitlurile
ne apar\in).

~n numele tat[lui meu

~n urma prezent[rii documentelor
doveditoare, subsemnatul Fekete Ioan,
fiul poli\istului criminalist Vancea Ioan
(Vancsa Janos), persoan[ care figureaz[
`n capitolul intitulat "Holocaustul evrei-
mii s[tm[rene", pag. 193-204 din vo-
lumul "Istoria secret[ a S[tmarului", sub
semn[turile autorilor Felician Pop ;i
Robert Laszlo, doresc s[ fac rectific[ri-
le ce urmeaz[.

Documente bibliografice

Lucrarea la care facem referire cu-
prinde mai multe erori, dup[ cum re-
zult[ `n urma consult[rii urm[toarelor
materiale documentare< 1) Procesul
ghetourilor din nordul Transilvaniei,
vol. I-II. Ghetoul din Satu Mare, volu-
me scrise de Oliver Lustig ;i editate de
INPSNR "Elie Wiesel", Bucure;ti 2007>
2) Raport final al Comisiei interna\io-
nale pentru studierea Holocaustului `n
Rom]nia - 2004 (pre;edintele comisiei
este Elie Wiesel)> 3) Biblioteca Sighet
"Cu unanimitate de voturi", sentin\e po-
litice adunate de Marius Lupu, Cornel
Nicoar[, Gheorghe Oni;oiu, Editura
Funda\iei Academic[ Civil[, 1997.

Ascenden\a lui Ioan Vancea

~n urma studierii acestor docu-
mente, am constatat c[ faptele stau `n
felul urm[tor. 

Astfel, poli\istul criminalist Ioan
Vancea este nepotul mitropolitului
greco-catolic al Ardealului, dr. Ioan
Vancea, semnatarul Memorandumului
de la Blaj din 1872. El s-a aflat `n
r]ndul marilor lupt[tori pentru cauza
na\ional[ a rom]nilor ardeleni. 

:tefan Vancea, tat[l lui Ioan, a fost
plutonier major adjutant `n armata
austro-ungar[. La 15 februarie 1920, a
intrat `n Armata Rom]n[, care se afla
`n curs de organizare `n acea perioad[
`n Transilvania, ;i a contribuit la in-
struirea solda\ilor p]n[ la pensionare.

Vancea Ioan a lucrat ca poli\ist
criminalist `n Poli\ia Rom]n[ `n pe-
rioada 15 mai 1928 - 30 august 1940.
Nu a plecat cu refugia\ii `n 1940.

Datorit[ cunoa;terii cercului de de-
lincven\i din jude\ul Satu Mare, a fost
preluat de  Poli\ia Regal[ Maghiar[ la
7 iulie 1941 ;i activat ca detectiv p]n[
la 30 septembrie 1944. 

Comisiile de epurare

Pe baza Legii nr. 461/10 septembrie
1944 privind verificarea func\ionarilor
publici, la 13 decembrie 1944, comisiile
`nfiin\ate de organele administrative au
`nceput epur[rile ;i la Satu Mare.
Administra\ia din Satu Mare era atunci
format[ din unguri. 

:eful Poli\iei era Jellenik Ede, de
meserie tipograf, iar comisari erau
fo;ti chelneri, birjari, vagabonzi, ho\i de
buzunare ;i de g[ini. :eful Siguran\ei
era un oarecare Stanciu Nil, `mbr[cat
`n uniform[ ungureasc[. ~n biroul
condus de Stanciu se aflau ;i comisa-
rii evrei< Weisz Ludovic, Lustig,
Markovici, Love (chelner) ;i Fisher
Janos. 

~n momentul reunirii nordului
Transilvaniei cu Rom]nia, rom]nii
din Satu Mare au arborat drapelul
\[rii ;i pe cel al URSS la toate institu\iile
publice. La 14 martie 1945 `ns[ ungu-
rii, `n frunte cu Jellenik Ede, ;eful
Poli\iei ;i Matolcsi Lajos, primarul
ora;ului, au organizat o manifesta\ie de
protest cu drapele ;i cocarde ungure;ti,
cer]nd s[ fie scos drapelul rom]nesc ;i
`nlocuit cu un drapel unguresc,
scand]nd lozinci precum "Jos vala-
hii!"

Din astfel de persoane dubioase s-
au constituit comisiile de epurare.
Acele comisii aveau dreptul de a-i ex-
clude pe func\ionarii publici din pos-

turile pe care le de\ineau, sub acuza\ia
c[ au o atitudine potrivnic[ principii-
lor democratice. Tot ei aveau dreptul
de a nominaliza "criminalii de r[zboi".
Astfel a ajuns Ioan Vancea pe m]na de-
lincven\ilor de drept comun, care din
r[zbunare pentru faptul c[ i-a arestat
;i i-a trimis `n fa\a instan\elor l-au des-
emnat drept criminal de r[zboi. ~n aces-
te condi\ii a fost epurat primul "valah"
din Satu Mare.

Condamnarea

Pe baza Decretului-Lege 312/25
aprilie 1945 pentru urm[rirea ;i
sanc\ionarea celor vinova\i de dezastrul
\[rii sau de crime de r[zboi, Ioan
Vancea a fost condamnat de Tribunalul
Poporului din Cluj la 20 de ani munc[
silnic[ ;i confiscarea total[ a averii. A
parcurs `n timpul deten\iei de 11 ani ;i
7 luni urm[toarele penitenciare< Aiud,
F[g[ra;, Jilava, F[g[ra;, Jilava, Gherla,
sta\ii ale Gulagului rom]nesc.
Represiunea nu i-a iertat nici pe copi-
ii lui Ioan Vancea. 

Copiii “criminalului de r[zboi”

Autorit[\ile au inten\ionat s[ le
`ngr[deasc[ dreptul la `nv[\[tur[,
pun]ndu-le stigmatul de "copii ai cri-
minalului de r[zboi". Pentru a evita re-
presiunea, Vancea Otilia Dora ;i Vancea
Ioan au fost adopta\i, respectiv `nfia\i
de fra\ii Fekete, rudele mamei lor,
Emilia Fekete. A;a au ajuns ei s[ figu-
reze actualmente `n acte sub numele
Fekete, deoarece numai `n acest fel au
putut s[-;i continue studiile.

Acuzatorul ;ef - Pollak Andras

Cu toate c[ Decretul Lege 312/1945
a fost declarat neconstitu\ional, con-
form Constitu\iei din 1923, care intrase
`n vigoare `n 30 august 1944 (fapt
men\ionat `n sentin\[, la cererea avo-
catului), Curtea Constitu\ional[ nu a re-
vizuit decretul ̀ n perioada deten\iei lui
Vancea. De men\ionat faptul c[ tribu-
nalele populare, instituite ̀ n 1945 pen-
tru judecarea celor vinova\i de crime de
r[zboi ;i de dezastrul \[rii, ;i-au
desf[;urat activitatea cu ajutorul "acu-
zatorilor publici", f[r[ preg[tire juridic[
;i f[r[ ;coal[. Ei reprezentau ̀ nceputul
"justi\iei populare", care avea s[ umple
pu;c[riile de-a valma, cu oameni vi-
nova\i ;i nevinova\i. 

La Tribunalul Poporului din Cluj,
acuzatorul ;ef era Paul Andrei, alias
Pollak Andras. Pentru a a;eza pe baze
legale condamn[rile, Codul Penal a fost
modificat prin ad[ugarea articolului
193 indice 1, pe baza Decretului 62/fe-
bruarie 1955. 

Textul acestui articol prevedea ca
persoanele ce s-au pus `n slujba regi-
mului burghezo-mo;ieresc, respectiv
prefec\ii, func\ionarii din adminis-
tra\ie, magistratur[, poli\ie s[ fie con-
damnate "pentru activitate intens[
contra clasei muncitoare ;i mi;c[rii re-
volu\ionare" (pedepse ce ajungeau
p]n[ la 25 de ani `nchisoare). ~n aces-
te condi\ii s-au pronun\at retroactiv
(contrar oric[ror principii de drept), pe-
depse egale cu perioada de deten\ie.

Revizuirea procesului

Pe baza acestei prevederi,

Tribunalul Militar Cluj a redezb[tut ca-
zul lui Vancea Ioan la 14 martie 1957.
Cu toate c[ la acea dezbatere au parti-
cipat ;i trei martori din partea ap[r[rii,
m[rturiile lor nu au fost luate `n con-
siderare (m[rturii inaccesibile `n pre-
zent, fiind secretizate pe o perioad[ de
90 de ani). Astfel a fost pronun\at[ sen-
tin\a nr. 880/15 mai 1957, Ioan Vancea
fiind condamnat retroactiv la 10 ani de-
ten\iune grea ;i confiscarea averii im-
obiliare, cu toate c[ perioada de deten\ie
isp[;it[ la acea dat[ era de 11 ani ;i 7
luni.  A fost eliberat `n 15 mai 1957.

Cine sunt adev[ra\ii vinova\i

~n numele tat[lui meu, doresc s[ de-
montez acuza\iile ̀ nscenate de du;ma-
nii s[i. Astfel, Vancea Ioan nu a mal-
tratat evreii `n timpul perchezi\iilor do-
miciliare ;i nici ̀ n Ghetoul Satu Mare.

Potrivit "Raportului final" al
Holocaustului, `ntocmit ;i pe baza
m[rturiei dr. Borgida Jozsef, unul din
liderii "foarte respecta\i ai comunit[\ii
evreie;ti din Satu Mare" (pag. 274),
agen\ii de jandarmi civili ai deta;amen-
tului special de jandarmi din Cluj (50
de persoane) au fost cei care au mal-
tratat evreii din Ghetoul Satu Mare.

Descoperirea averii evreilor a fost
realizat[ pe baza ordinului dat de sa-
dicul comisar militar al teritoriilor
Nord Estice, care de\inea ;i func\ia de
prefect al jude\ului Satu Mare, col. de
jandarmi Vitez Barabas Endrodi,
`ntruc]t zona Ruteniei Carpatice ;i
Transilvania de Nord au fost declara-
te "zon[ militar[ de opera\ie". 

El a ordonat foc ̀ mpotriva evreilor
ascun;i. "Oriunde autorit[\ile ar g[si un
evreu, acela trebuie executat prin
`mpu;care f[r[ cru\are ;i f[r[ judecat[",
a dispus el. (Endrodi, originar din
Ungaria, a fost condamnat `n contu-
macie, dar nu ;i-a isp[;it pedeapsa ni-
ciodat[).

Din documente reiese ;i c[ Poli\ia
a fost militarizat[ prin hot[r]rea din 5
iunie 1944 MAN, iar angaja\ii s[i au fost
pu;i sub inciden\a Tribunalului Militar.

De asemenea, rezult[ clar din do-
cumente c[ el a avut func\ia de detec-
tiv, agent de poli\ie, adic[ un simplu
executant, f[r[ putere de decizie, nici-
decum ";eful biroului detectivilor",
a;a cum gre;it scriu autorii "Istoriei se-
crete a S[tmarului".

Toate aceste fapte s-au petrecut `n
contextul `n care adev[ra\ii vinova\i
pentru comportamentul fa\[ de evrei
au fost condamna\i `n contumacie,
nefiind adu;i niciodat[ `n fa\a in-
stan\elor. De asemenea, Ungaria nu i-
a judecat pe jandarmii unguri ;i nici nu
a acceptat solicitarea autorit[\ilor
rom]ne de a-i extr[da, pentru a fi
adu;i `n fa\a instan\elor ;i a r[spunde
de faptele lor. Singura excep\ie a fost dr.
Sarkozi Bela, ofi\er de poli\ie, coman-
dantul Ghetoului din Satu Mare, exe-
cutat prin sp]nzurare `n anul 1958 `n
Ungaria. 

***

~n concluzie, acuza\iile aduse lui
Vancea Ioan au fost `nscenate de per-
soane pe care el le-a arestat ;i le-a tri-
mis ̀ n fa\a instan\ei pentru infrac\iuni
de drept comun. Din motive de r[zbu-
nare, acele persoane au depus m[rtu-
rii false la Tribunalul Poporului din
Cluj, `n anul 1946. 

A consemnat V. Nechita

Tribunalele populare, instituite `n 1945 pentru judecarea celor vinova\i de crime de r[zboi ;i de dezastrul \[rii,
;i-au desf[;urat activitatea cu ajutorul "acuzatorilor publici", f[r[ preg[tire juridic[ ;i f[r[ ;coal[. Ei reprezen-
tau `nceputul "justi\iei populare", care avea s[ umple pu;c[riile de-a valma, cu oameni vinova\i ;i nevinova\i. ISTORIE

Poli\istul Vancea ioan a fost primul
"valah epurat" din Satu Mare `n 1945
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Ioan Vancea a fost condamnat de Tribunalul Poporului
din Cluj la 20 de ani munc[ silnic[ ;i confiscarea total[ 
a averii

Ioan Fekete poveste;te c[ a fost `nfiat pentru a evita 
represiunea, `n calitate de fiu al unui "criminal de r[zboi"



Destina\ia preferat[ a vedetelor din `ntreaga lume este Riviera Francez[ sau Coasta de Azur. Pe str[zile din Rivier[
ve\i `nt]lni la tot pasul miliardari, fie ei actori sau oameni de afaceri.TURISM
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Fiecare om are preferin\ele sa-
le `n materie de destina\ie de va-
can\[. Unii iubesc muntele, al\ii
marea, unii prefer[ s[ stea acas[,
iar al\ii ar face orice numai s[ se
poat[ bucura de c]t mai multe
drume\ii. Sunt foarte mul\i turi;ti
care ador[ sporturile acvatice, iu-
bind marea ;i dorind s[ `;i pe-
treac[ un concediu numai pe ap[.

V[ propunem c]teva destina\ii de
vacan\[, locuri ideale, f[r[ uscat ;i
doar cu mult[ ap[ oriunde ai privi `n
jur. ~n func\ie de posibilit[\ile finan-
ciare, locuri sunt din bel;ug. 

Insulele Virgine Britanice 
;i posibilit[\ile de navigare

Pentru a descoperi care sunt desti-
na\iile ideale pentru practicarea spor-
turilor acvatice, site-ul lonelyplanet.com
a realizat o cercetare `n domeniu, in-
cluz]nd astfel `n acest top Riviera
Francez[, satele pesc[re;ti din Croa\ia
sau Zanzibarul de pe coasta de est a
Africii. Studiul scoate ̀ n eviden\[ fap-
tul c[ 30 la sut[ dintre navigatori pre-
fer[ vacan\ele `n Insulele Virgine
Britanice. De ce? E simplu< pentru c[
zona cu pricina e descris[ ca o zon[ `n
care domnesc v]nturile constante, `n
care apele sunt de cristal ;i ofer[ o su-
medenie de posibilit[\i de navigare.
Indiferent de nivelul de experien\[ al
navigatorilor, ̀ n Insulele Virgine se poa-
te naviga u;or. Cele 40 de insule dispun
de o varietate de plaje. Acestea au fost
votate ca fiind cele mai frumoase din
lume pentru decorul variat, dat fiind
faptul c[ unele plaje au nisip alb, alte-
le st]nci ori forma\iuni calcaroase.
Din luna mai p]n[ `n decembrie, ca-
zarea este mai ieftin[ dec]t `n alt[ pe-
rioad[ a anului.

La b[l[cit printre balene 
`n Bay of Islands

Mergem mai departe `n Bay of
Islands din Noua Zeeland[. Acest loc
este faimos din mai multe motive. ~n
primul, r]nd, ̀ n Bay of Islands s-au for-
mat numero;i marinari profesioni;ti,

care de-a lungul timpului au ob\inut
premii la competi\ii interna\ionale.
Raportat la num[rul de locuitori, zo-
na are cele mai multe ambarca\iuni. Pe
l]ng[ naviga\ie, `n Noua Zeeland[
turi;tii pot `nota al[turi de delfini ;i
chiar balene, pot vizita coloniile de foci
;i pinguini. 

Printre cele mai populare atrac\ii se
num[r[ vizitarea v[ilor glaciare din zo-
na Franz Joseph ori vizitarea vulcani-
lor activi din Rotoura. 

1.185 de insule din 
Noua Rivier[ croat[ 
`;i a;teapt[ exploratorii

Turi;tii interesa\i s[ se `ntoarc[ `n
timp pot merge `n arhipeleagul
Zanzibar situat pe coasta de est a
Africii. Lonelyplanet.com descrie acest
loc ca fiind o veritabil[ parte a trecu-
tului, turi;tii sim\indu-se ca `n Imperiul
Persan. 

Dup[ ";edin\ele" de navigare, turi;tii
pot vizita Ora;ul de Piatr[, principalul
obiectiv turistic din Zanzibar. Peisaje
superbe ve\i ̀ nt]lni ;i ̀ n Noua Rivier[
din Croa\ia. Mai mult dec]t at]t, `n
Noua Rivier[ croat[, supranumit[ ;i
Noua Grecie, sunt 1.185 de insule ca-
re ̀ i a;teapt[ pe navigatori s[ le explo-
reze. 

Ve\i ancora `n portul situat pe
Insula Hvar, iar de pe falez[ ve\i avea
ocazia s[ admira\i iahturi luxoase. Un

farmec aparte au ;i satele pesc[re;ti ori
locurile mai pu\in aglomerate de turi;ti
precum Insulele Kornati sau Elafiti.
Acestea sunt preferate de navigatorii ca-
re prefer[ lini;tea. 

Destina\ia preferat[ a vedetelor
din `ntreaga lume este Riviera Francez[
sau Coasta de Azur. 

Pe str[zile din Rivier[ ve\i `nt]lni la
tot pasul miliardari, fie ei actori sau oa-
meni de afaceri. 

Ioana Pop Vladimirescu

Unul dintre obiectivele turistice ca-
re atrage `n fiecare an milioane de vizi-
tatori este Muzeul Luvru din capitala
francez[. 

Cel mai mare muzeu de istorie ;i art[
din Fran\a, av]nd 60.600 de metri p[tra\i
destina\i numai expozi\iilor, Muzeul
Luvru are un caracter universal, av]nd
opere de art[ din epoci diferite ale civi-
liza\iei, din antichitate p]n[ ̀ n 1848. Aria
geocultural[ este la r]ndul ei extins[, de
la Europa occidental[, Grecia, Egipt
p]n[ la Orientul Apropiat. Operele ca-
re atrag `n fiecare zi turi;tii c[tre acest
obiectiv sunt la r]ndul lor ̀ ntr-o mare va-
rietate, de la picturi, sculpturi, desene,
p]n[ la obiecte arheologice sau ceramic[.
La muzeul parizian se g[sesc piese celeb-
re precum Mona Lisa lui Leonardo da
Vinci, Venus din Milo ;i multe altele.
Muzeul Luvru este cel mai vizitat muzeu
din lume, av]nd anual por\ile deschise
pentru mai mult de 8 milioane de vizi-
tatori.

Muzeul Luvru - cel mai mare muzeu de istorie ;i art[
Un alt top, realizat de data

aceasta de askmen.com, ne pre-
zint[ locurile ideale pentru cere-
rile `n c[s[torie. 

Potrivit site-ului cu pricina, pe pri-
mul loc `n acest top este Coasta
Namibiei. Cunoscut drept un loc ̀ n ca-
re se g[sesc diamante, Coasta Namibiei
uime;te ;i prin frumuse\e. Se mai spu-
ne c[ o cerere `n c[s[torie se face `n
Nosa din Queensland, `n timpul unei
plimb[ri cu gondola.  Nici Vene\ia nu
este de l[sat deoparte ̀ n aceste situa\ii.
Pute\i `ncerca o cerere `n c[s[torie `n
Australia. 

Cu replici ale piramidelor, obiecti-
velor turistice din Paris, Vene\ia, Roma
sau New York, se spune c[ Las Vegas
e la r]ndul s[u o destina\ie perfect[ pen-
tru a-\i cere `n c[s[torie partenera.
Parisul r[m]ne totu;i cel mai roman-
tic ora; din lume.

Locuri potrivite pentru cererea `n c[s[torie

Destina\ii de vacan\[ `n care po\i
practica `n voie sporturi acvatice



Festivalul ofer[ concerte de diferite genuri, cu invita\i pe care publicul s[tm[rean `i cunoa;te bine, dar ;i cu o
prim[ audi\ie foarte interesant[ `n 7 octombrie, un concert pentru chitar[, `n interpretarea autorului. Vor fi re-
citaluri camerale, oper[, fragmente din lucr[ri sacre celebre, o sear[ de muzic[ baroc[ pe instrumente de epoc[
;i multe altele. CULTUR~
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~ncep]nd de joi,
23 septembrie, timp
de 3 s[pt[m]ni,
Filarmonica “Dinu
Lipatti” va fi gazda
edi\iei cu num[rul
33 a festivalului in-
terna\ional Zilele
Muzicale S[tm[re-
ne.

Succesul de public
din turneul european  -
aproape 20.000 de oa-
meni `n dou[ concerte `n
aer liber organizate `n
Germania, plus catedra-
le pline la Paris ;i
Bruxelles, mai ales `n
prima loca\ie orchestra
fiind foarte apreciat[ - a
continuat `n primul con-
cert de acas[, din 9 sep-
tembrie, iar cel de joi 16 septembrie s-a
remarcat printr-o presta\ie superb[ a
violoncelistului Rudolf Leopold.

Festivalul ofer[ concerte de diferite
genuri, cu invita\i pe care publicul
s[tm[rean `i cunoa;te bine, dar ;i cu o
prim[ audi\ie foarte interesant[ `n 7 oc-
tombrie, un concert pentru chitar[, `n in-
terpretarea autorului. Vor fi recitaluri ca-
merale, oper[, fragmente din lucr[ri sa-
cre celebre, o sear[ de muzic[ baroc[ pe
instrumente de epoc[ ;i multe altele.
Detalii vom oferi `naintea fiec[rui con-
cert.

Programul complet

Joi 23 septembrie
Concertul inaugural al Festivalului
Concert vocal-simfonic extraordinar
"O Fortuna"
Dirijor< Franz Lamprecht (Germania)
Soli;ti< Bianca Manoleanu (sopran[),

Adorjan Pataki (tenor), Gheorghe Ro;u
(bas)
Particip[ Corul Filarmonicii din T]rgu

Mure;, dirijor Vasile Cazan
~n program< coruri ;i arii celebre ale com-
pozitorilor Haydn, Gounod, Verdi,
Puccini, Mendelssohn ;i Orff

Mar\i 28 septembrie
Integrala sonatelor pentru vioar[ ;i
pian de F.M. Veracini ;i J.S. Bach - pri-
ma parte
Rudolf Fatyol (vioar[), Remus
Manoleanu (pian)
Program< Sonatele op. 1, nr. 1 `n Sol ma-
jor, nr. 2 `n la minor, nr. 3 `n Mi major de
Veracini, Sonatele BWV 1021 `n Sol
major ;i BWV 1015 `n La major de Bach

Joi 30 septembrie
Recital de muzic[ baroc[
Forma\ia "Fonte di gioia" Cluj-Napoca
Denes Csongor (vioar[), Csep Anna
(vioar[), Csata Istvan (viola da gamba),
Amalia Goje (clavecin)
Program< François Couperin - Les
Nations, Quatrieme Ordre "La
Piemontoise"> Marin Marais - Ciaccona>
Biagio Marini - Sonata sopra la Monica>
Georg Phillipp Telemann - Cvartet pa-
rizian nr. 10 `n mi minor

Vineri 1 octombrie
Ziua Interna\ional[ a Muzicii
Concert simfonic extraordinar
Dirijor< :tefan Novak
Soli;ti< Liana Podlovschi (sopran[),
Daniel Podlovschi (vioar[)
Program< Uverturi ;i arii celebre de
oper[> Johannes Brahms - Concert pen-
tru vioar[ ;i orchestr[ op. 77 `n Re ma-
jor

Joi 7 octombrie
Concert simfonic
Dirijor< Shinya Ozaki (Japonia)
Solist< Yaron Hasson (Israel) - chitar[
Program< W.A. Mozart - Muzic[ maso-

nic[ funebr[ `n do
minor KV 477>
Yaron Hasson -
Concert pentru chi-
tar[ ;i orchestr[
"Zidurile
Ierusalimului">
Ludwig van
Beethoven -
Simfonia a VII-a `n
La major op. 92

Vineri 8 octombrie
Recital cameral
Vlad R[ceu (vioar[),
Octavia Marc (pian)
Program< Robert
Schumann - Sonata
I> Franz Liszt -
Rapsodia spaniol[>
Maurice Ravel -
Tzigane> Edvard
Grieg - Sonata III

Luni 11 octombrie
Concert cameral
Czumbil Bernadette (pian), Kovacs
Emoke (vioar[), Zagoni Elod (violoncel)
Program< Ludwig van Beethoven - Trio
nr. 4 op. 11 `n Si bemol major> Franz
Schubert - Trio op. 100 ̀ n Mi bemol ma-
jor

Mar\i 12 octombrie
Recital de pian
Cinzia Bartoli (Italia)
Program< lucr[ri de Robert Schumann,
Frederic Chopin ;i Claude Debussy

Joi 14 octombrie
Concertul de `nchidere
Dirijor< Gheorghe Costin
Solist[< Cinzia Bartoli (Italia) - pian
Program< Franz Schubert - Uvertura `n
stil italian D591 `n Do major> W.A.
Mozart - Concert pentru pian ;i or-
chestr[ ̀ n Si bemol major KV 595> Franz
Schubert - Simfonia a IV-a "Tragica" `n
do minor

Toate concertele ̀ ncep la ora 18.30 ;i
vor avea loc `n Sala Filarmonicii.

Vasile A.

Pianista italian[
Cinzia Bartoli va fi

protagonista
ultimelor dou[

concerte din program

Rudolf Fatyol va
`ncepe o serie de
concerte camerale
al[turi de pianistul
Remus Manoleanu, `n
care vor c]nta toate
sonatele de Veracini
;i Bach

Trei s[pt[m]ni
pline de art[ 

la Zilele
Muzicale

S[tm[rene



Tehnologia de ob\inerea a \uicii, rachiurilor naturale sau a p[lincii are secretele ei. Acestea s-au transmis din
genera\ie în genera\ie prin practic[ ;i prin viu grai. De cele mai multe ori aceste secrete au fost p[strate cu mult[
stricte\e f[r[ a fi împ[rt[;ite ;i altora în scris. Se poate spune c[ mai mul\i b[rba\i de\in cuno;tin\e referitoare
la consumul ;i efectele p[lincii ;i mai pu\in se pricep la partea de tehnologie.TRADI}II

Prima atestare a p[lincii 
de Tur\ este din anul 1570
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Consiliul Jude\ean Satu Mare
implementeaz[ proiectul
„Festivalul Interna\ional al P[lin-
cii - Satu Mare”, selectat în cadrul
Programului Opera\ional
Regional 2007-2013 - Axa priori-
tar[ 5 - Dezvoltarea durabil[ ;i
promovarea turismului>
Domeniul major de interven\ie 5.3
- Promovarea poten\ialului tu-
ristic ;i crearea infrastructurii
necesare, în scopul cre;terii atrac-
tivit[\ii României ca destina\ie
turistic[ ;i este cofinan\at de
Uniunea European[ prin Fondul
European de Dezvoltare
Regional[.

~n cadrul festivalului care va avea loc
`n perioada 1-3 octombrie, vor fi orga-
nizate activit[\i precum prezentarea pro-
dusului tradi\ional - p[linca, tehnologia
de producere ;i un concurs de p[linc[.
Probele de p[linc[ se pot depune p]n[ pe
20 septembrie la Camera Agricol[
Jude\ean[. Manifest[rile vor fi g[zduite
de Muzeul |[rii Oa;ului vineri ;i Gr[di-
na Romei din Satu Mare `n zilele de vi-
neri, s]mb[t[ ;i duminic[, unde pe sce-
na s[rb[torii vor evolua numeroase for-
ma\ii artistice din jude\ ;i jude\ele veci-
ne.

Cultura pomilor fructiferi este o ve-
che îndeletnicire `n jude\ul nostru, iar fa-
bricarea distilatelor naturale din fructe ca
activitate productiv[ are o istorie înde-
lungat[ în \ara noastr[. Dac[ `n num[rul
anterior al ziarului nostru am prezentat
principalele soiuri de pruni ale c[ror pru-
ne se folosesc la producerea p[lincii, `n
cele ce urmeaz[ v[ re\inem aten\ia cu as-
pecte ce privesc p[linca.

Tehnologia de ob\inerea a \uicii, ra-
chiurilor naturale sau a p[lincii are se-
cretele ei. Acestea s-au transmis din ge-
nera\ie în genera\ie prin practic[ ;i prin
viu grai. De cele mai multe ori aceste se-
crete au fost p[strate cu mult[ stricte\e
f[r[ a fi împ[rt[;ite ;i altora în scris. Se
poate spune c[ mai mul\i b[rba\i de\in
cuno;tin\e referitoare la consumul ;i
efectele p[lincii ;i mai pu\in se pricep la
partea de tehnologie.

Un bun ambasador al jude\ului

P[linca este "una din c[r\ile de vizit["
a acestor meleaguri  ;i "unul din cei mai
buni ambasadori" care a trecut de mult
grani\ele României în gen\ile ;i saco;ele
diploma\ilor cutreierând toate meridia-
nele lumii. Despre aceast[ b[utur[ s-a
scris foarte pu\in cu toate c[ ea înso\e;te
omul pe parcursul existen\ei sale, de la
na;tere pân[ la moarte în diferite ocazii,
de unde ;i zicala< "bea omul la sup[rare
;i la bucurie mare".

|uica, p[linca, horinca, ginarsul, ra-
chiul, reprezint[ denumiri ale b[turilor
distilate din fructe, urmate uneori de re-
distilarea acestora utilizându-se în pro-
cesul de produc\ie ;i separarea de
frac\iuni. În partea de nord-vest a \[rii se
folose;te denumirea palinc[, în |ara
Maramure;ului horinc[ ;i în centrul
Transilvaniei ginars, iar în restul \[rii
\uic[, r[chie, etc.

La noi în \ar[ exist[ vechi tradi\ii de
ob\inere a \uicii ;i rachiurilor naturale în
foarte multe areale în care distilatul de-
vine o adev[rat[ carte de vizit[ pentru
acestea.

Acest produs este prezent în via\a
omului de la na;tere pân[ la moarte
pentru a celebra cum se cuvine principiul
concret de izbând[ sau e;ec din via\a
fiec[rui individ, prin el se face manifest
sufletul omenesc din aceast[ parte a lu-
mii, prin el p[rin\ii ;i str[nepo\ii no;tri

;i-au cântat "bucuria ;i amarul". Nu sunt
pu\ine nici acum comunele ;i satele din
|ara Oa;ului `n care la na;terea copiilor
pun la p[strare 50-100 litri de p[linc[,
spun]nd c[ o vor `nvechi p]n[ atunci
c]nd copilul respectiv se va c[s[tori.

Oaspe\i de seam[ care au vizitat
aceste meleaguri pe lâng[ pâine ;i sare
sunt întâmpina\i de localnici ;i cu un
p[h[rel de p[linc[, semn de respect ;i
pre\uire, dovad[ a ospitalit[\ii locale.

Adunarea fructelor mai ales dac[ au
anumite probleme, are o veche tradi\ie.
Distilatele din fructe au o vechime apre-
ciabil[ în \ara noastr[. Distilarea borho-
turilor de fructe a constituit o activitate
de baz[ pentru mul\i locuitori din dife-
rite zone pomicole.

La noi `n \ar[ producerea distilatelor
din fructe, mai nou denumite rachiuri na-
turale din fructe ;i din subproduse vini-
cole are tradi\ii foarte vechi. Potrivit
unor documente scrise, pentru prima
dat[ se fac men\iuni despre prepararea
\uicii pe teritoriul locuit de români în anul
1570, în localitatea Tur\. 

P[linca ;i denumirile zonale

P[linca sau \uica este o b[utur[ al-
coolic[ cu t[ria de cel pu\in 50% volume,
ob\inut[ prin fermentarea fructelor ;i
dubl[ distilare, f[r[ adaos de zah[r, de
arome sintetice, coloranți, spirt sau alte
ingrediente. Aroma p[lincii este cea a
fructelor din care provine, iar t[ria din al-
coolul rezultat în urma ferment[rii za-
harurilor din fructe. Distilatele din fruc-
te reprezint[ o b[utur[ tradi\ional[ `n
nord-vestul Transilvaniei. În aceast[
zon[ ea mai este cunoscut[ ;i sub denu-
mirea de \uic[ (purt]nd denumirea de
origine - \uic[ de Oa;, \uic[ de Zal[u,
\uic[ de Bihor etc.), sau de horinc[.
Denumirea de \uic[ este întâlnit[ numai
în \ara noastr[, `n concluzie este un pro-
dus autohton indiferent cine ce ar dori s[
spun[. |uica produs[ în celelalte zone din
\ara noastr[ se deosebe;te de cea din zo-
na de nord-vest a Transilvaniei, îndeosebi
prin t[ria alcoolic[, ea fiind cu mult
mai mic[ (20-40% volume alcool `n sud
spre exemplu).

P[linca, horinca, \uica cât ;i celelal-
te rachiuri din fructe, fiind considerate pe
bun[ dreptate b[utur[ tradi\ional[ nu tre-
buie s[ lipseasc[ de la nicio mas[ cu spe-

cific românesc. Ca b[utur[ tradi\ional[
;i na\ional[, p[linca a dep[;it de mult
grani\ele \[rii. Ea este mult apreciat[ de
str[ini.

B[uturile alcoolice tradi\ionale din
aceast[ zon[ nu difer[ prea mult de pro-
cesul de distilare. Sortimentele ob\inute
cap[t[ personalitate ;i caracteristici spe-
cifice materiei prime din care provin ;i
m[estria produc[torului. Este deosebit de
important ca produc[torul s[ urm[reasc[
permanent procesul de distilare, prin con-
trolarea focului, a temperaturii apei de
r[cire ;.a. Este deosebit de important[ ;i
calitatea borhotului supus procesului de
distilare.

Paharul cu p[linc[ trebuie b[ut
p]n[ la fund

Dintre b[turile tradi\ionale din
aceast[ zon[ cele mai cunoscute sunt
tur\ul ;i p[linca (\uica de Oa;). Ele, spun
tur\enii, "se beau din pahare mici, bru-
mate, într-o înghi\itur[ dac[ te \in bojo-
cii ;i stinse cu ap[ rece de izvor, sau în
înghi\ituri mici degrab[ alinate, dac[ ai
palatul sensibil". Se spune c[ paharul tre-
buie b[ut pân[ la fund înainte de a fi pus
pe mas[ pentru c[ altfel, aduce ghinion
gazdei, mai ales în casele cu fete de
m[ritat.

P[linca de Tur\ este o b[utur[
tradi\ional[ cunoscut[ sub aceast[ de-
numire ;i `nainte de anul 1989. Ea are
t[ria alcoolic[ de 50 de volume (50 de gra-
de). Se ob\ine din fermentarea prunelor,
dar ;i a altor fructe ;i dubl[ distilare, ur-
mat[ de o învechire în vase de stejar timp
de 2 ani. Materia prim[ o constituie
prunele provenite din gr[dinile popu-
la\iei, acolo unde sunt soiuri locale, în-
deosebi popula\ia de prun Penighei (nu-
mite de localnici ;i Nem\e;ti sau Tur\i),
precum ;i o serie de soiuri cultivate
vechi sau noi.

P[linca Oa; are aceea;i tehnologie ca
;i cea de Tur\, numai c[ difer[ arealele de
ob\inere. P[linca are t[ria alcoolic[ de 49-
50% volume.

Prin calitatea ei, „dup[ un pahar" de
palinc[ gândul ne duce la toamnele în-
sorite cu parfumul fructelor coapte ;i mi-
rosul pl[cut al borhotului intrat în fer-
menta\ie în c[zile de lemn de sub ;oproa-
nele caselor, care se îmbin[ cu cel al fâ-

nului cosit de pe pantele domoale ;i
adunat în cl[i.

Fructe care se supun distil[rii

Dac[ am lua `n seam[ gluma potri-
vit c[reia, evreul `nainte de a muri ;i-a
chemat fiul ;i i-a spus< "fiule, vinul se fa-
ce ;i din struguri", am putea parafraza,
spun]nd c[ rachiurile naturale se produc
din cele mai diverse fructe. Cea mai
bun[ cunoa;tere ;i recunoa;tere o are
p[linca din prune, dar ̀ n egal[ m[sur[ se
ob\ine b[utur[ de calitate din mere, pe-
re, cire;e, piersici, caise, gutui ;i chiar pe-
re p[dure\e.

~n clipa `n care cineva are dubii pri-
vind folosirea cire;elor, gutuilor ;i a pe-
relor p[dure\e pentru producerea ra-
chiurilor naturale, poate s[-;i ̀ nl[ture ne-
dumerirea ie;ind `n c]teva localit[\i ale
jude\ului, unde se p[streaz[ o serie de
tradi\ii. Spre exemplu cea mai mare su-
prafa\[ plantat[ compact cu diverse so-
iuri de pruni a fost comuna Tur\, cu 150
de hectare, dar acum aproape toat[ a fost
defri;at[. Au r[mas pentru produc\ia de
p[linc[ mai ales pomii r[zle\i. 

Tot la capitolul cea mai mare supra-
fa\[ cultivat[ compact cu cire;e pentru
consum este la S[uca, destina\ia lor fiind
pentru consum, `n vreme ce despre co-
muna Certeze se poate spune c[ are
peste 1.200 de cire;i din fructele c[rora
se produce un rachiu deosebit, cu o
arom[ specific[. Este astfel inclus ̀ ntr-un
top ipotetic. 

La S[uca se afl[ cea mai mare livad[
cultivat[ cu gutui din jude\. Livada este
decimat[ `n ultima perioad[ de "Focul
bacterian". O parte din fructele ob\inute
ajung `n procesul de producere a p[lin-
cii, compoturile ;i gemurile din gutui fi-
ind bine cotate de consumatori. 

S[c[;eni este a;ezarea cu cea mai ma-
re suprafa\[ ocupat[ de p[rul p[dure\, ar-
bore care se bucur[ de protec\ie din
partea autorit[\ilor. P[durea s-a consti-
tuit `n timp ;i are suprafa\a de aproxi-
mativ 150 de hectare ;i este un compo-
sesorat. Pomii au crescut ca arborete
spontan. Fructele ob\inute sunt folosite
pentru producerea p[lincii de o factur[
special[. Potrivit speciali;tilor randa-
mentul de extrac\ie a p[lincii este 4-5%. 

Text prelucrat de Ioan Ani\a;     

Cu zeci de ani `n urm[ magiunul
din prune concura cu succes cu
marmelada care se vindea `n calupuri
de c]teva kilograme ;i se folosea `n o
serie de pr[jituri a;a numite de cas[. 

La momentul respectiv producerea
magiunului era o adev[rat[ s[rb[toare,
cu participarea vecinilor. Se culegeau
prunele bistri\ene `n special bine
coapte, chiar ̀ ncepute s[ se stafideasc[,
dup[ care se sp[lau bine. Erau l[sate
la scurs `n ciur (un gen de sit[ mai
rar[). 

Apa de pe ele era nedorit[ pentru
c[ prelungea mult perioada de
producere a primei frac\ii - denumit[
\ib[r[. Prunele bine stoarse se pu;cau
(se scoteau s]mburii), dup[ care erau
puse ̀ n c[ldarea uns[ anterior cu pu\in
ulei pe fund. Sub ac\iunea focului se
ob\inea un produs f[r[ prea mare
consisten\[ care dup[ ce se r[cea pe
jum[tate era strecurat pentru a separa
cojile rezultate. 

A;a numita \ib[r[ se punea iar la
foc `n c[ldare ;i se `nv]rtea continuu
p]n[ ce produsul dob]ndea
consisten\a dorit[. Rar se ad[uga ;i
zah[r pentru a compensa insuficien\a
acestuia din prune. Se l[sa magiunul ̀ n
c[ldarea respectiv[ care de regul[ era
din cupru de calitate, dup[ care se
punea `n h]rg[u ( vas din lut), `n care
se p[stra deosebit de bine. Nu de
pu\ine ori, aceste vase de lut erau puse
`n cuptorul ̀ ncins pentru copt p]inea. 

Acolo magiunul prindea o pojghi\[
care era ;i pe post de conservant.
Men\inerea vreme mai lung[ ̀ n cuptor
avea ;i rolul de sterilizare. Abia apoi se
punea celofan sau o b[;ic[ de porc (
vezica urinar[ era golit[, sp[lat[ ;i apoi
umflat[ ;i pus[ la uscat). Acum aceast[
tradi\ie de producere a magiunului din
prune, cel care nu curge ̀ n cornule\ele
porlo;e, ̀ n haio;e, ̀ n dereie este pe cale
de dispari\ie.

R[ma;i `n imperiul prunelor nu
putem trece cu vederea pierderea
treptat[ a tradi\iei de conservare a
fructelor prin uscare. ~n prag de
toamn[, familiile cu mai mul\i copii ̀ n
special se preg[teau pentru iarn[ cu
poame, ceea ce ̀ nseamn[ mere, pere ;i
prune uscate.

Fructele se recoltau atunci c]nd
ajungeau la coacerea deplin[ pentru a
acumula cantit[\i sporite de zah[r. 

Se scoteau de pild[ s]mburii din
mere ;i pere, dup[ care se `n;irau pe o
sfoar[. Prunele se uscau cu s]mburi.
Dup[ ce se zv]ntau, aceste sfori se
puneau aerisite `n t[vile de copt p]ine
sau cele pentru cozonaci. 

Anterior `n cuptor se f[cea un foc
puternic precum cel de copt p]inea. Se
puneau t[vile (tep;ile) `n cuptor ;i se
l[su acolo p]n[ la uscarea complet[. La
nevoie se repeta procedura.

~n vreme de iarn[ aceste poame se
foloseau cu mult succes la producerea
compoturilor prin punerea acestora ̀ n
ap[ cald[, dar se consumau adesea ;i a;a
uscate. 

Nu de pu\ine ori `n vreme de post
aceste fructe uscate erau folosite pentru
prepararea unor supe din fructe f[r[
adaos de lapte.

Ca urmare a pierderii acestei tradi\ii
suntem mai s[raci cu un produs
tradi\ional pe care nu de pu\ine ori `l
savur[m fiind adus din Ungaria ;i
v]ndut la pre\ul de 10-15 lei
kilogramul. :i totu;i, nu exist[
diversitatea de care ne bucuram
odinioar[.

Cornel C.

Magiunul, un produs
tradi\ional

Prunele uscate,
un deliciu `n vreme 

de iarn[



Dup[ descoperirea g[urii din stratul de ozon de deasupra Antarcticii `n 1985, guvernele a 120 de \[ri au
`n\eles c[ protejarea stratului de ozon este o urgen\[ ;i au decis semnarea Protocolului de la Montreal pen-
tru a se angaja `n lupta `mpotriva tuturor produselor care distrug stratul de ozon. ECOLOGIE

Septembrie, luna reducerii 
efectelor schimb[rilor climatice

Conform calendarului ecologic
`n fiecare lun[ este consemnat
cel pu\in un eveniment cu im-
portan\ă deosebită pentru me-
diu, în contextul căruia fiecare ce-
tă\ean poate să-;i aducă aportul
propriu în scopul îmbunătă\irii
condi\iilor de via\ă.

Luna septembrie se eviden\iază prin
trei evenimente de mediu la fel de im-
portante în contextul reducerii efectelor
schimbărilor climatice. Astfel, pe 16 sep-
tembrie a fost marcat[ Ziua Interna\io-
nală pentru Protejarea Stratului de Ozon,
`ntre 16 ;i 22 septembrie se deruleaz[
Săptămâna Mobilită\ii Europene, iar 23
septembrie este Ziua Mondială a
Cură\eniei.

Pentru a celebra aceste evenimente,
Agen\ia pentru Protec\ia Mediului Satu
Mare a organizat ̀ n cursul s[pt[m]nii tre-
cute ;i va mai desf[;ura `n cea care ur-
meaz[ o serie de activit[\i, consemnate `n
cotidianul nostru. Despre semnifica\ia
acestor zile, scopul ̀ n care au fost ele in-
stituite, afl[m mai multe din materialul
pus la dispozi\ie de agen\ie.

Protejarea stratului de ozon
se impune pentru a ne ap[ra
de radia\iile ultraviolete

Ziua Interna\ională pentru Protejarea
Stratului de Ozon dore;te s[ atrag[
aten\ia asupra faptului c[ accelerarea
dezvoltării industriale, folosirea energiei
din combustibili fosili (petrol, gaz, căr-
buni - prin ardere), au avut efecte deza-
struoase asupra mediului, mai mari de-
cât orice activitate umană din istorie< acu-
mularea de gaze nocive în atmosferă, ceea
ce a declan;at procese precum sub\ierea
stratului de ozon, încălzirea globală, etc.

De aceea, utilizarea unor surse al-
ternative de energie devine tot mai im-
portantă pentru lumea de azi. Aceste sur-
se, cum sunt soarele, vântul, practic nu
se consumă, ;i ele se numesc energii re-
generabile. Ele produc emisii mult mai
pu\ine, nu genereaz[ emisii de CO2, re-

duc poluarea chimică, termică, radioac-
tivă ;i sunt disponibile, teoretic, oriunde
pe glob. Tipurile de energii alternative
sunt< energia solar[, cea eolian[, hidroe-
nergia, energia valurilor, energia geoter-
mal[, bioenergia, biodiesel. Solu\iile
energetice alternative sunt nu numai un
imperativ ecologic, ci ;i unul economic.

Dup[ descoperirea g[urii din stratul
de ozon de deasupra Antarcticii `n 1985,
guvernele a 120 de \[ri au `n\eles c[ pro-
tejarea stratului de ozon este o urgen\[ ;i
au decis semnarea Protocolului de la
Montreal pentru a se angaja `n lupta
`mpotriva tuturor produselor care distrug
stratul de ozon. Ozonul are propriet[\i
oxidante puternice. Este un gaz instabil,
`n func\ie de temperatura ;i presiunea ae-
rului.

Stratul de ozon este localizat `n stra-
tosfer[ ;i constituie un filtru natural ca-

re absoarbe cea mai mare parte a ra-
dia\iilor ultraviolete, periculoase pentru
organismele vii. ~n cantit[\i mici, radia\iile
ultraviolete sunt benefice pentru orga-
nism, `ns[ `n cantit[\i mari provoac[ ar-
suri ale pielii, cancer de piele, sl[birea sis-
temului imunitar, etc.

Pentru a eviden\ia importan\a zilei
amintite, Agen\ia pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare a derulat timp de 3
zile o campanie de informare ;i con;tien-
tizare a popula\iei privind importan\a uti-
liz[rii energiilor regenerabile. 

La Complexul de educa\ie ecologic[
denumit Casa verde, `n cadrul simpo-
zionului "Solu\ii energetice alternative" au
luat parte speciali;ti APM, `ntre care
Elisabeta Bekessy, director, ;i Adriana
Culda, consilier, iar Gabriel Silaghi, ma-
nager la SC Ratioterm, a expus echipa-
mente energetice care folosesc aceste ti-

puri de energii. Sub `ndrumarea lui
Attila Ziman, director al SC Ratioterm,
to\i cei prezen\i s-au familiarizat cu
echipamentul care produce energie av]nd
la baz[ energia solar[. ~n 17 ;i 18 sep-
tembrie s-a amenajat un stand ̀ n parca-
rea unui hipermarket, unde aceia;i spe-
ciali;ti au discutat cu cet[\enii, iar per-
soanele interesate au putut vizualiza di-
verse echipamente care utilizeaz[ ener-
gii alternative.

Poluarea din cauza 
transportului rutier are 
impact asupra calit[\ii 
aerului `n ora;ele europene

Săptămâna Mobilită\ii Europene,
edi\ia a 20-a, se desfă;oară în perioada 16-

22 septembrie 2010. Satu Mare, la fel ca
sute de ora;e din statele membre ale
Uniunii Europene, participă la acest
eveniment, care în anul 2010 poart[ de-
viza< “Călătore;te inteligent, pentru o via\ă
mai bună”. Sănătatea ;i mobilitatea sunt
subiecte de ansamblu pentru acest eve-
niment ecologic.

Evenimentul încearcă să ofere un
prilej, atât pentru autorită\i cât ;i pentru
cetă\enii Europei, să folosească în via\a
de zi cu zi mijloace de transport nepo-
luante, pentru reducerea emisiilor toxi-
ce de dioxid de carbon ;i cre;terea cali-
tă\ii vie\ii.

Poluarea datorată transportului este
un factor major de scădere a calită\ii ae-
rului în ora;ele europene ;i are un impact
serios asupra sănătă\ii cetă\enilor.
Con;tientizarea acestei probleme este
un prim pas spre identificarea unor so-
lu\ii care să asigure un viitor durabil pen-
tru ora;ele noastre ;i o calitate mai bu-
nă a vie\ii celor ce locuiesc în ele.

Cre;terea în ultimii ani, în special în
ora;ele noastre a numărului de autove-
hicule, a dus la o reac\ie publică puternică
împotriva zgomotului, a poluan\ilor at-
mosferici, mai ales din partea grupurilor
vulnerabile, precum copiii ;i persoanele
în vârstă. Indirect transportul motorizat
are un impact asupra func\iilor respira-
torii ;i cardiovasculare, iar uneori cau-
zează starea de stress. Fie că suntem
implica\i direct sau indirect în transportul
rutier, acesta ne influen\ează sănătatea.
Studiile ;tiin\ifice arată clar că activita-
tea fizică regulată este esen\ială pentru să-
nătatea noastră. ~n ciuda acestui fapt in-
activitatea devine din ce în ce mai răs-
pândită în Europa, folosirea autoturis-
melor în exces duce fără să ne dăm sea-
ma la inactivitatea fizică, la sedenta-
rism, ;i de ce nu la obezitate.

In acest context evenimentul ecolo-
gic “Săptămâna Mobilită\ii Europene”
promovează mi;carea fizică în vederea
prevenirii reducerii stării de sănătate ;i
a îmbunătă\irii vie\ii cet[\enilor, at]t
din punct de vedere fizic cât ;i mental.
Calitatea vie\ii este sporită de combina\ia
s[n[tate ;i mobilitate durabil[. 

Cristina Bursuc

La Satu Mare s-au organizat prezent[ri de echipamente care folosesc energii regenerabile

Jude\ul Satu Mare s-a al[turat
la cea mai mare campanie de im-
plicare social[ care a avut loc
vreodat[ `n Rom]nia “Let’s Do It
Rom]nia!”. Pe 25 septembrie toa-
te jude\ele \[rii vor ie;i s[ adune
;i s[ cure\e mormanele de gunoa-
ie de pe `ntreg teritoriul Rom]niei.

Proiectul Let's Do It a pornit ̀ n anul
2008 la ini\iativa unor tineri din Estonia.
Exemplul lor pozitiv a fost urmat de \[ri
ca Lituania, Letonia, Portugalia, Slovenia.

~n Rom]nia ideea a fost implemen-
tat[ de un grup de ini\iativ[ din Bucure;ti.
Partenerul principal al acestui proiect es-
te Ministerul Mediului ;i P[durilor dup[
care s-au raliat organiza\ii de mediu,
ONG-uri, firme multina\ionale dar ;i au-
torit[\i na\ionale ;i locale. 

Personalit[\i implicate 
`n proiect

Diverse personalit[\i din via\a public[

au dorit s[ sus\in[ campania printre ca-
re Smiley, Leonard Doroftei, Holograf,
Partizan care a ;i compus imnul campa-
niei, Vank, etc. 

:i pe plan local am g[sit sus\in[tori
care ne-au ajutat la promovarea campa-
niei ;i la popularizarea ei. Spoturile rea-
lizate cu ajutorul actorului Vasile Blaga,
al directorului :colii de Arte Mircea
Deac sau al directorului de la Gr[dini\a
Dumbrava Minunat[ dar ;i al lui Mani
Gyenes, multiplu campion na\ional la en-
duro ;i enduro-cross.

Se vor cur[\a numai zonele
verzi din afara ora;elor

"Cur[\enie ̀ n toat[ \ara ̀ ntr-o singur[
zi" are la Satu Mare o echip[ de coordo-
nare format[ din 10 membri care se
ocup[ de 5 departamente diferite,
Coordonare, Comunicare, Voluntari,
Logistic[, TI( Tehnologia Informa\iei).

Echipa a `nceput `nc[ din luna iunie
s[ identifice mormanele de gunoaie de pe
raza jude\ului pe care l-am ̀ mp[r\it `n 24
de trasee. Acestea au fost `nscrise pe o

hart[ cu coordonatele de identificare, iar
`n 25 septembrie voluntarii vor ;ti exact
unde trebuie s[ ajung[. Se vor cur[\a nu-
mai zonele verzi din afara localit[\ilor, din
p[duri, de pe l]ng[ r]uri sau lacuri,
areale naturale care sunt poluate cu
de;euri. Identificarea mormanelor ;i
`ntocmirea h[r\ii a fost o munc[ labo-
rioas[ care s-a f[cut cu ajutorul echipei
dar ;i al voluntarilor.

La Satu Mare, `nc[ de la prima ;edin\[
de lucru proiectul s-a bucurat de spriji-
nul Prim[riei, al Consiliului Jude\ean,
Prefecturii, Agen\iei Pentru Protec\ia
Mediului, Direc\iei Silvice, G[rzii de
Mediu. :i prim[riile din teritoriu au
r[spuns majoritatea cu deschidere la
acest proiect.

~nainte cu o s[pt[m]n[ de ziua des-
emnat[, echipelor de voluntari le vor fi
distribuite mormanele de gunoaie cele
mai apropiate de localit[\ile din care pro-
vin. 

Dup[ terminarea ac\iunii toate datele
vor fi centralizate la nivel jude\ean ;i
na\ional ;i vor fi evaluate rezultatele.

V. S 

Mii de s[tm[reni s-au al[turat campaniei “Let’s do it Rom]nia!” 
;i vor ie;i la cur[\enia din 25 septembrie

Echipa “Let’s do it Rom]nia” din Satu Mare

19 septembrie 2010/Informa\ia de Duminic[ 9



DIN LUMEA LARG~

10 Informa\ia de Duminic[/19 septembrie 2010

Papa Benedict al XVI-lea a
început joi o vizită istorică în
Marea Britanie, un eveniment a
cărui coregrafie a fost atent
pregătită la Vatican, pentru a
sublinia atât apropierea, cât şi
divergenţele dintre Biserica
Catolică şi anglicani. 

În primul rând, Papa efectuează vizita
ca pelerin, nu ca şef de stat, spre deosebire
de predecesorul său Ioan Paul al II-lea,
care, în 1982, a efectuat o vizită de stat în
Marea Britanie. Benedict al XVI-lea nu a
sărutat pământul Scoţiei la sosirea sa în
Marea Britanie.

Anglicanii şi ateii britanici 
au pregătit o primire ostilă 

Papa a fost întâmpinat la aeroport de
prinţul consort, ducele de Edinburgh,
după care s-a întâlnit cu regina Elisabeta
a II-a. Vineri, Papa se va întâlni cu
arhiepiscopul de Canterbury, cel mai înalt
prelat anglican, cu care va oficia o slujbă
la catedrala Westminster, unde va rosti şi
un discurs. Punctul culminant al vizitei va
fi slujba de beatificare a cardinalului
britanic John Henry Newman (1801-
1890), la Birgmingham. Ceremonia de
plecare a Papei va fi organizată pe
aeroportul din acest oraş. Anglicanii şi
ateii britanici s-au pregătit pentru o

primire ostilă a Papei, unele asociaţii
cerând chiar arestarea acestuia pentru
ascunderea cazurilor în care preoţii catolici
au comis abuzuri sexuale asupra copiilor.
Tot ca mesaj de întâmpinare, celebrul
fizician Stephen Hawking a declarat că
originea universului poate fi explicată şi
negând existenţa divinităţii. Zeci de
panouri plasate în Scoţia, acolo unde
Benedict a aterizat joi dimineaţa, scriau
cu litere de-o şchioapă că "scoţienii pot fi
buni şi fără Dumnezeu".

Vaticanul a răspuns în aceeaşi notă
provocărilor, iar unul dintre consilierii

britanici ai Papei a folosit cuvinte dure la
adresa ţării sale. Walter Kasper, a fost
exclus, pe motive de sănătate, din delegaţia
papală. "Când veţi ajunge pe aeroportul
Heathrow, veţi avea impresia că aţi sosit
într-o ţară din lumea a treia. Da, un ateism
agresiv s-a răspândit în Marea Britanie.
Spre exemplu, dacă purtaţi o cruce într-
un avion al British Airways veţi fi supus
discriminării", a spus într-un interviu
cardinalul britanic.

Prin urmare, Vaticanul a decis ca Papa
să se întoarca în Italia cu acelaşi avion al
companiei Alitalia cu care a sosit, pe când

tradiţia spune că Suveranul Pontif se
întoarce întotdeauna la Roma zburând cu
o cursă a companiei naţionale din ţara
gazdă. Vaticanul a încercat să
minimalizeze importanţa gestului,
subliniind că British Airways nu mai este
deţinută în majoritate de stat. O altă decizie
fără precedent şi foarte criticată este
taxarea tuturor credincioşilor care vor dori
să asiste la slujba pe care Papa o va ţine în
aer liber.

Papa i-a dăruit Reginei o copie 
a Evangheliarului de la Lorsch

Papa Benedict i-a dăruit Reginei o
copie după Evangheliarul de la Lorsch, un
vechi manuscris religios din care jumătate
este păstrată la filiala din Alba Iulia a
Bibliotecii Naționale a României. Scris cu
litere de aur la sfârşitul secolului VIII, din
porunca împăratului Carol cel Mare,
manuscrisul include evangheliile din Noul
Testament, portrete ale celor patru
evangheliști şi o imagine a lui Isus Cristos,
cunoscută ca Majestas Domini. În secolul
XVII, în timpul Războiului de 30 de ani,
manuscrisul a fost rupt în două, cu scopul
de a se încerca vinderea lui pe piaţa neagră.
Celalaltă jumătate a manuscrisului se află
acum în biblioteca Vaticanului. Darul
oferit Reginei are valoare simbolică în
condiţiile în care manuscrisul a fost rupt
în timpul unui război purtat sub pretext
religios de catolici şi protestanţi.

Guvernul de la Chişinău a scos la
vânzare avionul prezidenţial oferit în dar,
în 2003, fostului preşedintel Vladimir
Voronin de către fostul lider de la
Kremlin, Vladimir Putin. Avionul
respectiv se numără printre câteva
societăţi şi bunuri ale statului care au fost
scoase la privatizare de autorităţi. Şefa
Direcţiei privatizare din cadrul Agenţiei
Proprietăţii Publice din cadrul
Ministerului Economiei, Dorina
Cebotarean, a declarat că preţul de start
al avionului prezidenţial, un aparat YAK-
40 ER-YGD, este de  5,3 milioane de lei.
Ofertele la concursul investiţional pentru
privatizarea aeronavei expiră la 7
octombrie.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului,
Igor Volniţchi, a precizat că avionul se
află la balanţa Cancelariei de Stat şi că a
fost moştenit de la fosta guvernare
comunistă. Guvernul a decis să scoată
avionul la vânzare pentru că este defect şi
stă din 2006 în parcarea Aeroportului din
Chişinău, a spus Volniţchi, precizând că
reparaţia aparatului de zbor este mai

scumpă decât preţul de vânzare al
avionului. "Aeronava prezidenţială nu
întruneşte condiţiile necesare pentru
efectuarea zborurilor în spaţiul european",
a adăugat Volniţchi. Aeronava YAK-40
ER-YGD a mai fost scoasă la privatizare.
În toamna anului 2008, autorităţile
comuniste au scos la licitaţie avionul, fiind
solicitată suma de 5,5 milioane de lei, însă
nu s-au găsit cumpărători.

Avionul YAK-40 a fost fabricat în 1979
şi a făcut cândva parte din flota aeriană
guvernamentală a Federaţiei Ruse. A fost
construit special pentru demnitari, este
confortabil şi poate primi la bord 12
persoane. "Cadoul" lui Putin a fost reparat
în 2004, cheltuindu-se mai bine de trei
milioane de lei. În perioada în care era şef
de stat, Vladimir Voronin a folosit avionul
doar de câteva ori, renunţând la el pentru
că nu era un aparat de zbor sigur.

În folosinţa Preşedinţiei de la Chişinău
se află şi un elicopter MI-8, vechi de 20 de
ani, un aparat de zbor de producţie
sovietică, despre care se spune că ar fi fost
folosit anterior de Nicolae Ceauşescu.

Osemintele unui ţar rus care şi-a
petrecut viaţa în închisoare, după ce a fost
detronat pe când era copil, au fost
descoperite de arheologi, care precizează
că au descifrat, astfel, un mister vechi de
câteva secole.

"Am descoperit rămăşiţele ţarului rus
Ivan Antonovici, sau Ivan al VI-lea, al
cărui mormânt era necunoscut până
acum", a anunţat Anatoli Karanin,
organizatorul unei expediţii ştiinţifice în
regiunea Arkhangelsk din nordul Rusiei.

Ivan al VI-lea, denumit "omul cu
Masca de Fier", după imaginea unuia
dintre cei mai renumiţi prizonieri din
Franţa secolului al XVII-lea, a fost ţarul
Rusiei între 1740 şi 1741, înainte de a fi
înlăturat de către rivalii săi din dinastia
Romanovilor. Ivan al VI-lea a fost asasinat

la vârsta de 23 de ani de către paznicii
închisorii, în timpul unei operaţiuni
organizate de prietenii săi care au încercat
să îl elibereze pe ţar din acea închisoare de
maximă securitate din Sankt Petersburg.
Rămăşiţele sale pământeşti nu au fost
niciodată descoperite.

Arheologii, coordonaţi de Anatoli
Karanin, au descoperit un "sicriu bizar"
din lemn în apropiere de o biserică din
Kholmogory, un oraş din regiunea
Arkhangelsk, cu ocazia unor cercetări
arheologice întreprinse pentru a descoperi
rămăşiţele pământeşti ale tatălui lui Ivan
al VI-lea. În cele din urmă, experţii au
realizat că scheletul aparţinea unei
"persoane mult mai tinere", a cărui vârstă
corespundea cu cea a ţarului Ivan al VI-
lea. Scheletul prezenta urmele lăsate de

lovitura unui cuţit de acelaşi tip cu acela
care l-a ucis pe ţar.

Anatoli Karanin, care locuieşte în
Arkhangelsk şi este proprietarul unei
societăţi de echipamente de securitate, a
declarat că nu îşi permite din punct de
vedere financiar să facă teste ADN după
această descoperire< "Nu putem să
continuăm singuri această operaţiune".

Pentru efectuarea testelor ADN va fi
nevoie de exhumarea rămăşiţelor
pământeşti ale rudelor tânărului ţar rus,
ce sunt înhumate în Danemarca.

Născut în 1740, Ivan al VI-lea a fost
proclamat ţar la vârsta de doar două luni,
după moartea împărătesei Anna
Ivanovna. Copilul-împărat a fost repede
destituit de către Elisabeta, fiica ţarului
Petru cel Mare, şi de partizanii acesteia.

avionul primit cadou de Voronin 
de la Putin a fost scos la licita\ie

Misterul “|arului cu Masca de Fier” a fost descifrat
Parlamentul german a anunţat joi

deschiderea unei anchete în urma
suspiciunilor existente că preşedintele
Christian Wulff ar fi comis nereguli în
cursul campaniilor electorale anterioare
accederii sale la şefia statului. Ancheta a fost
declanşată în urma publicării unui articol
în care se afirmă că preşedintele Wulff, în
perioada în care conducea landul Saxonia
Inferioară, ar fi făcut să lucreze mai mulţi
ani un purtător de cuvânt al unei
întreprinderi publice în timpul
programului său de lucru pentru a-l ajuta
să-şi pregătească campaniile electorale.
Maşini de serviciu, telefoane portabile şi
ordinatoare au fost utilizate de asemenea
abuziv pentru campanii electorale.
Prejudiciul este evaluat la 400.000 de euro. 

Pre;edintele germaniei,
anchetat pentru abuzuri 

Preşedintele american Barack
Obama a scris o carte de copii, numită
"Despre tine cânt< O scrisoare pentru
fiicele mele", care va fi lansată în 16
noiembrie. Prima ediţie a fost tipărită în
500.000 de exemplare. Cartea ilustrată
este "un tribut mişcător pentru 13
americani inovativi şi pentru idealurile
care au modelat naţiunea noastră - de la
artistul Georgia O'Keelle, la curajul lui
Jackie Robinson şi la patriotismul lui
George Washington. "Sărbătoreşte
caracteristicile care unesc toţi americani
- potenţialul de a urmări vise şi de a ne
crea propria cale", a declarat Chip
Gibson, şeful editurii Random House.
Manuscrisul a fost finalizat înainte ca
Obama să fie învestit în funcţia de
preşedinte al SUA, în 2009. Veniturile
obţinute din carte, care va fi vândut[ cu
preţul lui 17,99 de dolari una, vor fi
donate pentru un fond de burse pentru
copiii soldaţilor morţi.

Premierul italian Silvio Berlusconi şi-
a dat din nou drumul la gur[ şi le-a sfătuit
pe tinere să se uite după bani atunci când
îşi caută un partener, spunând că femeile
îl plac şi pentru că este bogat.

Berlusconi, care a fost implicat într-
un scandal sexual anul trecut şi este
cunoscut pentru gafele sale, a apărut la o
convenţie a aripii tinere a partidului
Poporul Libertăţii. Luat la întrebări de
către unul dintre miniştrii cabinetului său
- o femeie - , Berlusconi a făcut o glumă
despre căsătoriile din interes, spunând că
femeile fac coadă la el deoarece este un
"tip simpatic" şi "cu bani".  El a amintit de
asemenea un interviu, extrem de criticat,
pe care l-a acordat unui post de
televiziune şi în care i-a spus unei fete să-
şi caute un iubit bogat. "Acest sfat nu este
nerealist”, a precizat Berlusconi.  Şeful
guvernului de la Roma a susţinut totodată
că femeile preferă un bărbat în vârstă,
gândindu-se că este bătrân, moare şi ele
îl moştenesc.  

Premierul italian, în vârstă de 73 de
ani, a fost implicat anul trecut într-un
scandal sexual centrat pe pretinsele sale
flirturi cu femei tinere, printre care şi o
damă de companie. Veronica Lario, soţia
lui Berlusconi, a anunţat anul trecut că
vrea să divorţeze.

Obama a scris o carte
pentru copii

Berlusconi sf[tuie;te
tinerele s[-;i caute
iubi\i boga\i ca el

Zvonurile potrivit cărora preşedintele
egiptean Hosni Mubarak îşi pregăteşte fiul
Gamal pentru a-i lua locul la conducerea
ţării încep să se confirme, relatează
Christian Science Monitor. Mubarak, în
vârstă de 82 de ani, are sănătatea şubrezită
şi, cel mai probabil, nu va candida la
alegerile de anul viitor (deşi victoria sa ar
fi o formalitate, scrie publicaţia
menţionată). În Cairo au început să apară
însemne de promovare pentru fiul său, cu
mesajul "Gamal Mubarak< Visul Săracilor",
ceea ce înseamnă că Mubarak senior
planuieşte să-l desemneze pe fiul său ca
succesor. Semnalele în acest sens sunt
importante având în vedere că posterele
afişate de grupurile independente, care
promovează alţi candidaţi, sunt
îndepărtate sistematic, iar cele cu Gamal
rămân în aceleaşi locuri. Luna aceasta,
Mubarack a fost însoţit de fiul său la
discuţiile, pe care le-a avut cu preşedintele
american Barack Obama, cu privire la
conflictul israeliano-palestinian. Au existat
speculaţii conform cărora Mubarak l-ar fi
adus pe Gamal pentru a obţine aprobarea
lui Obama privind transferul de putere
mai puţin democratic.

Mubarak `;i preg[te;te
fiul pentru a-i urma la
conducerea Egiptului

Papa Benedict nu a s[rutat p[mântul
Marii Britanii anglicane

Directorul unui muzeu din Norvegia
susţine că a descoperit nişte desene
realizate de Hitler în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Desenele
colorate conţin schiţe ale personajelor
Disney din "Albă ca Zăpada şi cei şapte
pitici", semnate "A.H." şi din "Pinocchio",
acestea nesemnate însă.

Nu există o confirmare că desenele ar
fi într-adevăr operele liderului nazist, însă
este cunoscut faptul că acesta avea în
posesie o copie a filmului de animaţie,
"Albă ca Zăpada", pe care a vizionat-o de
mai multe ori în cinematograful său
privat şi despre care credea că este cel
mai bun film realizat vreodată.

Hitler a încercat să profeseze ca artist,
înainte de a veni la putere. 19 picturi în
acuarelă şi două schiţe presupuse ca fiind
ale liderului au fost vândute în Marea
Britanie acum doi ani, pentru suma de
118.000 de lire sterline.

Deşi susţine că urăşte occidentul
până la os, se pare că Osama Bin Laden
are un hobby ascuns care nu are nicio
legătură cu Războiul Sfânt< îi place să

joace.. volei de plajă. Un hobby un pic
prea relaxant pentru un terorist
înverşunat şi tensionat, s-ar părea.

Kim Jong Il este îndrăgostit de baschet
iar jucătorul preferat al dictatorului este
Michael Jordan. Kim Jong Il deţine
înregistrări cu toate meciurile în care a
evoluat celebrul jucător. Chiar l-a invitat
pe Jordan în Coreea de Nord, însă oferta
a fost refuzată. Jordan s-a revanşat, totuşi,
faţă de Kim Jong Il, dăruindu-i o minge
cu propria semnătură.

Cei care au scos la iveală modul în
care se relaxa Saddam au fost agenţii CIA,
care au descoperit cartea "Zabibah and
the King", scrisă de însuşi Hussein.
"Violul este cea mai gravă crimă,
indiferent dacă un bărbat violează o
femeie sau o armată invadează o ţară,
uzurpându-i drepturile", scrie el.

Se pare că Stalin se relaxa desen]nd
b[rba\i dezbr[ca\i. Cu toate că desenele
sale erau explicite, cercetătorii au declarat
că "nu există urmă de homosexualitate în
schiţele găsite".

Hitler desena pitici, 
iar Stalin b[rba\i dezbr[ca\i



Realizatoarea TV, Oprah Winfrey, i-a surprins, luni, pe spectatorii prezen\i la premiera celui de-al 25-lea sezon al emi-
siunii sale, care va fi totodată ultimul, oferindu-le o vacan\ă de opt zile în Australia, plătită integral, informează Reuters.
Cei aproximativ 300 de spectatori au aplaudat, au \ipat de bucurie ;i au îmbră\i;at-o pe Oprah după ce aceasta a anun\at
acest cadou pentru cei prezen\i în sală ;i l-a invitat în scenă pe actorul John Travolta. “Am început să mă gândesc unde
mi-a; dori să merg. Poate că ar trebui să vă iau pe to\i cu mine la capătul lumii. Vom merge în Australia! Vom merge în
Australia! Tu ;i tu ;i tu ve\i merge în Australia, toat[ lumea”, a anun\at Winfrey.

VEDETE

Kylie Minogue, victima efectelor secundare 
ale medicamentelor anticancer
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Jennifer Lopez, `n juriul
emisiunii „american idol”

Artista a găsit o metodă foarte bu-
nă de a-;i rotunji veniturile - a accep-
tat să facă parte din juriul emisiunii
„American Idol”, în schimbul unei su-
me de milioane.

Colaborarea dintre Jennifer Lopez
;i producătorii canalului TV Fox în-
cepuse cu stângul. Cele două păr\i im-
plicate nu s-au în\eles ini\ial asupra
condi\iilor în care cântărea\a avea să

apară în cadrul emisiunii de succes
„American Idol”. Mai exact, artistei nu
i-a convenit „salariul” oferit pentru
prezen\a ei în juriul show-ului.

Dar lucrurile s-au schimbat ime-

diat ce Jennifer a primit vestea remu-
nerării ei cu 12 milioane de dolari. „Ea
este foarte fericită!”, a comentat un
apropiat al vedetei despre încheierea
acestui contract.

Cântărea\a australiană continuă să
sufere din cauza efectelor secundare pro-
vocate de medicamentele prescrise îm-
potriva cancerului ;i a declarat că se va
sim\i u;urată abia după ce tratamentul
său se va încheia, anul viitor, informea-
ză express.co.uk. Ea a fost diagnosticată
cu cancer mamar în 2005, a suferit o in-
terven\ie chirurgicală ;i a apelat la ;edin\e
de chimioterapie. La cinci ani de la de-
pistarea bolii, artista continuă să ia me-
dicamente pentru a se asigura că boala
nu va reveni.

Minogue a declarat pentru publica\ia
britanică „Mail on Sunday” că speră ca
medicii care o tratează să o declare în
curând perfect sănătoasă ;i că se pregă-
te;te “să se readapteze” la o via\ă fără
medicamente anticancer. “Crede\i-mă,
am vărsat multe lacrimi în fa\a oncolo-
gului meu, spunându-i «Nu le mai su-
port, nu-mi mai prescrie medicamente-
le acelea!». Însă el s-a încruntat ;i mi-a
spus «Trebuie să te vindecăm. Va trebui
să continui cu aceste medicamente pen-
tru că ele chiar au efect». Îmi voi înche-
ia tratamentul anul viitor ;i va fi ceva ex-
traordinar. Mi s-a spus că s-ar putea să
mă simt pu\in nesigură pe mine la înce-
put, deoarece m-am bazat pe aceste me-
dicamente atât de mult timp. Va fi o mo-
dificare majoră pentru mine.”

Kylie a revenit pe scenă la un an de
la diagnosticarea cu cancer mamar ;i de
atunci a sus\inut numeroase concerte.
În 2009, ea a concertat în 21 de \ări, iar
în iulie 2010 ;i-a lansat cel de-al 11-lea
album de studio, intitulat “Aphrodite”.

Fanii lui Michael
Jackson, taxa\i 

cu 3 dolari pentru 
a putea depune 

flori la mormântul
starului

Ace;tia trebuie să achite o taxă da-
că doresc să depună flori în interiorul
mausoleului unde este înmormântat
artistul american, administratorii ci-
mitirului Forest Lawn din Glendale,
Los Angeles, impunând suma de trei
dolari pentru fiecare buchet de flori
depus, informează tmz.com.

Potrivit unor surse citate de site-ul
TMZ, conducerea cimitirului a luat de-
cizia de a demola scena unde fanii ar-
tistului puteau, în trecut, să depună
buchete de flori ;i diverse daruri în me-
moria cântăre\ului decedat.

Conducerea cimitirului a hotărât,
totodată, să adopte o nouă politică în
ceea ce prive;te darurile ;i obiectele
depuse în memoria artistului,
permi\ându-le în continuare fanilor să
le aducă, atâta timp cât acceptă să plă-
tească o taxă ;i respectă anumite reguli.

Potrivit noii politici, fanii vor pu-
tea să depună în continuare daruri în
interiorul mausoleului - unde ace;tia
nu au voie să facă fotografii - contra su-
mei de trei dolari ;i numai dacă daru-
rile lor vor consta în buchete de flori.

Ursule\ii de plu;, posterele, foto-
grafiile înrămate ;i lumânările vor fi
aruncate.

În plus, dacă administratorii cimi-
tirului Forest Lawn vor constata că în
interiorul mausoleului nu mai există
spa\iu pentru depozitarea buchetelor
de flori, acestea vor fi depuse în afara
zidurilor mausoleului.
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Jane Fonda
lanseaz[ dou[

DVD-uri cu
exerci\ii fizice

pentru vârstnici
“Sunt foarte emo\ionată să revin

cu aceste DVD-uri. :tiu din experien\ă
cât de important e pentru vârstnici să
fie activi”, spune Jane Fonda. Actri\a ̀ n
v]rst[ de 72 de ani a îmbrăcat încă o
dată costumul de aerobic ca să le dea
o mână de ajutor vârstnicilor în lupta
cu îmbătrânirea, potrivit monster-
sandcritics.com.

C];tigătoare a unui premiu Oscar,
Fonda va lansa cele două DVD-uri în
noiembrie. Primul său DVD cu
exerci\ii fizice s-a vândut în peste 17
milioane de exemplare, în 1982.

Lady gaga, marea c];tig[toare la gala 
MTV Video Music awards 2010 

Artista a fost desemnată marea
c];tigătoare la gala care a avut loc du-
minica trecut[ la Nokia Theater din
Los Angeles, ea c];tigând opt trofee,
inclusiv pentru cel mai bun videoclip
al anului.

Lady Gaga împarte cu grupul nor-
vegian A-ha, marele c];tigător al galei
din 1986, locul al doilea în clasamen-
tul arti;tilor care au c];tigat cele mai
multe trofee MTV la o singură edi\ie.
Muzicianul britanic Peter Gabriel
de\ine recordul, cu nouă premii MTV
Video Music, gra\ie videoclipului său
revolu\ionar din 1987 pentru piesa
“Sledgehammer”.

Cele mai multe dintre statuetele
primite de Lady Gaga i-au fost decer-
nate pentru videoclipul piesei “Bad Ro-
mance” - la categoriile “cel mai bun vi-
deoclip al anului”, “cel mai bun clip al
unei artiste”, “cel mai bun videoclip
pop”, “cel mai bun videoclip dance”,
“cea mai bună coregrafie”, “cea mai
bună regie” ;i “cel mai bun montaj”.
Lady Gaga a mai c];tigat un trofeu
pentru cea mai bună colaborare, cu
Beyoncé Knowles, pentru piesa “Te-
lephone”.

Cântărea\a newyorkeză în vârstă
de 24 de ani, celebră pentru costume-
le sale de scenă originale, a avut cele
mai mai multe nominalizări - 13 - ;i a

purtat trei costume diferite cu ocazia
celor trei discursuri de acceptare a tro-
feelor primite.

Eminem a primit două premii
MTV Video Music pentru piesa “Not
Afraid”, la categoriile “cel mai bun clip
al unui artist” ;i “cel mai bun clip hip-
hop”. Taylor Swift, care primise o sin-
gură nominalizare, a plecat acasă cu
mâna goală, gala din 2010 fiind cate-
goric dominată de Lady Gaga.

Justin Bieber, idolul adolescen\ilor
nord-americani, a fost desemnat cel
mai bun artist debutant, pentru piesa
“Baby”, pe care o interpretează în du-
et cu rapperul Ludacris. Printre
ceilal\i c];tigători ai galei de dumini-
că se numără trupa rock 30 Seconds to
Mars, al cărei solist este actorul Jared
Leto, premiată la categoria “cel mai
bun videoclip rock” (“Kings and
Queens”), în timp ce Muse, The Black
Keys, Jay-Z ;i Alicia Keys ;i Florence
& The Machine au c];tigat câte un pre-
miu la diverse categorii tehnice.
*Cele mai tari replici la MTV Video
Music Awards

Ca ;i `n cazul edi\iilor precedente,
MTV Video Music Awards 2010 a fost
plin de haz ;i glumi\e `n intervalurile
dintre anun\area c];tig[torilor sau
arti;tilor care urmeaz[ s[ concerteze.

De la Lindsay Lohan, la Cher ;i

`nt]mpinarea pe care i-a f[cut-o unei
Lady GaGa aparent gata de gr[tar, iat[
cele mai tari replici de la edi\ia din
acest an. 

Lindsay Lohan s-a adresat gazdei
Chelsea Handler spun]ndu-i “Tre-
ze;te-te Handler! E;ti o epav[! Crezi c[
exist[ cineva care s[ vrea s[ lucreze cu
o be\iv[? Crede-m[ pe cuv]nt. Nu
vor!”. LiLo ;tie ce spune, doar abia ce-
a ie;it din `nchisoare, unde a stat pen-
tru c[ nu a putut renun\a la droguri ;i
alcool.

Cher, pe scena MTV VMA
`mbr[cat[ ̀ n costumul din “If I Could
Take Back Time” pe care l-a purtat pri-
ma dat[ ̀ n urm[ cu 21 de ani< “A;adar
sunt cea mai b[tr]n[ gagic[ de-aici, cu
cel mai mare p[r ;i cel mai minuscul
costum”. 

Lady GaGa ̀ mbr[cat[ ̀ n carne din
cap p]n[-n picioare “Nu credeam c[ o
s-o rog vreodat[ pe Cher s[-mi \in[
geanta de carne”. Nici noi nu credeam
c[ o s[ apar[ vreodat[ `mbr[cat[ `n
carne...

Taylor Swift i-a c]ntat o pies[ lui
Kanye West a c[rei versuri sunau cam
a;a< “E OK, via\a e ca un public dur, la
32 de ani ̀ nc[ mai ai de crescut”. Oops!
A fi imatur nu e neap[rat un lucru r[u,
doar dac[ \i-o spune o fat[ cu 11 ani
mai mic[ dec]t tine.

Penelope Cruz 
este îns[rcinat[

Actri\a spaniolă a confirmat, prin
intermediul purtătorului ei de cuvânt,
că ea ;i so\ul ei, actorul Javier Bardem,
vor deveni pentru prima dată părin\i
în ianuarie 2011.

Gravidă în patru luni ;i jumătate,
Penelope Cruz (36 ani) va aduce pe lu-
me primul ei copil la începutul anului
viitor. “Actri\a este însărcinată. În acest
moment, ea se află în drum spre Lon-
dra, unde filmările pentru lungmetra-
jul «Pira\ii din Caraibe 4» sunt pe
punctul de a se încheia”, stă scris în co-

municatul emis de agentul de presă al
vedetei. 

Specula\iile despre sarcina actri\ei
au început încă din luna iulie a aces-
tui an, când Penelope ;i Javier (41 ani)
;i-au oficializat rela\ia în secret. Iar pu-
blicul a continuat cu bănuielile că fru-
moasa brunetă a;teaptă un copil oda-
tă ce au fost publicate imaginile de pe
platoul de filmare al peliculei “Pirates
of the Caribbean< On Stranger Tides”,
în care Cruz ̀ ;i afi;a abdomenul proe-
minent. 

Actri\a a declarat în trecut că-;i do-
re;te copii cu Javier. “Mi-ar plăcea
foarte mult să devin mamă. Poate că o
să ajung să adopt vreo 20 de copii –
acesta este visul meu încă din copilă-
rie. Îmi doresc să nasc, dar vreau, de
asemenea, să înfiez. Cred că voi fi o
mamă grijulie, pentru că pur ;i simplu
iubesc copiii!”

Cuplul de actori a preferat întot-
deauna să \ină prima pagină a cotidie-
nelor datorită realizărilor lor profe-
sionale, nicidecum cu amănunte din

via\a lor privată. :i tocmai pentru că
nu-;i doresc publicitate cu orice pre\,
ei au decis să-;i unească destinele va-
ra aceasta, în cadrul unei ceremonii pe
care nu au făcut-o publică. Nunta lor
a avut loc în Bahamas, la patru ani de
când formează un cuplu.

Penelope ;i Javier s-au cunoscut în
1992, cu ocazia filmărilor pentru lun-
gmetrajul “Jamón, Jamón” ;i au jucat
împreună în 2008, în filmul “Vicky
Cristina Barcelona”, care i-a adus
actri\ei spaniole un premiu Oscar.


