
Fidji a pierdut
documentul 
de independen\[

După căutări care au durat
cinci ani, guvernul din Fidji a
recunoscut că a pierdut unul
dintre cele mai importante
documente ale ţării - actul
original care îi atestă
independenţa. Silesia Ikaniwai,
arhivarul guvernului, a anunţat
că actul original al
documentului legal istoric a
dispărut. Hârtiile, pe care se
bazează prima Constituţie a
naţiunii din Pacific, fuseseră
înmânate guvernului din Fidji
de către prinţul de Wales, la 10
octombrie 1970. Fiji
Independence Order era actul
care marca ieşirea ţării de sub
suveranitatea britanică.

În 2005, oficialii şi-au dat
seama că nu se ştie unde este
documentul. Au fost verificate
câteva departamente care ar fi
putut deţine hârtiile, dar în
zadar. Guvernul din Fidji a
acceptat în cele din urmă ideea. 

Cel mai mic om
din lume
m[soar[ 65,5 cm

Cel mai mic om din lume
este un nepalez care măsoară
65,5 centimetri, la împlinirea
vârstei de 18 ani, a anunţat, joi,
organizaţia Guinness World
Records într-un comunicat.

Khagendra apa Magar,
care are înălţimea şi greutatea
(5,5 kg) unui bebeluş de câteva
săptămâni, a intrat în Cartea
Recordurilor la împlinirea a 18
ani, vârstă care îi permite să fie
oficial recunoscut de Guinness
World Records. El l-a detronat
pe columbianul Nino
Hernandez, în vârstă de 24 de
ani, recunoscut în urmă cu
câteva săptămâni drept cel mai
mic om din lume. Magar este
deja o vedetă în Nepal. El i-a
întâlnit deja de mai multe ori
pe premier, dar şi pe Miss
Nepal şi a devenit un
ambasador al turismului. 

În septembrie, nepalezul a
fost pentru prima dată la New
York. Nepalezul a pozat cu
această ocazie lângă statuia din
ceară a celui mai mare om din
istorie, americanul Robert
Wadlow, care măsura 2,72
metri în înălţime şi care a murit
la vârsta de 22 de ani, în 1940.

Zilele Muzicale S[tm[rene 
s-au `ncheiat joi 

Germanii au inventat
ma;ina care vine s[ te
ia dac[ îi dai telefon

Oamenii de ştiinţă germani au dezvăluit ultima
tehnologie în materie de maşini care se conduc
singure, un vehicul autonom numit
“MadeInGermany” (MIG), care poate fi sunat de
pasageri pentru a veni, singur, să-i ridice.

Pasagerii pot efectua un apel telefonic către MIG
folosind un iPad sau un smartphone, iar GPS-ul
încorporat în aceste aparate arată poziţia celui care
sună sistemul maşinii, care apoi calculează ruta
optimă şi spune pasagerului în cât timp va ajunge
acolo. MIG foloseşte tehnologie prin senzori pentru
a crea o imagine tridimensională a străzii pe
computerul maşinii, astfel încât maşina poate detecta
biciclete, pietoni, semne de circulaţie şi marcaje ale
carosabilului.Tehnologia permite maşinii să
răspundă independent la culorile semafoarelor, să
acorde prioritate conform codului rutier sau să
oprească în cazul unor evenimente neprevăzute.

Pr[jitur[ virtual[ ce
poate fi gustat[

Un dispozitiv informatic care dă unui banal
biscuit un gust savuros de ciocolată sau de brânză prin
intermediul unor senzaţii vizuale şi olfactive a fost
inventat de cercetătorii japonezi. Sistemul este
compus dintr-o cască la care sunt ataşate o pereche
de ochelari şi o cameră video, situată pe axa ochilor,
conectate la un computer. Scena din faţa subiectului
este aceeaşi cu aceea din realitate, cu singura diferenţă
că dispozitivul poate adăuga efecte video peste
imaginea filmată. De exemplu, computerul poate
pune un strat de ciocolată peste un biscuit. Purtătorul
căştii crede că are în faţa sa o prăjitură cu glazură de
ciocolată. Atunci când gustă, subiectul simte gustul
real de ciocolată, deşi în realitate biscuitul nu este
acoperit cu glazură. Senzaţia este reală, mai ales că şi
casca generează un miros de ciocolată. Mai mult,
este posibil să fie schimbate aspectul şi aroma
prăjiturii -căpşuni, brânză, ceai verde, portocală-, în
funcţie de poziţia în spaţiu, raportată la camera video.

Vacan\e pe malul celor mai
frumoase lacuri din lume

Lacurile sunt o comoar[ natural[ fa\[ de care oamenii
ar trebui s[ `;i arate grija ;i recuno;tin\a.

Cercet]nd lacurile din lume, oamenii de ;tiin\[ au
ajuns la concluzia c[ `n prezent mai exist[ c]teva lacuri `n
lume care de-a lungul timpului au sc[pat de m]na omului,
de agresiunea modernului, p[str]ndu-se naturale, intacte
;i incredibil de frumoase.

Circa 100 de foşti agenţi, printre care un fost şef CIA în România, se vor îmbarca pentru
"Croaziera spionilor", vaporul urmând să plece la 13 noiembrie spre Caraibe, unde, timp de o
săptămână, se va discuta despre terorism şi chestiuni de securitate naţională. Printre participanţi
figurează Michaerl Hayden, fost director CIA, Porter Gross, fost congresman cu legături cu
comitetul pentru informaţii, un alt fost director CIA, Peter Brooks, precum şi Andre Le Gallo,
fost şef CIA în Mali, România, Israel şi Belgia. Cei care vor lua cuvântul nu vor fi plătiţi, dar cazarea
şi călătoria sunt acoperite. Preţul unui bilet este cuprins între 1.000 de dolari şi 4.000 de dolari. 
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Comitatul Ugocea, o istorie 
zbuciumat[ din anii 1867-1920 

Un fost ;ef CIA în România particip[ la "Croaziera spionilor"
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Vanga ;i Nostradamus prezic
c[ `n noiembrie `ncepe 
al treilea r[zboi mondialFostul comitat Ugocea, cunoscut ;i ca Varmeghia

Ugocea a fost o unitate administrativ[ a Regatului
Ungariei din perioada 1867-1920. 

Capitala comitatului a fost ora;ul Sele;u Mare, `n
maghiar[ traduc]ndu-se Nagyszollos ;i ̀ n V`nohradiv.

Comitatul Ugocea, av]nd 1213 kilometri p[tra\i,
s-a ̀ nvecinat la nord ;i vest cu Comitatul Bereg, la est
cu Comitatul Maramure; ;i la sud cu fostul Comitat
S[tmar. 

Era situat pe ambele maluri ale Tisei, la
`nt]lnirea r]ului cu Carpa\ii P[duro;i. 

Courtney ;i David s-au cunoscut pe platourile de
filmare ale peliculei “Scream”, în 1995. După trei
ani, ei ;i-au anun\at logodna ;i s-au căsătorit pe
12 iunie 1999. După aproape cinci ani de la
nuntă, pe 13 iunie 2004, s-a născut fiica lor, Co-
co Riley Arquette, a cărei na;ă este Jennifer

Aniston, alături de care Courtney a jucat
în serialul de televiziune de succes

“Prietenii tăi/
Friends”.

PAGINA 3

PAGINA 7

Grigore Maior - cea mai mare
personalitate  a rom]nilor ardeleni

din secolul 18

Supranumit "episcopul-haiduc", instalat de Maria Tereza ̀ n scaunul episcopal,
precursor al :colii Ardelene, Grigore Maior este cea mai important[ personalitate din
jude\ul Satu Mare din secolul 18. S-a n[scut la S[r[uad `n anul 1715 ;i a murit la
Blaj `n anul 1785. Prin ac\iunile `ntreprinse de autorit[\ile locale, precum ;i de
oamenii de cultur[ din jude\ul Satu Mare, Grigore Maior `;i va primi locul care i se
cuvine `ntre marile figuri istorice ale rom]nilor din Transilvania. 

Baba Vanga< "R[zboiul va `ncepe `n
noiembrie 2010 ;i se va `ncheia `n luna
octombrie 2014”. Speciali;tii ̀ n descifrarea
scrierilor lui Nostradamus spun c[ acesta
ar fi prezis `nceperea celui de-al treilea
r[zboi mondial ̀ n 11 noiembrie 2010 care
va fi purtat cu arme nucleare, chimice ;i
bacteriologice.

PAGINA 9PAGINA 11

PAGINA 3

PAGINA 5

Courtney Cox ;i David Arquette s-au desp[r\it
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Luni Joi

Consultările convocate de preşedintele
Băsescu s-au desf[;urat la Palatul
Cotroceni, în absenţa partidelor de opoziţie,
care au declinat invitaţia. Doar formaţiu-
nile ce compun arcul guvernamental au dat
curs invitaţiei. 

Din partea PDL au participat primul
ministru Emil Boc, Adriean  Videanu şi
Vasile Blaga. De la UDMR au fost prezenţi
Marko Bela, Kelemen Hunor, Laszlo
Borbely, Petru Lakatos. De la UNPR au
mers Gabriel Oprea, Marian Sârbu şi
Cristian Diaconescu, iar minorităţile au fost
reprezentate de Varujan Pambuccian,
Ovidiu Ganţ ;i Aurel Vainer.

Preşedintele a declarat în debutul în-
tâlnirii că obiectivul său a fost să armoni-
zeze punctele de vedere ale opoziţiei cu ce-
le ale arcului guvernamental în ce priveşte
legile importante, însă în condiţiile în ca-
re PSD şi PNL lipsesc se va substitui el lor.
El le-a spus participan\ilor că dincolo de te-
matica anunţată< Legile pensiilor şi edu-
caţiei, bugetul de stat şi elemente discuta-
te în CE şi armonizarea bugetului cu
Strategia UE 2020, mai pot fi abordate şi
alte teme. "Dvs. cu siguranţă puteţi abor-
da şi alte subiecte, eu am toată după amia-

za la dispoziţie. Dacă vom ajunge şi la al-
te subiecte m-ar interesa punctul dvs de ve-
dere cu privire la o relansare a procesului
de privatizare cu condiţia ca banii din pri-
vatizare să meargă în investiţii şi nu în con-
sum în continuare, aşa cum s-a întâmplat
în 2008. De asemenea problema fonduri-
lor europene care devine critică, problema
absorbţiei fondurilor europene", a spus el.

PNL pune condi\ii PSD-ului
pentru sus\inerea mo\iunii 
de cenzur[

Liderul PNL Mihai Voicu a anunţat că
în viziunea PNL, criticile adresate
Guvernului Boc din textul moţiunii trebuie
să vizeze "măsurile aberante" care au dus
la distrugerea economiei. "PNL merge la
discu\iile cu PSD cu un mandat foarte pre-
cis< această moţiune, în partea de critică
adresată Guvernului, trebuie să plece de la
o realitate -distrugerea economiei româ-
neşti, în primul rând prin distrugerea
mediului privat. În opinia noastră, este ba-
za de la care pleacă toate nenorocirile, ca-
re se răsfrâng şi asupra bugetarilor şi asu-

pra pensionarilor, pe care nu le putem ne-
ga", a spus Voicu. ~n acest context, el a enu-
merat "deciziile aberante" ale Guvernului
Boc, precum introducerea impozitului
forfetar, creşterea TVA, arătând că acestea
au dus la "pierderi masive de locuri de
muncă şi  decapitalizări în mediul privat".

Deputa\ii PC vor grup 
propriu, dup[ modelul UNPR

PC va încerca până în primăvara anu-
lui viitor forţarea constituirii unui grup par-
lamentar propriu al partidului în cazul în
care va strânge suficienţi parlamentari
nemulţumiţi de la PDL şi UNPR, a decla-
rat luni liderul PC, Daniel Constantin. El
a precizat că PC încearcă să finalizeze în
acestă săptămână şi săptămâna viitoare dis-
cuţiile cu anumiţi parlamentari din PDL
şi independenţi - UNPR şi se gândeşte chiar
în această perspectivă, la forţarea consti-
tuirii unui grup parlamentar propriu ca răs-
puns la "forţarea PDL de modificare a re-
gulamentului Camerei astfel încât să-şi no-
minalizeze încă un reprezentant în
Birourile Permanente".

Mar\i

Secretarul general al PDL Vasile
Blaga spune că va candida cu siguranţă
la un post de conducere în partid, posi-
bil chiar la cel de preşedinte. Întrebat da-
că va candida la ;efia PDL, Blaga a răs-
puns< "Dacă lucrurile vor evolua spre o
tensionare a relaţiilor din partid, da."

Ulterior, Blaga a precizat că va face
acest demers dacă o parte din colegii săi
din partid, vor dori să imprime o anumită
direcţie în PDL, inclusiv prin atacuri la
adresa altor democrat-liberali. 

Secretarul general al PDL a spus că va
aştepta să vadă evoluţiile din partid pen-
tru a se decide asupra candidaturii la şefia
PDL. "Am spus în permanenţă tuturor<
te poţi impune dacă partidul te vrea.
Încercări de a avea o notoritate pe fel de
fel de intervenţii pe bloguri şi ai notori-
tate doar când dai în partid.... I-aş ruga
pe toţi aceşti oameni care au încercat să-
şi facă multă notorietate lovind în partid
să vadă cum stau cu încrederea ce-
tăţenilor", a spus Blaga, făcând aluzii la
garda nouă din partid< Monica Macovei,
Sever Voinescu, Cristian Preda, foarte cri-
tici la adresa colegilor lor.  Vasile Blaga
şi-a manifestat iritarea şi faţă de instituirea
unor platforme în PDL, precum cea
creştin-democrată a lui Teodor

Baconschi. "Eu ader la toate platforme-
le din partid. Doresc un singur lucru<
acest partid să rămână unit pentru că are
nevoie de unitate acum mai mult decât
oricând. Şi le atrag atenţia celor care în-
cearcă să marcheze puncte vizavi de o vii-
toare bătălie politică în partid învrăjbind
colegii între ei, nu vor avea niciun suc-
ces", a avertizat el. 

Fostul ministru a precizat că nu es-
te vorba despre nicio ameninţare. “Colegii
mă ştiu, eu vorbesc în interiorul parti-
dului destul de tranşant", a adăugat el.

Dac[ elimin[m corup\ia, 
Germania va sprijini intrarea 
Rom]niei `n spa\iul Schengen

Cancelarul german Angela Merkel a
afirmat marţi în cadrul declaraţiilor co-
mune cu premierul Boc că integrarea ro-
milor nu are niciun rol privind aderarea
la spaţiul Schengen şi că ceea ce este im-
portant este ca securitatea graniţelor să
nu fie periclitată de corupţie şi ilegalităţi.

"Punctul central este următorul< da-
că noi suntem siguri că acordarea vize-
lor la graniţele exterioare ale României se
face fără corupţie, fără ilegalităţi şi sunt
respectate condiţiile legale. Asta este
important, pentru că altfel, spaţiul
Schengen în întregime ar fi pereclitat de
aceste lucruri ilegale. În legătură cu pro-
blema integrării romilor din România,
aceasta nu joacă niciun rol în ce priveşte
criteriile Schengen. Important este fap-
tul ca la graniţe lucrurile să se desfăşoa-
re corect. Aceasta este singura chestiune
după care noi ne ghidăm", a spus Merkel,
întrebată dacă integrarea romilor ar pu-
tea fi un criteriu pentru aderarea la
Schengen.

Ministrul de Finanţe, Gheorghe
Ialomiţianu, a cedat ̀ n fa\a protestatarilor.
El a declarat joi că, în urma negocierilor cu
delega\ia sindicatelor din finan\e, a fost lua-
tă decizia deblocării stimulentelor, ur-
mând ca o comisie să analizeze modul de
repartizare a acestora.  "În urma negocie-
rilor, am ajuns la puncte comune prin de-
blocarea plăţii stimulentelor, prin analiza,
de către o comisie sindicat-minister,  a
modului în care directorii au repartizat sti-
mulentele. Nu vreau ca directorii să fie be-
neficiari ai stimulentelor. Veţi primi sala-
riile în mod corect şi vreau să asigur un sis-
tem de salarizare echitabil", le-a spus
Ialomiţianu protestatarilor din Ministerul
de Finanţe. Ministrul de Finanţe, Gheorghe
Ialomiţianu, declara joi, la sosirea la dis-
cuţiile cu reprezentanţii protestatarilor, că
va discuta cu aceştia chiar dacă acţiunea de
protest este ilegală, iar cei care nu respec-
tă legea vor suporta consecinţele.

Blejnar< Oferta, retras[ dac[
protestele continu[

Angajaţii care au contribuit la creşte-

rea încasărilor bugetare şi la combaterea fe-
nomenului de evaziune fiscală vor primi
stimulentele salariale aferente lunii august
în cursul săptămânii viitoare, cu condiţia
întoarcerii de vineri la muncă, a declarat
preşedintele ANAF, Sorin Blejnar.

"Această ofertă pe care le-am făcut-o
cu privire la acordarea corectă a stimu-
lentelor pe indicatori de performanţă es-
te valabilă cu o singură condiţie< să se pre-
zinte de vineri diminea\[ să-şi reia mun-
ca. Astfel, toate aceste discuţii vor fi blocate.
(...) Avem ca variantă, dacă nu vor face acest
lucru, inclusiv să-i acţionăm în instanţă
pentru suspendarea grevei. Pentru că din
acest moment este o grevă", a spus Blejnar,
care ;i-a exprimat `ndoiala c[ protestul a
fost spontan. 

Preşedintele ANAF a mai spus că es-
te necesar un proces de restructurare a
agenţiei şi a instituţiilor subordonate, ur-
mând a se trece la desfiinţarea unor ad-
ministraţii financiare din ţară.

Fondul de stimulente pentru angajaţii
din Finanţe va rămâne la nivelul de 1,5 ori
salariul, dar va fi mai mic cu 25% ca urmare
a scăderii salariilor, a declarat, la r]ndul s[u,
liderul Sed Lex, Vasile Marica.

Vineri

Miercuri

Ministrul de Externe, Teodor
Baconschi, spune că nu-şi pune problema
funcţiilor pe care le-ar putea ocupa în PDL,
precizând că Fundaţia Creştin-Democrată
lansat[ miercuri nu are "o abordare
sectară, fracţionistă", ci se vrea "un şantier"
pentru "noi politici". "Nu-mi pun
problema funcţiilor în partid. Deocamdată
încerc să definesc care este aportul meu la
această construcţie şi partidul însuşi va
decide ce este mai bine pentru viitorul lui",
a declarat ministrul la Senat, după ce a fost
întrebat ce funcţie vizează în PDL, în
condiţiile în care presa a scris că ar fi
interesat de un post de prim-
vicepreşedinte al PDL, iar o parte a

partidului l-ar vrea viitorul candidat la
alegerile prezidenţiale. Cât priveşte
Fundaţia Creştin-Democrată, Baconschi
a spus că nu urmăreşte prin înfiinţarea
acesteia crearea de facţiuni în PDL. 

Lansarea fundaţiei lui Baconschi
coincide cu un moment tensionat în PDL.
Vasile Blaga, secretarul general al PDL, a
afirmat că sunt colegi în partid, nu foarte
vechi în formaţiune, care îşi construiesc
imaginea publică atacându-i pe alţi
pedelişti şi a prevenit că, dacă aceste
tensiuni se acutizează, el va candida pentru
şefia partidului. Blaga şi-a manifestat
iritarea faţă de instituirea unor platforme
în PDL, precum cea creştin-democrată.

Social-democraţii se reunesc, sâmbătă,
în Congres extraordinar, la mai puţin de un
an de la ultimul eveniment de acest gen.

Congresul este însă necesar, potrivit
conducerii formaţiunii politice, pentru a
avea un nou Statut al PSD, dar şi pentru a
lua o serie de decizii considerate a fi
capitale pentru social-democraţi, între
acestea fiind depunerea unei moţiuni de
cenzură, dar şi lansarea Programului
alternativ de guvernare. Congresul
extraordinar va tranşa, cel mai probabil, şi
viitorul unei relaţii politice mai strânse cu
liberalii, aceasta fiind însă tema unor
dispute la un recent Comitet Executiv al
PSD. Ion Iliescu, a dat totuşi tonul unui

posibil viitor între social-democraţi şi
liberali, pledând pentru o alianţă cu PNL,
partid ideologic diferit, din punct de
vedere istoric, dar alături de care social-
democraţii trebuie să se alieze împotriva
unui guvern "duşman ţării" - cel democrat-
liberal. Pe de altă parte, viitorul alianţei
politice existente între PSD şi conservatori
devine incert. Liderul conservatorilor,
Daniel Constantin, a anunţat, pe 11
octombrie, într-o conferinţă de presă, că PC
va încerca, până în primăvară, constituirea
unui grup independent de PSD, atât în
Camera Deputaţilor, cât şi în Senat, în cazul
în care campania de atragere a
parlamentarilor puterii va avea succes. 

Ministrul Ialomi\ianu 
a cedat `n fa\a protestatarilor

Baconschi ;i-a lansat 
platforma cre;tin - democrat[

Social - democra\ii se reunesc 
în Congres extraordinar

Liderul Alianţei "Sed Lex", Vasile
Marica, a declarat vineri că angajaţii din
administraţie aşteaptă ca ministrul
Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, să
semneze documentele oficiale pentru
acordarea stimulentelor, până atunci ei re-
luându-şi activitatea. În cazul în care
Ialomiţeanu se va răzgândi, angajaţii "nu
îşi vor mai relua activitatea decât atunci
când ministrul Finanţelor va demisiona",
a afirmat Vasile Marica. Protestul de la
Ministerul Finanţelor, început miercuri
după-amiază şi urmat de mai multe
acţiuni similare în instituţii publice din în-
treaga ţară, s-a încheiat joi seară.

La r]ndul s[u, preşedintele
Sindicatului Naţional al Funcţionarilor
Publici, Sebastian Oprescu, a declarat
vineri că dacă ministrul Finanţelor nu-şi
respectă promisiunea de a acorda stimu-
lentele angajaţilor din administraţie,
aceştia vor intra în grevă generală, iar de
această dată lucrurile vor fi mult mai gra-
ve. "Ministrul Gheorghe Ialomiţianu ne-
a promis joi, în urma discuţiilor cu pre-
mierul, că stimulentele vor fi date după o
evaluare a criteriilor de performanţă,

pentru ca să nu mai primească unii o su-
tă de milioane de lei vechi şi alţii câteva
sute de mii de lei sau un milion vechi", a
spus Oprescu. Liderul FNSP a subliniat că
în urma informaţiilor cum că premierul
i-ar fi interzis ministrului Ialomiţianu să
mai acorde aceste stimulente, suspec-
tează că banii care ar trebui să existe în
aceste conturi ar fi fost alocaţi de Guvern
în altă parte. "Nu cred că un ministru de
Finanţe sau un premier îşi permite să în-
toarcă atât de dur rezultatul unei negocieri
în perioadă de criză. Sper că aceşti bani
sunt în conturi, sper că Guvernul nu şi-
a permis să ia banii să-i folosească în al-
te părţi, dar în urma informaţiilor apărute
cum că premierul ar fi interzis ministru-
lui Ialomiţianu să acorde stimulentele, pu-
tem suspecta că banii nu mai există în
aceste conturi şi că Guvernul i-ar fi în-
dreptat spre alte direcţii", a spus Oprescu.
Pe de altă parte, liderul FNSP şi-a expri-
mat convingerea că se va bloca conflictul
din administraţie şi oamenii îşi vor primi
stimulentele, pentru că altfel se va ajun-
ge la grevă generală şi lucrurile vor fi mult
mai grave.

Angaja\ii din administra\ie a;teapt[
semnarea actelor privind stimulentele

La consult[ri, B[sescu a \inut locul Opozi\iei la `nt]lnirea 
cu partidele de la guvernare

Vasile Blaga anun\[ c[ va candida la ;efia PDL 

S]mb[t[



Comitatul Ugocea, av]nd 1213 kilometri p[tra\i, s-a `nvecinat la nord ;i vest cu Comitatul Bereg, la est cu Comitatul
Maramure; ;i la sud cu fostul Comitat S[tmar. Era situat pe ambele maluri ale Tisei, la `nt]lnirea r]ului cu Carpa\ii
P[duro;i. Ast[zi, 14 localit[\i apar\in Rom]niei, 55 Ucrainei ;i o mic[ parte de c]\iva kilometri p[tra\i a fost ce-
dat[ Ungariei. ISTORIE

Comitatul Ugocea, o istorie 
zbuciumat[ din anii 1867-1920 
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Fostul comitat Ugocea, cu-
noscut ;i ca Varmeghia Ugocea a
fost o unitate administrativ[ a
Regatului Ungariei din perioada
1867-1920. Capitala comitatului a
fost ora;ul Sele;u Mare, `n ma-
ghiar[ traduc]ndu-se Nagyszollos
;i `n V`nohradiv.

Comitatul Ugocea, av]nd 1213 kilo-
metri p[tra\i, s-a ̀ nvecinat la nord ;i vest
cu Comitatul Bereg, la est cu Comitatul
Maramure; ;i la sud cu fostul Comitat
S[tmar. Era situat pe ambele maluri ale
Tisei, la `nt]lnirea r]ului cu Carpa\ii
P[duro;i. Ast[zi, 14 localit[\i apar\in
Rom]niei, 55 Ucrainei ;i o mic[ parte de
c]\iva kilometri p[tra\i a fost cedat[
Ungariei.

Al Doilea R[zboi Mondial 
a influen\at puternic istoria 
comitatului

Localit[\ile aflate ast[zi pe fostul co-
mitat Ugocea apar `n documente unde-
va prin secolul XIII. ~n jurul datei `nfi-
in\[rii comitatului s-au creeat o sume-
denie de specula\ii, `ns[ nicio infor-
ma\ie nu a fost confirmat[. Prin urma-
re, nu se poate spune cu certitudine ca-
re este data `nfiin\[rii a;ez[rii.

Un moment important pentru co-
mitatul Ugocea a fost ziua de 4 iunie 1920,
c]nd s-a semnat tratatul de la Trianon (ca
urmare a Primului R[zboi Mondial ;i a
destr[m[rii Imperiului Habsburgic).
Atunci s-au fixat noile grani\e ale
Ungariei, prin care \ara vecin[ a pierdut
71% din teritoriu ;i 66% din popula\ie.
Drept urmare, teritoriul fostului comitat
Ugocea a fost `mp[\it `ntre Rom]nia ;i
Cehoslovacia de atunci. Trei sferturi din
comitat, inclusiv capitala au intrat `n com-
ponen\a statului Cehoslovacia de atunci
(Slovacia de ast[zi), iar partea de sud,
`mpreun[ cu localitatea Halmeu a reve-
nit Rom]niei. ~n perioada interbelic[, par-
tea rom]neasc[ a fostului comitat a con-
stituit plasa Ugocea din jude\ul Satu
Mare.

~n timpul celui de-Al Doilea R[zboi
Mondial partea cehoslovac[ a fost ocu-
pat[ de Ungaria prin Primul Arbitraj de
la Viena, din 1938, an `n care comitatul
Ugocea a fost re`nfiin\at cu capitala la
Sele;u Mare.

~n perioada 1940-1944, partea
rom]neasc[ a fostului comitat a fost ;i ea
ocupat[ de Ungaria, `n urma Dictatului
de la Viena sau a celui de-al doilea
Arbitraj de la Viena. Astfel, `ntregul te-
ritoriu al vechiului comitat a ajuns din
nou sub st[p]nire ungureasc[.

Dup[ r[zboi, fosta parte cehoslo-
vac[ a comitatului a fost inclus[ `n
Regiunea Transcarpatia a Ucrainei, din
cadrul URSS. Dup[ destr[marea Uniunii
Sovietice `n 1991, acest teritoriu a deve-
nit parte a Ucrainei. Partea de sud a fos-
tului comitat Ugocea apar\ine ̀ n prezent
jude\ului Satu Mare, ;i include o parte a
localit[\ilor din |ara Oa;ului, dar nu nu-
mai< Halmeu, B[be;ti, Bocic[u, Cidreag,
Turulung, T[m[;eni ;i altele.

Primele atest[ri documentare
ale localit[\ilor de pe 
teritoriul de azi al Ugocei

Localit[\ile de pe vechiul comitat
Ugocea aflate pe teritoriul Rom]niei
sunt amintite `nc[ din secolele XIII.
Potrivit informa\iilor furnizate de Diana
Iegar, istoric medievist ̀ n cadrul Muzeului
Jude\ean Satu Mare, prima localitate
pomenit[ este Turulungul, sub denumi-
rea de Turterebes, ̀ n anul 1216. Aceasta
este urmat[ de localitatea Halmeu, amin-

tit[ un an mai t]rziu. B[be;tiul a fost ates-
tat documentar `n anul 1261, pentru ca
mai t]rziu, `n 1274, s[ fie pomenit
Porumbe;tiul. 

Cu toate acestea, preocup[rile istorice
pentru cel mai mic comitat al Ungariei au
`nceput mult mai t]rziu, prin lucrarea
unui exponent al nobilimii Ugocei, cu nu-
mele de Antal Szirmay. Cartea sa a fost
publicat[ ̀ n limba latin[ ̀ n anul 1805 ;i,
potrivit istoricului Diana Iegar, reprezint[
ast[zi o contribu\ie nepre\uit[ la cu-
noa;terea acelor locuri. Dup[ mai bine de
un veac, Istvan Szabo a redactat cea de-
a doua monografie publicat[ a comita-
tului Ugocea, `n anul 1937. Acesta este
unul dintre cei mai mari istorici ai pe-
rioadei sale, la el put]ndu-se observa aple-
carea spre istoria unui grup social, \[r[ni-
mea ;i `nspre problematica structurii
etnice. 

De asemenea, un intelectual de seam[
de la sf]r;itul secolului al XIX-lea ;i

`nceputul secolului XX a colectat o serie
de informa\ii impresionante referitoare
la comitatul Ugocea. Manuscrisele sale
cuprind o monografie complet[ a comi-
tatului. Din p[cate, acestea nu s-au fi-
nalizat `ntr-o carte, deoarece Andras
Komaromy a decedat.

Cel mai mic comitat din 
vechea Ungarie treze;te 
interesul cercet[torilor

De-a lungul timpului, numero;i oa-
meni de ;tiin\[ au studiat cu interes istoria
vechiului comitat. ~n timpul cercet[rilor
lor, ace;tia au descoperit numeroase si-
turi arheologice `n acea zon[, inclusiv pe
teritorii aflate ast[zi `n Rom]nia. 

Potrivit informa\iilor furnizate de
istoricul Diana Iegar, la Batarci s-a des-
coperit un depozit de piese din bronz ;i
podoabe din aur. La Cidreag, pe valea

P]r]ului Negru `nc[ mai exist[ o veche
a;ezare din epoca t]rzie a bronzului.
Acolo s-a g[sit ceramic[ cu decor scobit
care atribuie a;ezarea culturii Suciu de
Sus. 

La Halmeu exist[ o a;ezare din epo-
ca neolitic[ ;i din epoca bronzului, situat[
mai exact la punctul de trecere a frontierei
cu Ucraina. Din locuin\ele ad]ncite `n
p[m]nt arheologii au reu;it s[ salveze
obiecte din ceramic[, topoare din piatr[,
obiecte miniaturale, ;i statuete antropo-
morfe. La Turulung s-au descoperit dou[
topoare de bronz cu disc ;i spin, care `n
momentul de fa\[ sunt expuse ̀ n Muzeul
Na\ional din Budapesta, din anul 1899.
Probabilitatea ca ele s[ provin[ dintr-un
depozit datat ̀ n epoca bronzului este ma-
re. Astfel de exemple pot continua, de-
oarece jude\ul Satu Mare reprezint[ pen-
tru arheologi o bogat[ zon[ de cerceta-
re ;i documentare. 

Mirela Maria Filimon

Comuna C[m[rzana apare `n
arhiva jude\ului Satu Mare `nc[ din
anul 1940, cu denumirea "Camarzan".
~n leg[tur[ cu numele localit[\ii ;i cu
apari\ia primelor a;ez[ri circul[ mai
multe legende. Cea mai celebr[ dintre
ele spune c[ trei haiduci cu numele de
Pa;ca, Haiduc ;i Homa, din cauza
prigoanei autorit[\ilor, se refugiaz[ ̀ n
aceast[ zon[ muntoas[ ;i p[duroas[.
Stabilindu-se l]ng[ izvorul pe care l-
au denumit "F]nt]na P[;tenilor", zona
locuit[ din jurul acestei f]nt]ni a
primit numele "P[;teni". Aceast[
denumire este p[strat[ p]n[ `n zilele
noastre. Cei trei haiduci au adus, odat[
cu venirea lor, c]teva fete care, datorit[
frumuse\ii lor ie;ite din comun, au fost
denumite "z]ne". Locul `n care s-au
stabilit a fost asemeni unei c[m[ri,
fiind un loc ascuns ;i greu de p[truns
a fost numit "C[mara Z]nelor", de aici
presupun]ndu-se c[ vine ;i numele
comunei C[m[rzana.

Localitatea se afl[ `n extremitatea
nordic[ a |[rii Oa;ului. Intrarea `n
comun[ se face printr-un defileu de o
rar[ frumuse\e, ce are ̀ nf[\i;area unei
por\i. C[m[rzana a fost considerat[ ̀ n
unanimitate ca fiind cea mai pitoreasc[
a;ezare din partea nordic[ a \[rii.

O;enii nu ezit[ s[ mai poarte ast[zi
costumul lor popular. Indiferent c[ este
vorba despre hor[, biseric[, s[rb[tori
importante, liturghia de duminic[ sau
alte ocazii folclorice, ace;tia se g[tesc a;a
cum ;tiu ei mai frumos.

Cea mai conservatoare `n p[strarea
portului este partea feminin[, care nu a
eliminat nicio pies[ a costumului ei, cu
excep\ia zadiei, sau dup[ cum i se mai
spune, a ;or\ului, care ast[zi se poart[
mai rar. Pe de alt[ parte, b[rba\ii ;i tinerii
au renun\at, odat[ cu trecerea timpului,
la diverse piese. ~n primul r]nd, ast[zi
nimeni nu mai poart[ gaci. Ace;tia se
pot asem[na cu ni;te pantaloni trei
sferturi foarte largi pe picior ;i sus. De
asemenea, b[rba\ii au mai renun\at la
purtarea bondei cu c[t[tori,
`mprumutat[ de la maramure;eni.
Bonda o;eneasc[ din p[nur[ ̀ mpodobit[
cu `nflorituri ;i ;nururi colorate se mai
poart[, `ns[ destul de rar ;i `n zone
restr]nse. :i clopul ridicat din p]sl[
neagr[ cu marginile `ntoarse `n sus a
disp[rut. ~n aproape toate localit[\ile
zonei se poart[ clopul din pai, ̀ mpodobit
cu fel de fel de m[rgele m[runte ;i viu
colorate, sau cu pene de p[un. Ceea ce s-
a p[strat din portul popular a fost
c[ma;a. Ea este simpl[, f[cut[ din p]nz[
de c]nep[ sau bumbac, cu m]neci lungi
;i largi. Partea din fa\[ este mai lung[
dec]t cea din spate. C]ndva, aceasta se
`ncingea cu o curea lat[, purtat[ ast[zi
mai pu\in.

Femeile ;i-au conservat mai bine
`mbr[c[mintea. La ele, portul este mult
mai pitoresc dec]t la b[rba\i. Pe cap se
poart[ chischineul ̀ nflorat, din material
foarte scump ;i rar ̀ nt]lnit. Unele o;ence
prefer[ s[-l achizi\ioneze din str[in[tate.
C[me;a se face din p]nz[, cu m]neci
lungi ;i largi la cot, dar str]nse la pumni.
Este ornamenta[ cu cus[turi viu colorate,
cu motive florale sau geometrice ̀ n jurul
g]tului, la cheptarul c[me;ii. Pindileul
sau fusta se face din acela;i material,
`mpodobit cu cus[turi pe poale ;i ̀ n talie,
av]nd un br]u lat. Ca podoab[ la g]t,
o;encele poart[ m[rgele m[runte viu
colorate ;i \esute `n a\[ tare. ~n picioare,
femeile din Oa; poart[ acum cisme cu toc
`nalt, `ndeosebi la s[rb[tori.

Unii istorici sunt de p[rere c[ portul
o;enesc s-a p[strat destul de bine, chiar
dac[ de-a lungul timpului au intervenit
anumite modific[ri.

Mirela F.

Legenda C[m[rzanei -
“C[mara Z]nelor”

O;enii au renun\at 
la unele piese 

ale portului popular

Hart[ a Comitatului Ugocea
din anul 1910



În urma recensământului efectuat de autorităţile habsburgice în 1770, rezultă că satul C[r[;eu avea şcoală de
20 de ani, adică din 1750. E un fapt uimitor dacă vom spune că din cele 55 de şcoli ale Comitatului Satu Mare, în
anul când s-a făcut recensământul, doar trei aveau o vechime mai mare decât Şcoala din Cărăşeu. E vorba de in-
stituţiile de învăţământ româneşti din satele Boghiş, Homorodu de Mijloc şi Pomi.LOCALE

:coala româneasc[ din C[r[;eu, 
la 260 de ani de existen\[
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Perioada de după anul 1700,
marcată de întemeierea şi tot mai
intensa activitate a Bisericii gre-
co-catolice româneşti, este o epo-
că în care românii devin
conştienţi atât de ponderea şi
forţa pe care ei o reprezentau în
Transilvania, cât mai ales de ne-
cesitatea de a se ridica politic, eco-
nomic şi cultural, pentru a-şi
câştiga drepturile fireşti pentru un
popor demn. 

Şi au înţeles că acest lucru nu se
poate face fără o instituţie esenţială<
şcoala. Comitatul Satu Mare este prins
din plin în acest proces febril de înte-
meiere a şcolilor confesionale, mai
ales după anul 1750. Acestea erau
şcoli care funcţionau pe lângă biseri-
ca satului, care le asigura toată baza
materială din resurse proprii şi cu
mari sacrificii. Preotul satului era şi di-
rector, iar ca învăţător slujea „dia-
cul”, cantorul cum îi spunem astăzi,
singurul sătean care ştia scrie şi citi, în
afară de preot. 

Nicolae Deac, primul dasc[l
men\ionat

Între şcolile săteşti înfiinţate în
această epocă se numără şi Şcoala ro-
mânească din Cărăşeu. În urma re-
censământului efectuat de autorităţile
habsburgice în 1770, rezultă că satul de
pe Someş avea şcoală de 20 de ani, adi-
că din 1750. E un fapt uimitor dacă
vom spune că din cele 55 de şcoli ale
Comitatului Satu Mare, în anul când
s-a făcut recensământul, doar trei
aveau o vechime mai mare decât
Şcoala din Cărăşeu. E vorba de insti-
tuţiile de învăţământ, româneşti, din
satele Boghiş, Homorodu de Mijloc şi
Pomi.

Dintre învăţătorii şcolii din
Cărăşeu, ale căror nume le-a păstrat is-
toria, vom menţiona câteva, cu o bu-
curie cu atât mai mare cu cât ele pro-
vin din timpul îndepărtat al începu-
turilor. Astfel, primul dascăl menţio-
nat, la 1770, e Nicolae Deac. 

Urmează Ştefan Bolaş (1795) şi
Mihail Sabo, pomenit în 1822. Nu

ştim cât a profesat în sat, dar între
1832-1836 este urmat de Ioan Butean.
Pentru anul 1837 e amintit ca în-
văţător Laurenţiu Nychita iar mai târ-
ziu, între 1854-1865 Andrei Cardoş.
Acesta făcea parte dintr-o familie ca-
re a dat mulţi învăţători români aces-
tor meleaguri. 

Iar pentru a-şi sublinia şi mai mult
apartenenţa naţională şi sufletească, o
ramură a familiei şi-a tradus numele în
forma românească Spădaru. În 1871 e
pomenit ca învăţător Alexandru Papp,
care, lucru foarte important, era ab-
solvent al Preparandiei din Oradea,
echivalentă a unei şcoli pedagogice su-
perioare. Cu alte cuvinte, cel puţin din
1871, Cărăşeul are învăţător român ca-

lificat. 
O îndelungată activitate didactică

se leagă de numele lui Gheorghe
Silaghi, 26 de ani dascăl în sat, între
1876-1902. Pentru ca, din anul urmă-
tor locul lui să fie luat de Paul Lupanu.

Profesorii erau pl[ti\i `n bani 
;i produse

Ca să ne facem o idee cât mai cla-
ră despre felul cum erau plătiţi dască-
lii din Cărăşeu, vom consemna lista de
venituri pe care unul din ei le primea
în 1884< 50 de florini de la săteni, 10
florini şi 67 crăiţari pentru a-şi procura
lemne, 10 cubule de cereale, în prin-

cipal grâu şi porumb, 16 iugăre pământ
arător, casă cu grădină şi anexe, plus
„stolele îndătinate”, venituri ce deve-
niseră deja tradiţionale.

Cine erau elevii acestor dascăli? Ştim
puţine despre ei, deoarece, în marea
majoritate erau fii de ţărani. În 1861
şcoala românească are 48 de elevi şi lo-
cal propriu. La 1871 învăţau în sat 50
de copii iar în 1900 numărul lor era de
47. 

Acum se menţionează că satul are
şcoală românească construită din
lemn, folosită şi ca locuinţă pentru în-
văţător. Şi dacă am vorbit de acest an,
1900, să vedem care era componenţa
etnică a satului Cărăşeu. Dintr-un to-
tal de 1478 de suflete, români erau 502,

germani 12, maghiari 806 şi 158 de
evrei. 

Un sat în care maghiarii erau deci
cea mai numeroasă comunitate, aşa
cum stau lucrurile şi astăzi. Şi con-
vieţuirea lor alături de mai puţinii
români le-a adus avantaje cel puţin în
plan educativ. Au văzut adică impor-
tanţa şcolii şi, luând exemplu, şi-au în-
fiinţat şi ei una, 17 ani mai târziu, în
1767.

Unii dintre elevii români din
Cărăşeu, aşa săraci şi oropsiţi cum erau,
urmează şi şcoli superioare. În anul
şcolar 1852-1853, Ioan Feher este în-
scris la Liceul Piarist din Carei, cea mai
vestită şcoală de nivel liceal a regiunii.
Un altul, Kociş Ioan, apare între 1874-
1878 ca student la Academia Regală de
Drept din Oradea, instituţie în cadrul
căreia studiază şi Virgil Nistor, între
1917-1919. Şi câţi alţii or mai fi fost...,
pe care vreun cercetător pasionat îi va
scoate cândva din uitare.

Acum mai sunt doar 14 elevi

Făcând un pas peste timp, :coala ro-
mânească din Cărăşeu, comuna Culciu,
are astăzi 14 elevi în clasele I-IV, iar ca
învăţătoare, din 1995, pe Mihaela
Oşan, cea care  trimite, la şcoala din
centrul de comună, an de an, elevi ex-
celent pregătiţi.

Sigur că în 260 de ani de existenţă,
şcoala nu a avut parte doar de lucruri
bune. A încercat să o desfiinţeze con-
tele Appony, prin vestita lege care îi
poartă numele. A lovit în ea politica
naţionalistă a primului-ministru Tisza
Istvan şi mai apoi aceea a lui Horthy
Myklos.

Şi greul nu a trecut. În prima zi de
şcoală din 2010, prima decizie luată de
noua directoare adjunctă a Şcolii
Culciu, a fost să-şi exprime acordul ne-
condiţionat pentru desfiinţarea Scolii
româneşti din Cărăşeu. Într-un dispreţ
total pentru lege.

Altminteri numai veşti bune. S-au
găsit români mai responsabili, a căror
suflet chiar a vibrat pentru “Şcoala ro-
mânească din Cărăşeu”. Care îşi ani-
versează în tihnă cei 260 de ani de exis-
tenţă şi care sperăm că ne va da, cât mai
multă vreme, cât mai mulţi elevi buni.

Profesor Alin Pop

~n vechea ;coal[ din C[r[;eu func\ioneaz[ o gr[dini\[

Anul acesta s-au împlinit 225
de ani de la trecerea la veşnicie a
episcopului greco-catolic de fru-
moasă amintire Grigore Maior. 

Considerat a face parte din generaţia
preiluministă a Transilvaniei, alături de
Inochentie Micu-Klein şi Petru Pavel
Aron, predecesorii săi blăjeni în scau-
nul episcopal al românilor uniţi cu
Roma, Grigore Maior contează ca o ma-
re personalitate a începuturilor mo-
dernizării şi occidentalizării culturale a
românilor.

S-a născut la Sărăuad în 1715.
Studiile medii le-a absolvit la şcoala ie-
zuiţilor din Cluj în 1737. În 1740 intră
la Seminarul de la Blaj, la scurt timp în-
să a fost trimis de ep. Inochentie Micu-
Klein la Roma, numărându-se printre
primii studenţi blăjeni ai Colegiului
Urban „De Propaganda Fide”. A fost hi-

rotonit la Roma în 1745.
Anul de graţie, 1754, care con-

sfinţeşte deschiderea „şcolilor Blajului”,
în vremea episcopatului lui Petru Pavel
Aron, îl găseşte pe Grigore Maior prin-
tre primii dascăli ai luminătoarelor in-
stituţii de învăţământ româneşti. În
acel luminos an  Grigore Maior este nu-
mit „învăţător al limbilor, şi după vre-
me şi putinţă, a ştiinţelor”. Dar, încă din
1747 Grigore Maior pregătise tinerii din
jurul Blajului să desluşească „buchile şi
frica Domnului”. Îndrumător al celor
trei şcoli din Blaj, a avut meritul de a-i
fi trimis la studii la Roma pe Gheorghe
Şincai şi Petru Maior. 

Autor al unui dic\ionar

La Blaj s-a ocupat de realizarea
unui dicţionar. Multă vreme s-au ştiut
puţine lucruri despre această lucrare a

lui Grigore Maior.  Eforturile cercetă-
torului Alin Mihai Gherman au dus la
identificarea şi publicarea în anul 2001
a acestui dicţionar, alături de o lucrare
de gramatică, sub titlul Institutiones lin-
gvae valachicae. Lexicon compendarium
latino-valachicum. 

Sfin\it episcop la Viena, 
`n 23 aprilie 1773

A candidat de trei ori la scaunul
episcopal de la Blaj, candidaturi solda-
te cu suferinţe dar şi cu reuşita din anul
1772. Ceremonia sfinţirii sale întru
episcop s-a desfăşurat în biserica curţii
imperiale din Viena în 23 apr. 1773, în
prezenţa împărătesei Maria Tereza, a
fiului ei, viitorul împărat Iosif II şi a al-
tor mari demnitari din capitala impe-
rială. 

Este întâiul episcop unit care nu a

ţinut teolog iezuit pe lângă el. În timpul
episcopatului său la Blaj s-au tipărit nu-
meroase cărţi de cult, biblioteca Blajului
şi-a mărit considerabil fondul, a reuşit
să regularizeze fondul „ţipăilor”. A cti-
torit biserici la Sibiu, în Sărăuadul na-
tal dar şi la Sărvăzel (conform infor-
maţiei din lucrarea Oameni din Sătmar
a istoricilor Cl. Porumbăcean şi B.
Dulgău). 

Din cauza numeroaselor intrigi, a
bănuielilor că era în legătură cu răscu-
laţii lui Horea, în 1782 episcopul Grigore
Maior a fost silit să abdice. A trecut la
cele veşnice în Alba Iulia la sfârşitul lu-
nii ianuarie 1785. A fost înmormântat
în 6 februarie 1785 la Mica Romă, în
cripta curţii episcopeşti. Se încheia ast-
fel „un capitol viforos, dar frumos, din
istoria românilor ardeleni”. 

Cei 225 de ani scurşi de la înveşni-
cirea episcopului Grigore Maior nu au

trecut neobservaţi de câteva instituţii săt-
mărene precum şi de fii ai Sărăuadului. 

Astfel, Instituţia Prefectului
Judeţului Satu Mare, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural
Naţional Satu Mare, Biblioteca
Judeţeană Satu Mare,  cotidianul
“Informaţia zilei” şi, nu în ultimul rând
familia Maior (Maier) din S[r[uad, ur-
ma;a episcopului, s-au implicat în or-
ganizarea evenimentelor din 7 noiem-
brie 2010 care se vor desfăşura la
Sărăuad. Comemorarea va culmina cu
dezvelirea în curtea bisericii româneşti
din Sărăuad a unui bust al episcopului
Grigore Maior. 

“Informaţia de duminică” îşi pro-
pune readucerea în memoria cititorilor
sătmăreni a personalităţii ilustrului
episcop născut la Sărăuad.

Viorel Câmpean

Grigore Maior - cea mai mare personalitate a rom]nilor ardeleni din secolul 18



ARHEOLOGIE
Aceste cuptoare dacice sunt cuptoare din epoca roman[, din secolul doi - patru dup[ Christos. Sunt impun[toare

at]t ca ;i dimensiunile lor, av]nd peste 2 metri diametru, c]t ;i prin num[rul lor. Practic sunt 104 cuptoare, put]ndu-
se considera cel mai mare sit din secolele II - IV din partea aceasta a Europei. ~n ele se f[ceau aproape un singur
tip de vase ;i anume mari sau foarte mari, p]n[ la un metru ;i jum[tate pentru provizii. 
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Din 11 p]n[ `n 13 octombrie la
Nyiregyhaza a avut loc un simpo-
zion interna\ional, la care au par-
ticipat 40 de arheologi din mai
multe \[ri europene. Congresul s-
a finalizat `n Satu Mare, printr-o
excursie a oamenilor de ;tiin\[ `n
jude\ul nostru. 

Arheologii s-au deplasat la Medie;ul
Aurit, pentru a vedea cuptoarele dacice
;i castelul din localitate, dup[ care au vi-
zitat Tab[ra de la Bobald. Ei sunt din
Danemarca, Polonia, Cehia, Slovacia,
Ungaria, Ucraina, Rusia ;i alte \[ri.
Evenimentul a fost organizat de Muzeul
Jude\ean Satu Mare, `n colaborare cu
Muzeul Jude\ean din Nyiregyhaza. S-a
decis ca partea teoretic[ s[ se desf[;oa-
re ̀ n Ungaria, iar partea practic[, de cer-
cetare s[ aib[ loc aici `n Rom]nia, la
Medie;ul Aurit, unde s-a descoperit cel
mai mare sit de cuptoare dacice, proba-
bil din `ntreaga Europ[.

De la noi din \ar[ au participat ar-
heologi din Oradea, Zal[u, Baia Mare,
Timi;oara, al[turi de ei fiind ;i Robert
Gindele, ;eful Sec\iei de Arheologie a
Muzeului Jude\ean Satu Mare. To\i in-
vita\ii au fost surprin;i de `nsemn[tatea
patrimoniului nostru, unii dintre ei fiind
de p[rere c[, din p[cate nu este valorifi-
cat ;i conservat a;a cum ar trebui.

Vasele aveau diametrul 
de peste 2 metri

Unul dintre arheologii care au vizi-
tat cuptoarele de la Medie;ul Aurit a fost
Ardeleanu Marius, arheolog la Muzeul
din Baia Mare. "Ca tem[ de cercetare, eu
m[ ocup de perioada secolelor I-V dup[
Christos. Practic, to\i cei care au participat
la congresul din Ungaria au `n comun ce-
le cinci secole dup[ Christos. La
Nyiregyhaza am avut ca tem[ de cerce-
tare una dintre popula\iile germanice, res-
pectiv vandalii, care au tr[it `n zona
Tisei Superioare, dup[ anul 80. Practic eu
am f[cut o statistic[ a tipurilor de arme,
a tipurilor de tehnologii, a ceramicii, a ti-
purilor de locuire. 

Am fost anun\at `n mai de existen\a
acestui congres. Am lucrat de multe ori
`n week-end-uri, dar mai mult am lucrat
`n ultima lun[ la aceast[ prezentare. Se va
finaliza `ntr-un volum, anul viitor, sau
probabil peste doi ani. ~n orice caz, am
fost foarte impresionat de ceea ce am
v[zut la Medie;. Aceste cuptoare dacice
sunt cuptoare din epoca roman[, din se-
colul doi - patru dup[ Christos. Sunt im-
pun[toare at]t ca ;i dimensiunile lor,
av]nd peste 2 metri diametru, c]t ;i
prin num[rul lor. 

Practic sunt 104 cuptoare, put]ndu-
se considera cel mai mare sit din secole-
le II - IV din partea aceasta a Europei. ~n
ele se f[ceau aproape un singur tip de va-
se ;i anume mari sau foarte mari, p]n[ la
un metru ;i jum[tate pentru provizii.
Fiind o zon[ de c]mpie, nu era foarte
practic ca cerealele s[ fie depozitate `n
gropi sau `n hambare ;i atunci se f[ceau
ni;te vase foarte mari. Aceste vase au
ajuns chiar ;i `n sud - estul Slovaciei,
Ungaria sau ̀ n Ucraina ;i a;a mai departe.
S-au mai descoperit cuptoare chiar ;i ̀ ntre
Lazuri ;i Satu Mare."

Colaborarea `ntre arheologi
este binevenit[

Venit[ din partea Poloniei, tocmai
din Cracovia, o arheoloag[ a precizat fap-
tul c[, pentru istorici, dar nu numai, es-
te foarte important s[ colaboreze. "Pentru
noi este o mare ocazie s[ ajungem aici ̀ n
Rom]nia. Regiunea aceasta este foarte im-

portant[ pentru studiile ;i cercet[rile
noastre, deoarece ea are m[rturii sem-
nificative, palpabile ;i reale ale felului `n
care tr[iau ;i vie\uiau dacii, pe vremea ro-
manilor. 

Pentru noi este foarte important s[ ne
`nt]lnim cu colegi arheologi care studiaz[
aceea;i perioad[ ca ;i noi, pentru a face
schimb de informa\ii. De exemplu, pe
vremea comunismului, comunicarea is-
toricilor rom]ni cu cei din alte \[ri era di-
ficil[. Acum, pe de alt[ parte, putem s[
organiz[m simpozioane, s[ ne `nt]lnim,
s[ punem informa\iile pe care le de\inem
fiecare dintre noi cap la cap, a;a cum se
`nt]mpl[ acum. Astfel, `n comun putem
lucra mult mai u;or ;i eficient, ajut]ndu-
ne unii pe al\ii. Tema mea a fost despre
cultura `n epoca roman[ `n zona r]ului
San, o parte din sud - estul Poloniei."

Dacii ;i germanicii 
au convie\uit armonios

Din partea ora;ului nostru a partici-
pat Robert Gindele, ;eful Sec\iei de
Arheologie a Muzeului Jude\ean Satu
Mare. El provine dintr-o familie de ;vabi,
stabilit[ `n Satu Mare acum 300 de ani.
:i-a terminat studiile `n 1996, la
Universitatea "Babe; Bolyai" din Cluj, la
Facultatea de Istorie, specializ]ndu-se `n
istorie veche. Doctoratul l-a absolvit la
Bucure;ti. 

A studiat arheologia epocii migra\ii-
lor la Institutul de Arheologie al
Academiei Rom]ne, av]nd preocup[ri ̀ n
special pentru dacii liberi ;i triburile
germanice. Dup[ spusele sale, aceste
dou[ popoare se `mbin[ perfect, pentru
c[ ele au tr[it amestecate ;i au luptat
`mpreun[ `mpotriva armatelor roma-
ne. 

~ntrebat dac[ au existat c[s[torii
mixte `ntre aceste dou[ popoare, acesta
a r[spuns c[ exist[ foarte pu\ine date des-
pre ele. "Ceea ce putem s[ spunem este
c[ aceste dou[ popoare, dacii liberi ;i ger-
manici sau vandalii au tr[it la noi `ntr-o
perfect[ colaborare. De exemplu, ast[zi
la noi ̀ n jude\ exist[ sate maghiare ;i sa-
te rom]ne;ti. Pe vremea triburilor, nu
exista a;a ceva. Ele erau amestecate ;i
chiar se poate s[ fi avut acela;i sistem eco-
nomic. 

C]nd studiam un sit arheologic, se
putea `nt]mpla s[ g[sim at]t obiecte

dacice, dar ;i apar\in]nd germanicilor. De
altfel, `ntr-o locuin\[ se putea s[ afl[m c[,
de exemplu, 90% dintre obiecte
apar\ineau unui str[mo; dac, iar 10% s[
fi apar\inut nevestei sale, de origine ger-
man[. Evident c[ se putea s[ fie chiar in-
vers. De aceea ne este greu s[ deducem
mai multe lucruri despre c[s[toriile `ntre
cele dou[ triburi." El a mai explicat c[ de-
numirea de daci liberi provine de la is-
toriografia german[, care a fost preluat[
de c[tre istoricii no;tri `n secolul XIX,

`nceputul secolului XX.

Dacii liberi au asimilat 
foarte multe elemente 
de cultur[ roman[

Dacii "liberi" este o no\ine conven\io-
nal[, care `i desemneaz[ pe dacii din se-
colele II-IV dup[ Christos. Ge\ii tr[iau `n
Muntenia, carpii ̀ n Moldova, costobocii
vie\uiau `n Carpa\ii Nordici ;i dacii

"mari" `n nord-vest, unde ast[zi sunt
a;ez[rile Satu Mare, Cri;ana, Zarand ;i
altele, care nu au intrat `n componen\a
Provinciei romane Dacia, dar care s-au
aflat ̀ n diferite sisteme de dependen\[ fa\[
de Imperiul Roman, poate sub forma re-
gatelor clientelare. Ace;tia au avut rela\ii
dinamice cu Imperiul Roman, cu Dacia
roman[ ;i cu celelalte popula\ii barbare
vecine ;i contemporane, precum sarma\ii,
go\ii sau vandalii.

Mirela Maria Filimon

Vasele f[cute `n cuptoarele dacice 
din Medie; ajungeau pe teritoriul Slovaciei, 

Ucrainei sau Ungariei

40 de arheologi din mai multe \[ri europene au participat la simpozionul interna\ional ce a avut loc la Satu Mare

Robert Gindele, ;eful Sec\iei de Arheologie a Muzeului Jude\ean le-a ar[tat arheologilor cuptoarele
de la Medie; 



O sal[ de clas[ dup[ tipic, cu drapele ;i pancarte, cu tablouri cu Tovar[;ul ;i Tovar[;a, cu elevi cumin\i, pionieri
model, care c]nt[ “Trei culori” ;i alte c]ntece patriotice, `i dau unui coleg (Szekely Tibor) cravata ro;ie cu tricolor,
cu tot ceremonialul adecvat... Prima reac\ie ca spectator e s[ r]zi. Apoi `\i `nghi\i r]sul ;i `\i cam vine a pl]nge, pen-
tru c[ a;a a fost. Dac[ ai cel pu\in 28 de ani, ai tr[it direct aceste lucruri.TEATRU

“Playlist” sau povestea vie\ii
`n comunism ;i postcomunism
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“Cristian Buricea-Mlinarcic
este tipul de dramaturg-filtru, ca-
re face inhalaţii cu realitatea abu-
rită pe care o trăim.” A;a `;i `nce-
pe criticul de teatru Michaela
Michailov prefa\a c[r\ii lansate la
Centrul Multicultural Poesis, `n
care se g[se;te ;i “Playlist”, a tre-
ia pies[ a “Trilogiei Omar”, pus[
duminica trecut[ `n scen[ la
Teatrul de Nord.

De numele profesorului ;i omului
de teatru care a fost C.C. Buricea-
Mlinarcic se leag[ proiectul denumit
“Dramaturgia Cotidianului” `nceput la
Facultatea de Teatru ;i Televiziune
din cadrul Universit[\ii Babe;-Bolyai
din Cluj-Napoca `mpreun[ cu so\ia
d]nsului, Miruna Runcan, teatrolog ;i
specialist `n etica mass-media, pre-
zent[ la lansarea c[r\ii. Iar “Playlist” e
un exemplu elocvent pentru ceea ce ;i-
a propus acest proiect< s[ aduc[ pe
scen[ realitatea de fiecare zi.

Piesa este `ntr-un fel o istorie con-
densat[ a ultimilor 25 de ani ai
Rom]niei, iar spectacolul regizat de
Ovidiu Cai\a accentueaz[ asta prin
folosirea intensiv[ a inserturilor video,
de atunci ;i de acum. Regizorul apas[
puternic pe drama genera\iei ‘80, plin[
de vise induse artificial `n crearea
“omului nou” ;i spulberate repede `n
tornada capitalismului ;chiop de dup[
decembrie ‘89. ~ns[ sugestiile ;i teme-
le atinse `n cele dou[ ore de teatru sunt
mult mai bogate.

Ceau;escu, perestroika,
terori;tii ;i emo

O sal[ de clas[ dup[ tipic, cu dra-
pele ;i pancarte, cu tablouri cu
Tovar[;ul ;i Tovar[;a, cu elevi cu-
min\i, pionieri model, care c]nt[ “Trei
culori” ;i alte c]ntece patriotice, `i dau
unui coleg (Szekely Tibor) cravata
ro;ie cu tricolor, cu tot ceremonialul
adecvat... Prima reac\ie ca spectator e
s[ r]zi. Apoi `\i `nghi\i r]sul ;i `\i cam
vine a pl]nge, pentru c[ a;a a fost. Dac[
ai cel pu\in 28 de ani, ai tr[it direct aces-
te lucruri.

Dincolo de fa\ad[ e via\a de fami-
lie sub Ceau;escu. Ea, profesoara de
muzic[ Orsolya Pog[ceanu, n[scut[
Ivacsonyi, fat[ de pastor (;i m]ndr[ ne-
voie mare de asta), slobod[ la gur[ ;i di-
zident[ de apartament. El, Lauren\iu,
inginer ratat, cu veleit[\i cenacliere, se
ca\[r[ peste tot s[ pun[ antena ca s[
poat[ vedea meciul la TV, se teme ;i de
propria umbr[ ;i se refugiaz[ `n sex ;i
mici ciubucuri. La mijloc e Melinda,
speran\a familiei, nevoit[ s[ `nve\e, s[
se mul\umeasc[ cu cinci minute de des-
ene animate pe zi, mai bune ;i alea
dec]t puricii de pe ecran. A, da, mai vi-
ne dumnealui Omar, sovieticul maho-
medan turkmen, misteriosul cu m[rfuri
de shop, c[ deh, la ru;i e perestroika,
chiar dac[ treaba asta nu prea-i e pe
plac lui Toader... scuza\i, Theodor
Verdina;, specialistul `n mont[ artifi-
cial[ devenit colonel de securitate, ca-
re o ancheteaz[ pe Orsolya cu ifose de

inchizitor. Dar vine Revolu\ia.
Trec anii. Orsolya e “sound desig-

ner”, Lauren\iu ziarist de top cu veleit[\i
de reporter de r[zboi, Verdina; mare
capitalist (`nfruntat violent `ntr-un
talkshow de fosta lui anchetat[), iar
Omar nu mai e :aripov, ci Ben Sharip,
s-a dedicat Jihadului ;i pune la cale o
r[pire. A lui Lauren\iu, desigur. ~n
toat[ babilonia, Melinda e tot mai sin-
gur[. ~mpins[ `nainte de ambi\iile
p[rin\ilor, `ndurerat[ de lumea par;iv[
din jur ;i con;tient[ de r[ul ei, `n for-
me tot mai subtile, Ofelie a genera\iei
emo, `n toat[ nebunia caut[ ceva curat.
:i g[se;te. O bul[ de aer curat, trimis[
intravenos spre inim[. Sf]r;it.

Nebunie contemporan[,
`n format multimedia

Simplul televizor al familiei
Pog[ceanu se transform[, postmo-
dern ;i postcomunist, `ntr-un adev[rat
studio cu zeci de monitoare, care de-
ruleaz[ ;tiri - hai s-o spunem a;a,
contrapunctic - `n ne;tire. ~n dreapta
scenei e cabina telefonic[, “deus ex ma-
china”, fabrica de nout[\i personale, la
care Orsi vorbe;te ungure;te ;i Lörinc...
scuza\i, Lauren\iu rom]ne;te. Mai apa-
re un pick-up ca pe vremuri cu opere-
ta preferat[ a doamnei, c]ntece de
alint< “Ringasd el magad”. Discul se
stric[, dar asta-i via\a. ~n rest decorul
e extrem de simplu ;i schimb[rile se fac
rapid. Spectacolul are ritm. Produc\ia
video, realizat[ de Mihai D[m[cu;, per-

sifleaz[ cli;ee mediatice ;i le d[ actorilor
ocazia s[ se vad[ vedete TV (iar Alina
Negr[u cel pu\in ador[ ipostaza asta).

Buricea-Mlinarcic nu are acte, ci ta-
blouri, nu scrie piese, ci scenarii. E un
teatru complet al vremii noastre ;i cu
at]t mai mult iese `n eviden\[ perso-
najul Melindei, minunat jucat de Diana
Turtureanu, o figur[ de un tragism cla-
sic ̀ ntruchipat[ de o actri\[ ce ̀ nflore;te
pe zi ce trece. Dic\ie, mi;care, prezen\[
scenic[ deosebit[, toate micile am[nun-
te \inute sub control, nimic strident sau
isteric. Un rol, una peste alta, bun.

Agnes Lorincz d[ recital ̀ n rolul lui
Orsi. Plin[ de umor, vivace, schimb]nd
u;or registrele, acum feti\[, acum ma-
re doamn[, arat[ de ce este una din ve-
detele sec\iei maghiare ;i orice apari\ie
a sa `n limba rom]n[ merit[ aten\ie.
Partenerul ei, Radu Botar, s-a prins c[
pog[cile-s f[r[ gust ;i a;a `l vede pe
Pog[ceanu, un tip de rol care ni-l
aminte;te pe cel din “Cotele apelor
Dun[rii”. Dup[ “Bufonul regelui”,
acest personaj cabotin ;i plin de sine vi-
ne ca o odihn[ pentru actor, care gust[
vizibil momentele comice `n doi, un-
de paradoxurile unei familii bilingve
sunt o surs[ nesecat[ de haz.

Ciprian Vultur se relaxeaz[ ;i el
juc]ndu-l pe Omar, care nu-i pune pro-
bleme deosebite. Dorin C. Zachei are
o realizare frumoas[ `n rolul lui
Verdina;, machiavelic ;i insistent, tipul
omului ce cade mereu `n picioare.
Unul din rolurile cele mai bune ale sa-
le de c]nd evolueaz[ pe scena
s[tm[rean[.

Dar acest spectacol e `n primul
r]nd o reu;it[ a trupei. Fie c[ e vorba
de primele 20 de minute, pioniere;ti,
sau de “oratoriul genera\iei pierdute”,
durerosul monolog final al Melindei re-
partizat pe mai multe voci, de invazia
minerilor Chippendales sau de film[ri-
le mujahedinilor care st]rnesc hohote
de r]s cu lacrimi, actorii se simt bine ;i
primesc cu bucurie ;ansa de a juca un
text contemporan tonic ;i realist.

“I’ll be back”?!

“R]s cu pl]ns, baleg[ de m]nz”, vor-
ba folclorului copiilor, dar dup[ ce toa-
te au fost spuse apare pe fundalul sce-
nei Tovar[;ul, `n negativ, ;i sub el
scrie “I’ll be back” (Voi reveni).
Rev[z]nd spectacolul la trei zile dup[
premier[, `n loja cronicarului dezba-
terea ̀ ncerca s[ afle c]nd a fost mai bi-
ne, atunci sau acum. Dar poate c[
`ntrebarea nu e bine pus[. Acest spec-
tacol at]t de acut ar trebui s[ ne pro-
voace s[ vedem dac[ nu cumva la noi
`n;ine e buba. C[ci DJ-ul pune playlist-
ul, dar arti;tii (adic[ noi) l-au creat `n
primul r]nd.

Cuvine-se dar s[ `ncheiem cu cu-
vintele lui Vod[ din “Levantul” lui
C[rt[rescu< “Manoile, ia g]nde;te, nu
cumva / Sunt chiar domnul care \eara,
dac[ o ̀ ntrebi, l-ar vrea? / C[ci altfel nu
se explic[ cum m[ rabd[, cum m[-
ndur[... / Da, `i vin ca o m[nu;e \erii
estii f[r[ gur[...”

Vasile A.



Unul dintre cele mai ̀ ntinse lacuri din Europa Occidental[, celebrul lac de grani\[ al B[tr]nului Continent, este Lacul
Geneva. Lacul este de\inut de Fran\a ;i Elve\ia. Acesta s-a format `n urma topirii ;i retragerii succesive a unui ghe\ar
de mare altitudine. Fiind un lac alpin, acesta este recunoscut din cele mai vechi timpuri pentru frumuse\ea sa ;i pen-
tru apele line `n care se oglinde;te Mont Blanc, cel mai `nalt v]rf al Mun\ilor Alpi. TURISM

O vacan\[ extraordinar[ pe malul
celor mai frumoase lacuri din lume
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Lacurile sunt o comoar[ natural[
fa\[ de care oamenii ar trebui s[ ̀ ;i ara-
te grija ;i recuno;tin\a.

Cercet]nd lacurile din lume, oamenii
de ;tiin\[ au ajuns la concluzia c[ `n pre-
zent mai exist[ c]teva lacuri `n lume ca-
re de-a lungul timpului au sc[pat de
m]na omului, de agresiunea modernului,
p[str]ndu-se naturale, intacte ;i incredi-
bil de frumoase.

Lacul Masyu din Japonia, 
cel mai pur lac de pe p[m]nt

Un astfel de lac pe care merit[ s[ ̀ l vi-
zita\i chiar ;i `n vacan\a de toamn[ este
Lacul Masyu din Japonia. Samuraii sus\in
c[ acesta este cel mai pur lac din lume. Se

afl[ la 74 de kilometri distan\[ de ora;ul
Kushiro ;i este denumit de c[tre locuito-
rii zonei Lacul "Ce\urilor". Pe malul s[u a
fost construit un observator de unde
turi;tii pot admira cea mai frumoas[ pri-
veli;te. ~n centrul lacului troneaz[ o mic[
insul[ denumit[ "B[tr]na Lacului".
Numele insulei a fost pus dup[ o poves-
te ̀ n care pe vremuri, dup[ un r[zboi de-
vastator, o b[tr]n[ ;i nepotul s[u au ajuns
pe malul lacului, implor]nd Zeul Lacului
s[ le ofere ad[post pentru o noapte. 

Lacul Kussharo r[m]ne 
`nghe\at pe tot parcursul iernii

R[m]n]nd tot `n Japonia, v[ propu-
nem s[ v[ opri\i la Lacul Kussharo, unul
dintre cele mai spectaculoase lacuri de pe
planet[. Acesta este de altfel ;i cel mai

s[lbatic din `ntreaga Japonie. 
Ochiul de ap[ e situat `n craterul

unui vulcan stins din Hokkaido, cea mai
`nghe\at[ insul[ din arhipeleagul nipon.
Acest lac e ;i singurul din Japonia care
`nghea\[ pe tot parcursul iernii. Din cauz[
c[ apele lacului au aciditatea crescut[,
pu\ine specii de pe;ti supravie\uiesc.
Turi;tii au ocazia s[ admire pe acest lac le-
bedele mute, care ̀ l consider[ un bun po-
pas, fiind situat pe ruta de migrare a
p[s[rilor acvatice. 

Cel mai `nalt v]rf al Mun\ilor 
Alpi se oglinde;te `n apele 
Lacului Geneva

Mergem mai departe, ajung]nd de da-
ta aceasta ̀ n Noua Zeeland[. Ne oprim la

Lacul Pukaki ;i v[ spunem c[ este cel mai
s[lbatic din \ar[, fiind un lac glaciar care
se `ntinde pe 178 kilometri p[tra\i. Acest
lac, cu ajutorul unei hidrocentrale, produce
jum[tate din necesarul de energie electric[
al Noii Zeelande. 

Unul dintre cele mai ̀ ntinse lacuri din
Europa Occidental[, celebrul lac de grani\[
al B[tr]nului Continent, este Lacul
Geneva. Lacul este de\inut de Fran\a ;i
Elve\ia. Acesta s-a format ̀ n urma topirii
;i retragerii succesive a unui ghe\ar de ma-
re altitudine. Fiind un lac alpin, acesta es-
te recunoscut din cele mai vechi timpuri
pentru frumuse\ea sa ;i pentru apele line
`n care se oglinde;te Mont Blanc, cel mai
`nalt v]rf al Mun\ilor Alpi. 

Frumuse\e greu de egalat de jur 
`mprejurul Lacului Bled din 

Slovenia

Un alt lac superb se afl[ `n Pakistan.
Este vorba de Lacul Kachura, un lac ale
c[rui ape limpezi, mai limpezi dec]t cris-
talul, nu dep[;esc 15 grade Celsius ̀ n tim-
pul verii. 

Ajungem ̀ n cele din urm[ ̀ n Slovenia
la Lacul Bled. Acesta este considerat de
foarte mul\i turi;ti ca fiind cel mai frumos
lac din Europa. Este un ochi de ap[ glaciar
care se g[se;te ̀ n Alpii Iulieni din Slovenia
;i are dimensiuni impresionante. Lacul
m[soar[ 2.120 metri lungime, 1.380 metri
l[\ime ;i are ad]ncimea maxim[ de pes-
te 30 de metri. Priveli;tea este una clasic[,
iar frumuse\ea pe care o ofer[ p[durile de
brazi din jurul lacului ;i mun\ii sunt greu
de egalat.

Ioana Pop Vladimirescu

~n urm[ cu mul\i, mul\i ani de zile, oa-
menilor le pl[cea foarte mult s[ ias[ pen-
tru a se relaxa la p[dure. Pe vremuri, es-
te drept, b[tr]nul continent european
era bine `mp[durit. 

~n prezent, p[durile acoper[ numai 44

la sut[ din suprafa\a total[ a Europei, iar
aproape 80 la sut[ din p[durile europene
sunt de\inute de Rusia. P[durile europe-
ne `nsumeaz[ circa un miliard de hecta-
re, adic[ 25 la sut[ din totalul forestier al
lumii. 

C]nd speciali;tii ne vorbesc de p[duri,
le `mpart `n mai multe categorii. Ace;tia
ne atrag aten\ia c[ doar 26 la sut[ dintre
p[durile Europei sunt considerate relativ
s[lbatice. Din punct de vedere al biodi-
versit[\ii ;i al m[surilor de protec\ie, al es-
teticului, cea mai important[ p[dure se afl[
`n Norvegia. Este vorba de p[durea

Trillemarka, situat[ la grani\a de est a
Norvegiei cu Suedia. 

La 100 de kilometri distan\[ de Oslo,
aceast[ p[dur[ ad[poste;te cea mai bine
p[strat[ vale din Mun\ii Scandinaviei,
Valea Trillemarka. ~n aceast[ p[dure mi-
nunat[, cu ajutorul unui ghid, ave\i oca-
zia s[ descoperi\i un perimetru natural for-
mat din v[i, versan\i montani, r]uri, lacuri,
copaci b[tr]ni ;i un cer `nghe\at. Ve\i
r[m]ne cu siguran\[ marca\i de nume-
roasele specii de p[s[ri ;i de popula\iile de
r];i ;i glutoni norvegieni.

Theodora V.

Dac[ ave\i copii ;i vre\i s[ le oferi\i o
vacan\[ distractiv[ ;i interesant[, ̀ i pute\i
duce la o gr[din[ zoologic[, iar dac[ tot
colinda\i lumea-ntreag[, v[ propunem ̀ n
cele ce urmeaz[ s[ afla\i cum e la Gr[di-
na Zoologic[ din Moscova.

Aceast[ gr[din[ este una dintre cele
mai importante din lume, fiind cea mai
mare din Rusia. 

Situat[ pe Bulevardul Gruzinskaia,
Gr[dina Zoologic[ a fost fondat[ ̀ n 1864
de c[tre un grup de profesori de biologie
ai Universit[\ii din Moscova. ~n zilele
noastre, gr[dina se ̀ ntinde pe o suprafa\[

de 21,47 hectare, spa\iul destinat anima-
lelor fiind de 21,36 hectare. Aici ave\i oca-
zia s[ admira\i 8.270 de animale din 917
specii. 

Pute\i privi maimu\ele, p[s[rile exo-
tice, liliecii, mamiferele insectivore, ave\i
prilejul de a ̀ nt]lni elefan\i ori urangutani. 

Gr[dina Zoologic[ din Moscova es-
te celebr[ `n `ntreaga lume pentru c[
ad[poste;te cele mai mari popula\ii ;i nu-
clee de cre;tere a tigrilor siberieni ;i leo-
parzilor de Amur. Cele dou[ specii au un
risc iminent de dispari\ie din s[lb[ticie. 

Ioana P.

P[durea norvegian[ Trillemarka - spectacol inedit 
al copacilor b[tr]ni

Vacan\[ la Gr[dina Zoologic[ 
din Moscova



~n ciuda fr[m]nt[rilor socio-economice, Zilele Muzicale S[tm[rene au demonstrat c[ exist[ o sete mare de
frumos. S[lile au fost mai pline ca `n alte edi\ii, chiar ;i la evenimentele camerale, unde de regul[ publicul e mai
selectiv. Concertul chitaristului Yaron Hasson a umplut efectiv sala, cum s-a `nt]mplat ;i cu vocal-simfonicul
de deschidere sau programul `n care Daniel Podlovschi ;i familia sa au venit `n fa\a melomanilor.CULTUR~

Zilele Muzicale S[tm[rene s-au
`ncheiat joi cu un regal orchestral

m
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~n prim[var[ ne declaram
`nc]nta\i de reu;ita Teatrului de
Nord `n organizarea Festivalului
“F[r[ bariere”. Se pare c[
Filarmonica n-a vrut s[ r[m]n[
mai prejos ;i s-a str[duit s[ dea an-
vergur[ ;i ad]ncime propriului
festival, Zilele Muzicale S[tm[re-
ne, pe care `l ofer[ `n fiecare `nce-
put de stagiune, deja de 33 de ani
`ncoace.

Au fost trei s[pt[m]ni de muzici ale-
se, 8 concerte `n total, iar ultimele
acorduri au r[sunat joi sear[, pu\in dup[
ora 20, sub bagheta maestrului
Gheorghe Costin, unul din dirijorii re-
numi\i ai \[rii.

Adaptare ;i succes

Povestea concertului final e pu\in
mai lung[ ;i complicat[. Ini\ial trebu-
ia s[ vin[ ca solist[ pianista italian[
Cinzia Bartoli, des prezent[ la Satu
Mare ;i apreciat[ de toat[ lumea pen-
tru personalitatea cald[ ;i tehnica mu-
zical[ fin[. ~ns[ ceasul r[u love;te nu
doar mar\i. Vineri, 8 octombrie, gr[bin-
du-se s[ r[spund[ la un telefon, d-na
Bartoli s-a `mpiedicat ;i a c[zut r[u de
tot. Radiografiile au ar[tat o fractur[
costal[, iar durerile erau pe m[sura
;ocului. Totu;i, d]nsa ne-a spus c[ vo-
ia s[ vin[ `n ciuda durerii, dar sora ei,
medic de profesie, a convins-o c[ e mai
bine s[ nu ri;te nimic.

A;a c[ programul serii s-a modifi-
cat ;i maestrul Costin a r[mas singur cu
trei lucr[ri orchestrale< Uvertura `n stil
italian ;i Simfonia “Tragica” de Schubert
;i Simfonia 40 `n sol minor de Mozart,
aceasta din urm[ `nlocuind fortuit
Concertul pentru pian KV 595, ultima
crea\ie de gen a aceluia;i compozitor.
Orchestra s-a adaptat cu succes noului
program ;i dirijorul a avut din plin oca-
zia s[-;i etaleze calit[\ile de muzician cu
mare experien\[ ;i o prezen\[ scenic[

deosebit[. ~n special cele dou[ simfonii
au avut parte de interpret[ri foarte
ad]nci `n detaliu, tensiunea din parti-
turi trec]nd prin instrumente `nspre pu-
blic.

S-a v[zut, o dat[ `n plus, valoarea
componen\ilor orchestrei, pe care prea
u;or `i trecem cu vederea c]nd con-
semn[m vreun concert, de;i ei sunt cei
care s[pt[m]n[ de s[pt[m]n[ repet[ ;i
se prezint[ cu noi programe, `n timp ce
dirijorul ;i soli;tii se mai schimb[.
Ajuns[ la un echilibru `ntre tinere\e ;i
maturitate, orchestra se lupt[ s[ p[stre-
ze standardul ce a consacrat-o `n Europa

muzical[. Iar lupta lor nu e doar cu
“boabele” din foile albe, ci cu via\a de ar-
tist `n Rom]nia ;i cu criza ce ne b]ntu-
ie, tot mai vizibil.

Idei noi, public `n cre;tere

Am mai scris `n aceste pagini c[
Filarmonica e ca o pisic[ cu nou[ vie\i
;i vreo alte c]teva de rezerv[. ~n ciuda
fr[m]nt[rilor socio-economice, festi-
valul acesta a demonstrat c[ exist[ o se-
te mare de frumos. S[lile au fost mai pli-
ne ca `n alte edi\ii, chiar ;i la eveni-

mentele camerale, unde de regul[ pu-
blicul e mai selectiv. Concertul chita-
ristului Yaron Hasson a umplut efectiv
sala, cum s-a `nt]mplat ;i cu vocal-sim-
fonicul de deschidere sau programul `n
care Daniel Podlovschi ;i familia sa au
venit `n fa\a melomanilor. 

Dar ;i recitalurile, fie cele `n care
vioara ;i-a t[iat partea leului, prin
Rudolf Fatyol sau Vlad R[ceu, fie prin
“Fonte di Gioia” sau minunatul trio
Kovacs-Czumbil-Zagoni din acest `nce-
put de s[pt[m]n[, s-au bucurat de
aten\ia iubitorilor de muzic[.

Iar echipa directorului Rudolf Fatyol

nu se teme s[ inoveze. 
Dup[ spectaculosul concert `n Pia\a

25 Octombrie, o alt[ surpriz[ i-a
`nt]mpinat pe amatori< cele dou[ con-
certe ce au con\inut muzic[ vocal[ au
avut parte de pliante cu textele originale
ale lucr[rilor programate, `nso\ite de o
traducere pe c]t posibil literar[, ceea ce
a f[cut mult mai u;oar[ urm[rirea ;i
`n\elegerea pieselor. Este un obicei
r[sp]ndit la orchestrele mari din
Occident, la fel ca promovarea concer-
telor prin re\elele de socializare, tip
Facebook, care a adus ;i ea partea sa de
public `n sal[. O alt[ inova\ie a fost tes-
tat[ cu succes luni, c]nd mai sus po-
menitul trio a fost `nconjurat, doar el,
de lumina unor reflectoare anume
montate pentru a face o ambian\[ spe-
cial[. Unde mai pui c[ `n loc de 6 re-
flectoare ;i mai multe candelabre au
func\ionat doar dou[, rezult]nd desigur
o economie financiar[.

Zilele Muzicale sunt gata... 
aparent

Adic[ ce, dac[ s-a terminat festiva-
lul celelalte zile de concert nu sunt
muzicale? De joi se intr[ `n programul
obi;nuit, `ncep abonamentele, dar mu-
zica bun[ r[m]ne la ordinea zilei. Dac[
banii vor fi mai pu\ini, resursa uman[
r[m]ne constant[ ;i imagina\ia n-ar tre-
bui s[ sece. Formule inedite de concert,
programe tematice (serii integrale,
soli;ti din r]ndul orchestrei, forma\ii `n
stil de epoc[...) ;i continuarea spiritu-
lui novator pot face din fiecare sear[ de
spectacol una de mare festival. C[ci mu-
zica nu pleac[, iar de binefacerile ei nu
te po\i bucura nic[ieri mai bine dec]t `n
contactul direct cu actul artistic.

~n fond, dac[ Titanicul capitalis-
mului e `n scufundare, cvartetul de
coarde r[m]ne `n ac\iune, iar ultimul pe
punte e violonistul c]nt]nd “Nearer, my
God, to thee”. Arta autentic[ chiar ne
apropie de esen\ialul vie\ii.

Vasile A.

Ultimele acorduri au r[sunat joi sear[ sub bagheta maestrului Gheorghe Costin

Gheorghe Bulg[r, reputat lingvist,
cercet[tor ;i istoric literar s-a n[scut pe
13 septembrie 1920, `n localitatea
Sanisl[u, jude\ul Satu Mare. Tat[l s[u s-
a num[rat printre participan\ii la
Adunarea de la Alba Iulia ca delegat
s[tm[rean. Academicianul Gheorghe
Bulg[r provine dintr-o familie de \[rani
înst[ri\i, gospodari care aveau ma;in[ de
treierat, cai ;i cam tot ceea ce trebuia
pentru lucrarea p[mântului în bune
condi\ii. 

Probabil pu\ini ;tiu c[ tat[l lui
Gheorghe Bulg[r era abonat la ziarul
"Unirea Poporului" de la Blaj. Citirea
acestei publica\ii ;i a altora a contribuit
la formarea unui orizont mai larg al vii-
torului om de cultur[ ;i îl punea în
leg[tur[ cu informa\iile de ultim[ or[ ;i
cu toate ciud[\eniile lumii acesteia. 

Amintiri din copil[rie

:coala primar[ a urmat-o ̀ n satul na-
tal, `n perioada 1927-1932, iar liceul la
Oradea, la Liceul Gojdu, cunoscut sub
numele de Seminarul Tinerimei Române
Unite, care avea ;i internat. Liceul fusese
înfiin\at în timpul :colii Ardelene, în
1787. 

O bun[ vreme, omul de cultur[

s[tm[rean Gheorghe Bulg[r p[streaz[
amintirile cele mai duioase fa\[ de bu-
nici, care erau foarte afectuo;i, mai ales
bunicul, ce avea darul de a spune o
mul\ime de pove;ti fantastice - fusese
plecat o perioad[ în SUA pentru a câ;ti-
ga bani, a;a cum era tradi\ia în Ardeal
în acea perioad[. Dou[ aveau s[ fie în-
tâmpl[rile care i-au marcat copil[ria ;i
amândou[ sunt legate de animalele fa\[
de care se sim\ea foarte apropiat. 

Într-o zi, când p[zea pe câmp caii cu
fratele s[u, un mânz foarte neastâmp[rat
care s-a sup[rat probabil - cine ;tie din
ce motiv, poate pentru c[ era suprave-
gheat sau poate pentru c[ nu i se d[dea
voie s[ pasc[ unde ar fi dorit, l-a lovit pe
fratele s[u cu copita foarte puternic, în-
cât acesta a c[zut incon;tient la p[mânt,
au crezut c[ s-a terminat cu via\a lui. Dar
dup[ ce l-a dus acas[ ;i farmacistul i-a
aplicat ni;te comprese ;i alte leacuri des-
tul de primitive, copilul ;i-a revenit
spre lini;tea întregii familii.

Rebeliunea legionar[

În anul întâi de facultate, Gheorghe
Bulg[r a fost martorul sângeroaselor eve-
nimente din timpul rebeliunii legiona-
re, perioad[ în care studen\ii se ascun-

deau prin biblioteci sau prin c[mine pen-
tru a nu fi secera\i de gloan\ele care zbu-
rau pe str[zi. În scurt timp a început
r[zboiul contra Uniunii Sovietice,
România fiind implicat[ în recucerirea
Basarabiei. Studen\ia urmat[ (în ca-
drul Universit[\ii Bucure;ti la sec\ia de
clasic[ - român[/latin[) a stat sub sem-
nul r[zboiului, iar în anul IV, a fost che-
mat la Regiment, unde a trecut prin în-
cerc[ri foarte grele, în toamna lui 1944.
Se cuvine subliniat faptul c[ `n paralel,
`ncep]nd din anul 1941, Gheorghe
Bulg[r se `nscrie ;i la Facultatea de
Drept. Licen\a de Drept o ob\ine ̀ n anul
1948.

Profesorii de atunci, din universita-
te, erau celebrii< Tudor Vianu,
Caracostea, Ion Petrovici, Gheorghe
Br[tianu, Herescu etc. Ei se impuneau
prin erudi\ia ;i prin talentul lor peda-
gogic, dar ;i literar în acela;i timp. Era
o mare desf[tare s[ asi;ti la lec\iile lui Ion
Petrovici - profesorul de filozofie care,
de;i era ministrul înv[\[mântului, \inea
în fiecare luni seara de la ora 6 la 8 o ex-
punere liber[ despre istoria filozofiei. Era
un orator des]vâr;it, un mare gânditor
;i un stilist, un scriitor remarcabil.

Cu Tudor Vianu a f[cut lec\iile de es-
tetic[ literar[, cu Caracostea, Istoria

Literaturii, cu Rosetti, Istoria Limbii
Române, cu Radu Zbierea - latin[ ;i cu
Haram Frenchian - greaca.

În acea perioad[ a început munca de
cercet[tor literar, de critic literar, de co-
mentator de literatur[, profesie pe care
a urmat-o cu credin\[ de-a lungul tim-
pului comentând ;i traducerile din latin[
;i greac[.

R[zboiul

Ion Petrovici a dat pentru to\i ab-
solven\ii facult[\ilor, care erau ;efi de
promo\ie, câte un premiu substan\ial -
25.000 de lei, cu care puteai s[-\i cum-
peri o mul\ime de lucruri, dar din p[ca-
te, Gheorghe Bulg[r, nu prea a avut timp
s[ se bucure de ei pentru c[ a fost înro-
lat în armat[. Dup[ o instruc\ie militar[
foarte sus\inut[ ;i foarte rapid[,
Gheorghe Bulg[r a fost trimis s[ lupte în
tran;ee, al[turi de al\i colegi, formând
Deta;amentul P[uli;, care s-a impus prin
eroismul s[u, st[vilind asalturile arma-
tei germane. 

Academicianul Gheorghe Bulg[r
spunea c[ a sc[pat de moarte printr-o
pur[ întâmplare ;i c[ a v[zut cu ochii lui
groz[vii la care al\ii nici m[car n-au cu-
rajul s[ se gândeasc[.

Cariera universitar[
interna\ional[

Dedicându-;i întreaga via\[ litera-
turii, continuând munca început[ de
Sextil Pu;cariu ;i continuat[ de alte
personalit[\i ale literaturii române, pen-
tru elaborarea Dic\ionarului Limbii
Române, lucrând în domeniul cercet[rii
mai bine de o jum[tate de secol, emi-
nescolog renumit, profesând la univer-
sit[\i celebre din Fran\a (Universitatea
Sorbonna - 1965-1967, Universitatea
Lyon 1978-1980 ;i Universitatea
Bordeaux 1988-1990 ), academicianul
Gheorghe Bulg[r s-a dovedit un erudit
complex, o adev[rat[ enciclopedie
uman[, o personalitate de marc[ a cul-
turii române. 

Dup[ moartea eminentului om de
cultur[, lingvist ;i cercet[tor recunoscut
;i `n mediile academice interna\ionale,
numele lui Gheorghe Bulg[r a r[mas
pentru eternitate nu numai prin lucr[ri-
le sale, ci ;i sub alte forme. Sala de lec-
tur[ a Bibliotecii Jude\ene Satu Mare `i
poart[ numele, iar :coala general[ din
satul s[u natal se nume;te "Gheorghe
Bulg[r".

Text selectat ;i prelucrat de Ioan A. 

Academicianul Gheorghe Bulg[r, un eminent lingvist n[scut la Sanisl[u



Baba Vanga< "R[zboiul va `ncepe `n noiembrie 2010 ;i se va `ncheia `n luna octombrie
2014. R[zboiul va `ncepe ca unul obi;nuit, local, apoi se vor folosi arme nucleare ;i
apoi arme chimice, a prezis ea. Speciali;tii `n descifrarea scrierilor lui Nostradamus
spun c[ acesta ar fi prezis o serie de evenimente nefaste pentru anul 2010, printre ca-
re< `nceperea celui de-al treilea r[zboi mondial `n 11 noiembrie 2010 care va fi purtat
cu arme nucleare, chimice ;i bacteriologice.

PARANORMAL

Vanga ;i Nostradamus prezic 
c[ `n noiembrie `ncepe 

al Treilea R[zboi Mondial
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“~n 2010 este debutul celui de-
al treilea r[zboi mondial, care va
`ncepe `n noiembrie ;i se va ter-
mina `n octombrie 2014. Se va
desf[;ura, la `nceput, cu arme
conven\ionale, ca apoi s[ aib[ loc
atacuri cu arme nucleare ;i chi-
mice spre final”, a prezis Vanga. 

Acela;i lucru l-a notat ;i
Nostradamus, preciz]nd c[ ziua izbuc-
nirii celui de-al treilea r[zboi mondial
este 11 noiembrie 2010. Cei doi au
ghicit viitorul omenirii p]n[ prin anii
5.000. 

Nostradamus (14 decembrie, 1503
– 2 iulie, 1566), pe numele său real
Michel de Nostredame, a fost un faimos
medic, cabalist şi farmacist francez.
Celebritatea sa se datorează lucrării
Les Propheties, a cărei primă ediţie a
apărut în 1555. De la publicarea sa, a de-
venit foarte populară în toată lumea,
creându-se în jurul său un cult. În lite-
ratura tuturor timpurilor i s-a acordat
titlul de prevestitor al tuturor marilor
evenimente care se desfăşurau sau ur-
mau să se întâmple în lume.

Lucrările lui Nostradamus sunt rea-
lizate din catrene, multe dintre ele au fost
de-a lungul timpului intrepretate sau
traduse greşit.

Nostradamus este o figură proemi-
nentă a Renaşterii Franceze şi profeţii-
le sale sunt strâns legate de aplicarea
Codului Bibliei cât şi a altor lucrări des-
pre profeţii. Cel mai renumit cercetător
al operei şi vieţii sale este românul
Vlaicu Ionescu.

Vanga a prezis dezastrul de la
Cernob`l, c[derea URSS,
moartea prin\esei Diana

Vanghelia Gushterova cunoscut[
simplu Vanga, a fost o femeie din
Bulgaria care avea darul t[m[duirii,
dar ;i pe cel al clarviziunii. S-a n[scut la
31 ianuarie 1911 ̀ n ora;ul Strumita din
Republica Macedonia. La 12 ani a fost
lovit[ de fulger. :ocul a orbit-o, dar i-
a adus ;i harul clarviziunii, ajung]nd s[
prezic[ detaliat locuri, evenimente. ~n
1942, `n urma c[s[toriei s-a mutat `n
Bulgaria nu ̀ nainte ̀ ns[ de a face prima
prezicere ̀ n 1940. Atunci a descris cu lux
de am[nunte `nceputul r[zboiului. De
la aceast[ ̀ nt]mplare Vanga a devenit tot
mai c[utat[. Dup[ venirea comuni;ti-
lor la putere, Vanga a prezis locul ;i da-
ta mor\ii lui Stalin. Regimul a aruncat-
o ̀ n temni\[. A fost eliberat[ doar dup[
moartea dictatorului rus. Apoi, pe la ca-
sa ei din ora;ul bulgar Rupi\e s-au pe-
rindat numero;i oameni, chiar ;i ;efi de
state. Vanga ;i-a prezis ;i data exact[ a
mor\ii. De pe patul de moarte le-a spus
celor apropia\i c[ puteri similare cu ale
ei are o feti\[ de 10 ani din Fran\a. A mu-
rit `n 1996, la v]rsta de 84 de ani, pre-
zic]nd chiar ;i ziua ;i ora propriei
mor\i. 

"Se spune c[ dup[ profe\iile Vang[i
se ghida ;i Gorbaciov", scria Pavel
Pavlov, `n cartea pe care i-a dedicat-o
prezic[toarei. Au avut mare r[sunet
prezicerile exacte ale bulg[roaicei des-
pre evenimentele de la Praga din 1968,
dezastrul de la Cernob`l, victoria Indirei
Gandhi, conflictul din Ose\ia de Sud,
Perestroika, moartea prin\esei Diana,
c[derea URSS-ului, scufundarea sub-
marinului Kursk, atentatele de la World
Trade Center. Omul de ;tiin\[ rus Iuri
Negrebitki a spus c[ encefalul Vang[i era
mobilizat pe c[utarea de informa\ii
exacte ca un computer. La baza prezi-

cerilor st[tea capacitatea de a g[si rapid
;i eficient leg[turi ̀ ntre cauze ;i efect, era
de p[rere omul de ;tiin\[ rus. 

~n 1942, Vanga a fost vizitat[ de \arul
Bulgariei, Boris al III-lea c[ruia i-a
spus s[ \in[ minte bine data de 28 au-
gust. La 28 august 1943, \arul a murit. 

A prev[zut tragedia de la 
11 septembrie 2001

~n 1988, Vanga a f[cut urm[toarea
declara\ie< "Suntem martori ai unor
evenimente decisive pentru planet[.
Doi dintre cei mai mari conduc[tori ai
p[m]ntului ;i-au str]ns m]na ;i au
semnat, pentru a dovedi c[ au f[cut pri-
mul pas pentru a ajunge la pacea uni-
versal[. Dar va trece mult timp. Va
curge `nc[ mult[ ap[...Va veni al Optulea
(`n grupul G8) ;i el va semna pacea fi-
nal[ a planetei".   

"Groaz[! Groaz[! Fra\ii no;tri din
America se pr[bu;esc de la mare
`n[l\ime, `njunghia\i de moarte de cio-
curile unor p[s[ri de o\el!" a prezis
Vanga `n 1989. Predic\ia a fost ̀ n\eleas[
abia dup[ 11 septembrie 2001. Turnurile
gemene WTC din New York s-au
pr[bu;it `n urma atacurilor de la 11 sep-
tembrie 2001. Avioanele - p[s[ri de
fier. "Lupii vor urla `n tufi;" - `n limba
bulgar[ cuv]ntul tufi; se traduce `n
englez[ "bush", deci tragedia se va pro-
duce `n timpul pre;edin\iei lui Bush sau
a fost dirijat[ de cineva care se ascun-
de ̀ n spatele lui Bush. Aceast[ predic\ie
a lansat-o pe bulg[roaic[ ̀ n categoria ce-
lor mai celebri clarv[z[tori. 

Conflict `ntre state pentru o
fecioar[

Alt[ profe\ie a Vang[i este `ncepe-
rea celui de-al treilea r[zboi mondial, `n
noiembrie 2010. "R[zboiul va ̀ ncepe `n
noiembrie 2010 ;i se va ̀ ncheia ̀ n luna
octombrie 2014. R[zboiul va `ncepe ca
unul obi;nuit, local, apoi se vor folosi ar-
me nucleare ;i apoi arme chimice, a pre-
zis ea. 

Speciali;tii `n descifrarea scrierilor
lui Nostradamus spun c[ acesta ar fi pre-
zis o serie de evenimente nefaste pen-
tru anul 2010, printre care< ̀ nceperea ce-
lui de-al treilea r[zboi mondial ̀ n 11 no-
iembrie 2010 ;i va fi purtat cu arme nu-

cleare, chimice ;i bacteriologice. Totul
va porni de la "o fecioar[ a c[rei moar-
te este dorit[ de un conduc[tor crud ;i
setos de s]nge", ceea ce va declan;a un
conflict `ntre dou[ \[ri mari, posibil
Fran\a ;i Marea Britanie. Europa va avea
disensiuni ;i cu SUA, iar `n peninsula
Crimeea sunt prezise alte lupte.
Rezultatul r[zboiului va fi formarea
unui imperiu. Acelea;i catrene vorbesc
;i de o catastrof[ `n Marea Neagr[ de-
clan;at[ de ie;irea la suprafa\[, dup[ un
cutremur, a hidrogenului sulfurat.
Rom]nul Vlaicu Ionescu, un interpret
celebru al scrierilor lui Nostradamus, a
decriptat altfel catrenele. "Europa va fi
invadat[ de o coali\ie arabo-chinez[, iar
r[zboiul va `ncepe la nordul ;i la sudul
M[rii Negre, ceea ce va afecta ;i
Rom]nia, ̀ ns[ nu foarte grav, pentru c[
\ara noastr[, a;a cum Nostradamus a
spus-o `n repetate r]nduri, este prote-
jat[ de voin\a divin[."

Rom]nia are o misiune 
divin[ planetar[

Profe\ia Vang[i despre Rom]nia<
"Rom]nii sunt oameni speciali ;i cu toa-
te c[ Dumnezeu i-a ales pentru o nobil[
misiune, din nefericire, mul\i dintre ei
nu mai cred ̀ n valorile lor na\ionale. De
aceea, dac[ acest mesaj - pe care am
`ndatorirea s[-l transmit - le este adus
de un str[in, va fi mai bine primit de ei
dec]t dac[ l-ar primi de la unul de-ai
lor". 

Vanga nu avea copii, `ns[ a avut
mul\i nepo\i din partea fra\ilor ;i a su-
rorilor pe care i-a iubit mult ;i i-a aju-
tat. Dintre to\i, cea mai apropiat[ de ea
a fost Diana Radneva. Acestei nepoate
i-a `ncredin\at Vanga ultima ;i cea mai
de pre\ profe\ie a sa< profe\ia despre
Rom]nia - o profe\ie despre rolul im-
portant al poporului rom]n ̀ n procesul
de evolu\ie spiritual[ ce se va petrece ̀ n
viitorul apropiat la nivelul ̀ ntregii pla-
nete. Profe\ia a fost `nregistrat[ pe
band[ de magnetofon. 

"Eu sunt prea mic[ pentru ca el s[
vin[ la mine, a;a c[ eu transmit aceast[
veste care mi-a venit de Sus ;i care va
trebui dezv[luit[ `n luna ianuarie, ziua
24, anul 2005. ~n cel mult o lun[ de zi-
le, aceast[ profe\ie s[ fie dus[ aceluia la
care voi face referire aici. Dac[ nu se va

putea ajunge la el, atunci s[ fie dat[ oa-
menilor din jurul lui. S[ v[ ajute
Dumnezeu!  

~n bucuria acestei lumi, `n Rom]nia
va fi Acela care a fost promis lumii.
~ntreaga lume se va bucura de na;terea
lui. Dumnezeu `l va ocroti `ntr-un loc,
departe de locul unde se odihnesc
str[bunii s[i, p]n[ c]nd va veni ceasul
s[u. Putere de Sus el va avea! P[m]ntul,
Apa ;i Focul `l vor ajuta. Odat[ cu
`nceperea lucr[rilor lui `n aceast[ lume,
minciuna va dispare. Primul care `l va
recunoa;te, va fi poporul s[u. Drept
r[splat[, va aduce acest popor pe `nal-
te culmi ale des[v]r;irii din aceast[ lu-
me. Acest popor va fi un exemplu real
pentru toate popoarele lumii. El nu va
c[l[ri un cal real, ci unul de fier pe ca-
re singur `l va m]nui". Este semnifica-
tiv faptul c[ toate aceste profe\ii indic[
c[ Rom]nia are o misiune divin[ pla-
netar[. 

"~n 2018 trenurile vor zbura pe
conducte de la Soare", spune Vanga.
Despre moarte ea spunea c[ reprezint[
doar o trecere `ntr-o alt[ dimensiune
spa\io-temporal[. 

R[zboi chimic `n Europa

Vanga a anun\at c[ Statele Unite vor
fi conduse de un pre;edinte de culoare,
iar mandatul lui va `ncepe cu o criz[ eco-
nomic[ major[. La alegerea pre;edin-
telui Obama, `n 2008, Vanga a revenit
`n actualitate. Ea a mai spus c[ "omul ne-
gru" va fi ultimul pre;edinte din istoria
Americii, deoarece SUA se vor diviza `n
mai multe state independente. 

~n 2011, europenii r[ma;i `n via\[
vor pieri `ntr-un r[zboi chimic pornit de
musulmani. Viitorul prezis de Vanga
continu[ cu o omenire bolnav[ de tot fe-
lul de cancere, iar `n 2016, Europa va fi
un continent lipsit de via\[. Orbita
P[m]ntului se va `nclina prin 2023, pes-
te 10 ani, calota polar[ se va topi, iar pes-
te `nc[ 10 ani, musulmanii vor condu-
ce Europa, iar economia va fi `nflori-
toare. Cercetarea va cunoa;te `n[l\imi
neb[nuite. Se va crea primul om sinte-
tic, iar pentru cei obi;nui\i vor fi la dis-
cre\ie organe artificiale. ~n 2076, va
domni din nou comunismul. Predic\ii-
le Vang[i ajung p]n[ `n 5079, c]nd va
fi sf]r;itul lumii. 

A consemnat Stela C[dar 

Miercuri, 13 octombrie, deasupra
Manhattanului (cartier al ora;ului
New York) au putut fi v[zute zbur]nd
obiecte misterioase. 

"Nu putem identifica aceste obiecte
misterioase", a declarat Arlene Salac,
purt[tor de cuv]nt al departamentului
federal aeronautic, citat de ABC News.
Tot el a spus c[ acele obiecte nu sunt
avioane ;i nici elicoptere ;i nu se ;tie
cu siguran\[ dac[ sunt baloane sau
orice altceva. 

Temerea newyorkezilor referitoare
la astfel de obiecte prezente ̀ n aer este
alimentat[ de faptul c[ incertitudinea
persist[. Va mai trece mult timp p]n[
se vor vindeca r[nile l[sate de
atentatele teroriste de la 11 septembrie
2001.  

Obiectele misterioase sunt descrise
drept unele luminoase, de culoare alb[,
acestea separ]ndu-se ;i merg]nd spre
partea de vest a Manhattanului,
deasupra cartierului Chelsea. 

Poli\ia ora;ului nu comenteaz[
evenimentul, `ns[ recunoa;te c[ a
primit foarte multe telefoane `n
leg[tur[ cu OZN-urile de pe cer. 

Ben Rich (1925 - 1995) a fost
directorul Echipei de Cercet[ri Avansate
din cadrul companiei militare americane
Lockeed Martin, echip[ care a conceput
numeroase proiecte de avioane faimoase,
printre care U-2, SR-71 Blackbird, R -
117 Nighthawk ;i F- 22 Raptor. 

Pe patul de moarte, militarul
american a declarat c[ OZN-urile ;i
extratere;tri sunt reali ;i c[ Armata SUA
ar putea zbura printre stele. Aceast[
informa\ie a ap[rut abia peste 15 ani, `n
mai 2010 `n revista "Mufon UFO
Journal". Declara\iile lui Ben Rich dau
credibilitate numeroaselor rapoarte care
au precizat faptul c[ Armata SUA are
deja nave militare care imit[ OZN-urile
extratere;trilor. 

Articolul a fost scris de Tom Kelle, un
inginer aerospa\ial care a lucrat ca analist
de sisteme computerizate pentru
Laboratorul Jet Propulsion al NASA. 

~n ianuarie 1995, pe patul de moarte
Ben Rich a spus< "~n interiorul Echipei de
Cercet[ri Avansate, noi eram un grup
mic, coeziv, de circa 50 de ingineri
veterani ;i designeri ;i 100 de exper\i `n
tehnologie. Scopul nostru era construirea
de avioane avansate din punct de vedere
tehnologic, pentru misiuni ultrasecrete.
Noi deja de\inem mijloace pentru a
c[l[tori printre stele, dar aceste
tehnologii sunt `nchise publicului ;i ar
trebui o voin\[ a Domnului pentru ca
umanitatea s[ poat[ beneficia de ele. Tot
ce v[ pute\i imagina, noi deja suntem `n
stare s[ facem. :tiu c[ de\inem
tehnologie pentru a-i aduce pe
extratere;tri acas[. Exist[ o eroare `n
ecua\ii> ;tim ce reprezint[. Acum avem
capacitatea de a c[l[tori c[tre stele. ~n
primul r]nd, trebuie s[ `n\elege\i c[ noi
nu vom ajunge la stele folosind propulsia
chimic[. ~n al doilea, trebuie s[ ;ti\i c[ noi
trebuie s[ invent[m o nou[ tehnologie de
propulsie. Ceea ce trebuie s[ facem este
s[ afl[m unde a gre;it Einstein". 

Fiind `ntrebat cum func\ioneaz[ un
OZN, Rich a spus< "S[ te ̀ ntreb ceva< cum
func\ioneaz[ percep\ia extrasenzorial[?
nu cumva ceva de genul toate punctele
din timp ;i spa\iu sunt conectate? Exact
a;a func\ioneaz[". 

~n cadrul aceluia;i interviu, Rich a
mai spus< "Exist[ dou[ tipuri de OZN-
uri< cele construite de noi ;i cele
construite de ei. (...) Aproape toate
proiectele aerospa\iale au fost inspirate
dup[ nava Roswell". 

Nava Roswell este nava de origine
extraterestr[ care se presupune c[ s-a
pr[bu;it `n 1947 `n Roswell (New
Mexico, SUA).

OZN-uri pe cerul
Manhattanului

Armata SUA ar putea
zbura printre stele

Nostradamus (1503-1566), cel mai cunoscut prezic[torBaba Vanga a tr[it `n Bulgaria, `n perioada 1911- 1996
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Guvernatorul statului
american California, Arnold
Schwarzenegger, a făcut schimb de
mesaje pe Twitter cu preşedintele
rus, Dmitri Medvedev, la sosirea
sa în Moscova.

"Tocmai am aterizat la Moscova.
Frumoasă zi. Nerăbdător să-l văd pe
preşedintele Medvedev", a scris
Schwarzenegger pe pagina lui oficială de
Twitter, când a sosit în Moscova pentru o
vizită consacrată dezvoltării noilor
tehnologii. Preşedintele rus, Dmitri
Medvedev, i-a răspuns prompt şi în limbaj
de internaut< "@Schwarzenegger, bun
venit la Moscova. Abia aştept să vă
întâlnesc pe dumneavoastră şi delegaţia
dumneavoastră @Skolkovo". În Skolkovo,
aflat în apropierea Moscovei, ruşii vor să
construiască propria versiune a Silicon
Valley.

~nt]lnire la Moscova 

Arnold Schwarzenegger a fost invitat
în Rusia de Dmitri Medvedev, care a vizitat
în iunie Silicon Valley - capitala
californiană a înaltei tehnologii din SUA
- şi şi-a exprimat dorinţa de a crea un
centru de excelenţă comparabil în
regiunea Moscovei. Guvernatorul statului
California, însoţit de o delegaţie de
companii precum Google, Intel şi
Microso, a mers la Moscova pentru a se
întâlni cu preşedintele rus şi pentru a vorbi
la un forum consacrat noilor tehnologii.
Dmitri Medvedev, care a împlinit în
septembrie 45 de ani a, se descrie drept un
utilizator obişnuit al Internetului şi al
reţelelor sociale, spre deosebire de

premierul Vladimir Putin, cu 13 ani mai
în vârstă.

"Angajamentul Rusiei de a-şi crea
propriul centru high-tech este nu doar în
beneficial Rusiei, ci şi al Californiei", a
declarat Schwarzenegger.

Lec\ie de antrenament 
la sala de forţă

Arnold Schwarzenegger, guvernatorul
statului California şi totodată unul dintre
cei mai mari culturişti din istorie, i-a oferit
preşedintelui rus Dmitri Medvedev un
antrenament special într-o sală de forţă
după o zi pe care cei doi oficiali au
consacrat-o înaltei tehnologii.

"Nu am vorbit numai de investiţii, dar
şi de sport", a scris preşedintele rus pe site-
ul de microbloguri twitter, unde putea fi
văzută o fotografie în care
Schwarzenegger, în cămaşă şi cravată, îi

arată exerciţii pe un aparat. "Dimineaţa
mea începe întotdeauna în sala de sport",
a scris Medvedev lângă fotografia
respectivă. "Mulţumesc pentru un
antrenament bun", a replicat
Schwarzenegger. 

La shopping `n Pia\a Ro;ie

Guvernatorul american, fost Mister
Olympia, a mers de asemenea la shopping
la GUM, un mall faimos din Piaţa Roşie,
de unde a cumpărat haine sport. La ieşirea
din GUM, el a fost aclamat de mai mulţi
admiratori. 

Acesta nu este primul contact al
fostului actor cu cultura rusă. Acesta a
jucat în thrillerul "Red Heat", din 1988,
rolul unui poliţist rus aflat în misiune în
SUA. În film Schwarzenegger vorbeşte cu
un puternic accent rusesc şi spune chiar
câteva cuvinte în limba rusă.

Guvernatorul regiunii Tver, Dmitri
Zelenin, şi-a atras criticile preşedinţiei ruse,
publicând pe internet fotografia unei râme
găsite în salată în timpul unei recepţii oficiale
la Kremlin. "Ar trebui fără îndoială să le sugerez
colegilor mei jurişti să redacteze un nou articol
de lege privind activităţile guvernatorilor şi să
introducă o procedură de «destituire pentru
prostie»", a declarat pentru ziarul electronic
gazeta.ru Serghei Prihodko, unul dintre
principalii consilieri ai preşedintelui Dmitri
Medvedev. "Şi le sugerez tuturor celor care ar
vrea să îl invite la ei pe Zelenin să se gândească
bine înainte de a face acest lucru", a adăugat el,
evocând din nou "iresponsabilitatea şi prostia"
liderului regional. Guvernatorul regiunii Tver,
aflată la 170 de kilometri nord de Moscova, a
publicat fotografia cu râma din farfuria sa.

Prim-miniştrii Rusiei şi Italiei,
Vladimir Putin, respectiv Silvio
Berlusconi, au deschis uşa companiilor
germane de a se alătura proiectului South
Stream. Cei doi s-au întâlnit la Sankt
Petesburg, la o partidă de pescuit, prilej cu
care Putin l-a informat pe prietenul său
Silvio despre intenţia companiilor
germane de a se alătura ca acţionari
gazoductului. 

Cei doi lideri politici susţin o eventuală
participare germană la proiectul
gazoductului rusesc ce va aduce gaze din
Rusia în Europa. Premierul italian, Silvio
Berlusconi, s-a grăbit să se prezinte în
Rusia la chemarea omologului său,
Vladimir Putin, care l-a solicitat să discute

despre gazoductul South Stream.
"Cred că un eventual partener german

ar fi un element pozitiv. Acesta ar fi un
mod în care Uniunea Europeană şi-ar
manifesta interesul pentru acest proiect
foarte important, destinat livrărilor de gaze
naturale către UE", a declarat Berlusconi. 

Presa germană scria recent că grupul
rus Gazprom a propus unei divizii a BASF,
Wintershall, o participaţie cuprinsă între
10% şi 20% din South Stream, ceea ce ar
reprezenta o investiţie de mai multe
miliarde de euro. Wintershall a negat
aceste informaţii, însă şeful grupului
petrolier italian ENI, partener al Gazprom
în South Stream, a afirmat că oferta
grupului rus este analizată de către părţi. 

Râm[ în salat[, 
la o recep\ie oficial[ 

de la Kremlin

Putin ;i Berlusconi pun la cale
strategii energetice la pescuit

Libanul, care are deja câteva recorduri
gastronomice, a bătut recordul pentru cel
mai mare steag din lume, recordul Guiness
fiind înregistrat sub egida armatei libaneze.

Iniţiativa a aparţinut unor tineri
libanezi emigraţi în Kuweit, care au
pregătit drapelul în ţara din Golf şi l-au
asamblat în Liban. Steagul măsoară 65000
metri p[tra\i, faţă de 60000 metri p[tra\i
cât era recordul anterior, deţinut de un
drapel din Maroc, a informat un purtător
de cuvânt militar.  Steagul Libanului este
format din două benzi roşii orizontale,
având în centru, pe fond alb, un cedru,
emblema ţării. Cedrul de pe steag măsoară
exact a milioana parte din suprafaţa
Libanului, adică 10452 metri patra\i. 

Mica ţară mediteraneană bătuse deja
recordul Guiness la cel mai mare platou
de "taboule, o specialitate libaneză, şi la cel
mai mai mare platou de humus. Cele două
preparate culinare fac obiectul unei
dispute culturale între Liban şi Israel.

Libanul bate recordul 
la cel mai mare steag

Regina Marii Britanii a anulat
petrecerea de Crăciun pentru personalul
ei, în condiţiile politicii de austeritate ce a
fost impusă de guvernele mai multor state
europene, relatează presa britanică.

"Regina înţelege că situaţia este departe
de a fi uşoară şi vrea să dea un exemplu.
Este evident că trebuie evitată afişarea
ostentativă a semnelor de bogăţie", a spus
o sursă. Potrivit e Sun, petrecerea de
Crăciun din acest an era prevăzută pentru
1.200 de persoane, la 13 decembrie. La ea
urmau s[ participe angajaţii de la cele trei
reşedinţe regale şi de la proprietăţile
reginei. Costul seratei, cifrat la 50.000 de
lire sterline, urma să fie achitat din banii
personali ai reginei. "Suntem foarte
dezamăgiţi, pentru că această serată era
somptuoasă, şampania curgea valuri şi
fiecare simţea că munca sa este apreciată",
a spus un angajat.

Fiul cel mare al liderului nord-coreean
Kim Jong-il se opune succesiunii
dinastice, care ar presupune că fratele său
cel mic va prelua puterea.

Kim Jong-un, fiul cel mic, este
prezentat ca moştenitorul aparent, fiind
văzut alături de tatăl său la diverse
evenimente. Fratele său cel mare, Kim
Jong-nam, 39 de ani, trăieşte în China,
iar comentariile sale sunt surprinzătoare,
pentru discreta Coree de Nord. Deşi a
plecat de mai mulţi ani din Coreea de
Nord, se crede că  Kim Jong-nam mai
păstrează o anumită influenţă în ţară.

La un moment dat, el era considerat
succesorul, dar a căzut în dizgraţie când
a fost prins încercând să intre în Japonia
în 2001 cu un paşaport fals. "Personal sunt
împotriva succesiunii dinastice, dar cred
că există factori interni. Cred că ar trebui
să fim de acord, dacă există factori interni",
a spus el. "Sunt pregătit să-mi ajut fratele
mai mic, dacă este necesar", a adăugat el.

Săptămâna trecută, nord-coreenii au
avut ocazia de a-l vedea pe tânărul general
Kim Jong-un, dar analiştii cred că liderul
de la Phenian a făcut o înţelegere în urmă
cu cîteva luni cu armata, pentru o tranziţie
fără probleme. Fiul cel mic, 27de ani, a
fost   făcut general şi promovat într-o
poziţie-cheie în Partidul Muncitorilor,
luna trecută.

Regina Marii Britanii 
a anulat petrecerea de
Cr[ciun pentru angaja\i

Fiul cel mare al
liderului nord-coreean
se opune succesiunii

dinastice

Grupuri conservatoare opuse
preşedintelui Barack Obama au decis să
verse circa 50 de milioane de dolari mai
multor candidaţi în alegerile pentru
Camera Reprezentanţilor citând una din
organizaţii. Grupurile conservatoare
American Crossroads şi partenerul său
Crossroads GPS s-au alăturat altor două
grupuri, American Action Network şi
Comisia speranţei, creşterii şi
oportunităţii, pentru a finanţa candidaţii
dreptei în 25 de circumscripţii în SUA. 

Simpatizanţii conservatori răspund
astfel recentelor atacuri ale preşedintelui
Obama şi ale democraţilor împotriva
acestor grupuri care nu îşi dezvăluie
donatorii. Barack Obama a criticat
săptămâna trecută lipsa de transparenţă a
donatorilor, care rămân adesea anonimi şi
contribuie în general la finanţarea
campaniilor adversarilor săi republicani.
"Aceste societăţi sunt uneori companii
petroliere, alteori societăţi de asigurări sau
societăţi de pe Wall Street. Nu se ştie
niciodată. Tac chitic. Nu se reţin, vanele
sunt deschise" , a lansat Obama în cursul
unui miting în Maryland.

50 de milioane de dolari
arunca\i în lupt[

împotriva lui Obama

Schwarzenegger ;i Medvedev
s-au conversat pe Twitter

Preşedintele Consiliului Uniunii
Europene, Herman Van Rompuy, a
folosit maşini oficiale ale UE pentru a
pleca în vacanţă de la Bruxelles la Paris,
împreună cu nouă membri ai familiei.

În timpul vacanţei de vară din august,
fostul premier belgian a folosit maşini de
serviciu de la UE pentru a pleca împreună
cu soţia, copiii şi nepoţii de la Bruxelles
spre aeroportul Charles de Gaulle din
Paris şi înapoi, susţin surse din instituţie.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui
UE, Dirk De Backer, a confirmat, pentru
EuObserver, că această călătorie a avut
loc. "Preşedintele şi familia sa au mers în
vacanţă via Paris. Transportul până acolo

a fost făcut cu maşini securizate", a
afirmat el. De Backer a insistat, de
asemenea, că folosirea maşinii oficiale
este normală pentru un responsabil de
rang înalt. "Măsurile de protecţie se aplică
tot anul", a precizat purt[torul de cuv]nt.

De Backer nu a precizat care au fost
costurile călătoriei lui Rompuy de la
Bruxelles la aeroportul Charles de Gaulle
din Paris, dar a estimat că acestea s-ar
ridica la 50 de euro. "Sunt aproximativ
500 de kilometri de la Bruxelles la Paris,
ceea ce înseamnă 10 litri de benzină la 100
de kilometri. La un preţ de un euro
pentru un litru de benzină, asta înseamnă
50 de euro", a precizat Dirk De Backer.

Pre;edintele UE ;i familia sa au plecat
în concediu cu ma;ina de serviciu

Guvernul conservator din Canada
doreşte să-i ajute pe canadienii şomeri să
înceapă cariere de stripperi şi dame de
companie, pe care anterior le considera
"ofensatoare moral", potrivit unui proiect.

Acest proiect i-a determinat pe unii
critici să se întrebe cum au devenit "brusc
respectabile aceste cariere şi cum pot
permite conservatorii aşa ceva". "Este o
contradicţie (...) să susţii, brusc, un serviciu
de escortă ca pe o ocupaţie legitimă pentru
femeile canadiene şomere", a declarat Pat
Martin, parlamentar social-democrat din
cadrul New Democratic Party (NDP).

Terri-Jean Bedford, o prostituată care
a reuşit să obţină, în justiţie, respingerea
legilor privind prostituţia, a declarat că
cele două sunt ocupaţii legitime şi "a venit
vremea ca oamenii să nu mai judece

ocupaţiile altor persoane". "Există o serie
de ocupaţii dezagreabile, pentru care eu nu
aş opta. Soldat este una dintre ele, iar
cealaltă, probabil, este politician", a spus
ea. Proiectul introduce, între ocupaţiile
care vor fi "acceptate să fie postate pe Banca
de Joburi", pe cele de "dansator exotic,
dansator erotic, dansator nud, dansator
striptease şi dansator la masă", dar şi pe cele
"damă de companie, agent de linie erotică,
agent telefonic pentru servicii personale".
Stripperii au creat probleme Guvernului
federal şi în trecut. În 2004, opoziţia a cerut
demisia ministrului Imigraţiei, din cauza
hotărârii biroului acesteia de a prelungi
permisul de şedere unui stripper din
România şi din cauza unui program
special prin care se permitea stripperilor
străini să obţină vize speciale de muncă.

:omerii din Canada ajuta\i s[ devin[
stripperi ;i dame de companie

Organizaţiile ecologiste sunt înfuriate
de un plan al autorităţilor locale din
regiunea Abruzzo, din centrul Italiei, de a
combate prostituţia prin tăierea copacilor,
măsura putând afecta inclusiv prostituate
românce. Ani la rândul, autorităţile locale
au încercat să supravegheze şoseaua
Bonifica del Tronto, un drum interior, de
circa 20 de kilometri, care porneşte de la
coasta adriatică însoţind parcursul râului
Tronto. Şoseaua este un adevărat rai
pentru traficanţii de carne vie. Au fost
instalate camere, au fost intensificate
raidurile, au fost instituite patrule timp de
24 de ore, primarii oraşelor din apropiere
au dat amenzi clienţilor, dar totul a fost în
zadar. Un sondaj efectuat luna aceasta de
o organizaţie neguvernamentală a găsit la
lucru nu mai puţin de 600 de prostituate

pe Bonifica del Tronto. Majoritatea erau
nigeriene, dar printre ele se aflau şi
românce, braziliene, albaneze şi
chinezoaice. La sfârşitul lunii trecute, şeful
lucrărilor publice ale guvernului
regional, Angelo Di Paolo, a anunţat că a
sosit timpul pentru măsuri drastice. A
ajuns la un acord cu reprezentanţii
provinciali şi municipali pentru a tăia toată
vegetaţia "din jurul şi de-a lungul
malurilor" râului Tronto, care oferă
prostituatelor adăpost pentru a-şi furniza
serviciile sexuale.  

Organizaţiile ecologiste spun însă că
planul va distruge 28 de hectare de pădure
vitală pentru ecosistemul local. Aceşti
copaci, spun ecologiştii, nu au altă vină
decât aceea că le oferă intimitate
prostituatelor şi clienţilor lor. 

Italia combate prostitu\ia 
prin t[ierea copacilor



Administratorii averii actorului Dennis Hopper decedat în luna mai au dat-o în judecată pe Victoria Duffy, sus\in-
ând că aceasta ar fi furat opere de artă extrem de valoroase din casa so\ului său. „În cel pu\in două ocazii la sfâr;itul lui
2009, pârâta a descins în re;edin\a so\ului. Cu rea credin\ă, aceasta a sustras anumite opere de artă ;i alte obiecte...” VEDETE

Courtney Cox ;i David Arquette 
s-au desp[r\it

m
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Cei doi actori au anun\at oficial c[
s-au despăr\it, după 11 ani de căsnicie.
„Am decis, de comun acord, să ne des-
păr\im pentru o perioadă de timp. Mo-
tivul acestei separări este să ne în\ele-
gem mai bine pe noi în;ine ;i să aflăm
calită\ile de care avem nevoie la un par-
tener de via\ă. Vom rămâne prieteni ;i
părin\i responsabili pentru fiica noas-
tră ;i ne iubim încă foarte mult. Sun-
tem de acord cu limitele pe care ni le-
am impus în această perioadă ;i spe-
răm că familiile, prietenii no;tri ;i me-
dia vor da dovadă de respect, demni-
tate, în\elegere ;i dragoste, în această
perioadă”, au adăugat cei doi arti;ti.

Courtney ;i David s-au cunoscut pe
platourile de filmare ale peliculei
“Scream”, în 1995. După trei ani, ei ;i-
au anun\at logodna ;i s-au căsătorit pe
12 iunie 1999. După aproape cinci ani
de la nuntă, pe 13 iunie 2004, s-a năs-
cut fiica lor, Coco Riley Arquette, a că-
rei na;ă este Jennifer Aniston, alături
de care Courtney a jucat în serialul de
televiziune de succes “Prietenii tăi/
Friends”.

Potrivit site-ului TMZ.com, cei doi
s-ar fi despăr\it “de câteva luni”, dar
“au rămas prieteni”.

Eva Mendes< „Angelina Jolie a
f[cut ca filantropia s[ devin[ 

o activitate obi;nuit[”
Angelina Jolie este ambasador al

bunăvoin\ei din partea Înaltului Co-
misariat pentru Refugia\i din cadrul
ONU ;i călătore;te în toată lumea pen-
tru a sus\ine diverse cauze umanitare.
Numai în acest an, ea a vizitat tabere
de refugia\i din America de Sud, a dis-
cutat cu familiile în dificultate după
seismul din Haiti ;i cu familiile afec-
tate de inunda\iile din Pakistan.

Eva Mendes, care colaborează la
rândul ei cu Art of Elysium Founda-
tion - o asocia\ie care sprijină copiii
bolnavi - s-a declarat impresionată de
eforturile depuse de Angelina Jolie ca-
re încearcă să facă din lume un loc mai

bun.
Într-un interviu acordat postului

Fox News, Eva a declarat< “Trebuie să
spun că Angelina Jolie a făcut ceva cu
adevărat interesant după ce a devenit
starul Angelina Jolie. A luat cu ea acea
lumină ;i aten\ie care se concentrau
asupra ei ;i le-a proiectat asupra cau-
zelor importante. Consider că acest lu-
cru este cu adevărat incredibil ;i ea es-
te persoana care a reu;it să transforme
aceste activită\i în ceva obi;nuit”.

Jolie a vizitat peste 20 de tabere de
refugia\i din Irak, Afganistan, Pakistan
;i Sudan, de când a devenit ambasa-
doare a bunăvoin\ei în 2001.

George Michael a fost
eliberat din închisoare

Condamnat pe 14 septembrie, în Ma-
rea Britanie, la opt săptămâni de închi-
soare pentru posesie de canabis ;i con-
ducerea automobilului sub influen\a
drogurilor ;i a alcoolului, George Mi-
chael a fost eliberat luni, informează
bbc.co.uk. Starul a stat astfel după gratii
doar patru săptămâni.

Cântăre\ului britanic în vârstă de 47
de ani i-a fost suspendat totodată ;i per-
misul de conducere a automobilului pen-
tru o perioadă de cinci ani, artistul fiind
obligat ;i la plata unei amenzi de 1.250
de lire sterline.

Artistul ;i-a isp[;it sentin\a, pentru
început, în închisoarea Pentonville, din
nordul Londrei, în sec\iunea destinată
prizonierilor vulnerabili, fiind apoi trans-
ferat la Highpoint, în comitatul Suffolk
din estul Angliei. În timp ce se afla în în-
chisoare, vedeta a dat un comunicat în
care a declarat că nu a primit “vreun tra-
tament special de vreun fel”. În schimb,
a precizat că angaja\ii închisorii ;i ceilal\i
pu;căria;i s-au purtat frumos cu el.

Justin Timberlake 
;i-a cump[rat cas[ de
7 milioane de dolari
Cântăre\ul nu se uită la bani când vi-

ne vorba de confortul lui. Justin ;i-a
achizi\ionat o proprietate în valoare de
7,65 milioane de dolari, în care să se
simtă în siguran\ă, fără teama că papa-
razzi îi vor urmări fiecare mi;care.

Artistul de\ine deja un apartament
în New York, dar e nemul\umit că nu
se bucură deloc de intimitate acolo, pre-
sa fiind constant în fa\a imobilului. Din
cauza aceasta, ;i-a scos la vânzare apar-
tamentul (pentru suma de 5,25 milioa-
ne de dolari) ;i ;i-a luat deja o casă în
complexul reziden\ial Greenwich Vil-
lage din Manhattan, care are trei dor-
mitoare ;i o parcare privată.

Katherine Heigl este obsedat[ 
de control

Catalogată de mul\i colegi drept o
scorpie cu chip de înger, care emite pre-
ten\ii exagerate pe platoul de filmare,
Katherine Heigl (31 de ani) a recunos-
cut, într-un final, că are fi\e, dar acasă.
„Sunt foarte tipicară cu anumite lucruri“,
mărturise;te ea. „De exemplu, în ceea
ce-o prive;te pe fiica mea Naleigh, vreau
ca ;i so\ul meu, dar ;i bona să facă lu-
crurile exact a;a cum le fac eu. Vreau să
folosească aceea;i cremă de corp pentru
bebelu;i, pentru că doar o anumită for-
mulă e potrivită pentru Naleigh ;i ace-
lea;i ;erve\ele umede ;i scutece pe care
i le cumpăr eu. Dar, în general, prefer să
mă ocup personal de asta. E clar că am
ni;te fixa\ii ;i tocmai de aceea mă simt
mai bine când le fac eu.“

Dar în timp ce Katherine e foarte
preocupată să \ină sub control zona cas-
nică, în ceea ce prive;te activitatea ei de
actri\ă, ea ;i-ar dori ca lumea să n-o mai
perceapă ca pe o persoană dificilă. „Mi

s-a spus că-mi apăr cu înver;unare opi-
niile. Până la urmă, producătorii `;i do-
resc să aibă de-a face cu o persoană pu-
ternică sau cu una naivă? Ar fi mai bine
dacă m-a; preface că sunt persoana pe
care vor ei s-o vadă, decât să fiu eu în-
sămi? Nu-mi stă în fire să mă prefac. Nu
;tiam că sunt atât de îngrozitoare încât
să trebuiască să-mi ascund firea!“

De cealaltă parte, so\ul ei Josh Kel-
ley e mul\umit că so\ia lui e genul care
preia controlul în orice situa\ie, mai ales
în ceea ce prive;te cre;terea micu\ei Na-
leigh< „E o mamă grozavă. Are un talent
înnăscut pentru asta. Iar feti\a noastră
ne-a consolidat ;i mai mult rela\ia de cu-
plu ;i a făcut din casa noastră un cămin.
Doar ea lipsea pentru ca iubirea noastră
să fie completă“. Acum, Katherine ;i Josh
`;i doresc încă un copil, conceput de ei
de data aceasta. „Sunt sigur că îi vom
oferi feti\ei noastre, la un moment dat,
un partener de joacă“, promite Josh.
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Eva Longoria va prezenta gala 
MTV Europe Awards de la Madrid
Interpreta Gabrielei Solis din seria-

lul „Neveste disperate” va prezenta ga-
la premiilor MTV Europe Awards, ce
vor fi decernate pe 7 noiembrie la Ma-
drid. “Sentimentul pe care îl resimt tre-

ce dincolo de încântare. Să prezint
această gală ;i să fac acest lucru în fru-
mosul ora; Madrid reprezintă cirea;a
de pe tort pentru mine”, a declarat Eva,
într-un comunicat difuzat pe site-ul eve-

nimentului.
Actri\a americană, care s-a căsăto-

rit cu jucătorul de baschet francez To-
ny Parker în iulie 2007, are origini spa-
niole. “Abia a;tept să văd interpretări-

le live deoarece le apreciez foarte mult
pe artistele care au primit cele mai mul-
te nominalizări. Sunt două femei fan-
tastice, reginele actuale ale muzicii pop”,
a adăugat ea, referindu-se la cântăre\ele

americane Lady Gaga ;i Katy Perry.
Organizatorii evenimentului au mai

anun\at participarea grupului Kings of
Leon ;i a cântăre\ului rock american
Kid Rock la această gală.

Gwyneth Paltrow< „Un produc[tor mi-a
propus s[ termin[m audi\ia `n dormitor”

Vedeta `n v]rst[ de 38 de ani a re-
cunoscut faptul că i s-a oferit, la un
moment dat, un rol cu condi\ia ca ea
să facă sex cu cel care decidea distri-
bu\ia filmului.

Gwyneth a declarat că această prac-
tică, care include ob\inerea unui rol
într-un film sau într-un serial în schim-
bul unor favoruri sexuale, este des în-
tâlnită la Hollywood. 

„Pe vremea când am făcut eu pri-
mii pa;i în showbiz, cineva mi-a suge-
rat să terminăm întâlnirea noastră în
dormitor. Am plecat. Am fost destul de
;ocată. În\eleg cum altă fată, în locul
meu, ;i-ar fi făcut griji de genul «Ca-
riera mea se va sfâr;i dacă nu accept
propunerea lui!»”, a declarat recent
actri\a `ntr-un interviu acordat revis-
tei „Elle”.

Mingea de baschet
folosit[ de Michael

Jackson, supralicitat[

Mingea folosită de artist în videocli-
pul piesei “Jam”, cu autograful megasta-
rului ;i pe cel al jucătorului de baschet
Michael Jordan, a fost vândută cu
294.000 de dolari în cadrul unei licita\ii
ce a fost organizată în Macau (China).

Aproximativ 400 de obiecte, care au
apar\inut unor celebrită\i, au participat
la această licita\ie, printre acestea aflân-
du-se un sutien de culoare neagră al
actri\ei Marilyn Monroe, proteza pen-
tru urechi a personajului Captain Spock
din serialul “Star Trek”, o pereche de
pantofi ai lui Bruce Lee, un costum Bat-
man ;i mai multe obiecte care au apar\in-

ut membrilor trupei The Beatles.
În momentul în care a început lici-

ta\ia pentru obiectele ce au apar\inut fos-
tului Rege Pop, pre\urile au crescut sub-
stan\ial. Mingea de baschet cu care s-au
jucat Jackson ;i Jordan în 1992, în tim-
pul filmărilor pentru videoclipul piesei
“Jam”, a fost adjudecată de un cumpără-
tor american pentru suma de 294.000 de
dolari. Pre\ul estimativ al acestei mingi
era de 600 de dolari.

C[ma;a portocalie purat[ de artist
`n acela;i videoclip, estimat[ `ntre 2000
;i 4000 de dolari, a fost v]ndut[ cu 60.000
de dolari.

Penelope Cruz, înlocuit[ de sora ei 
în „Pira\ii din Caraibe” 

Johnny Depp va fi derutat pe pla-
tourile de filmare pentru că ;i sora co-
legei sale, Penelope Cruz, va participa
la filmări, potrivit “The Sun”. Penelo-
pe va filma scenele din prim plan, iar
sora ei, care seamănă foarte bine cu
so\ia lui Javier Bardem, le va filma pe
cele de la distan\ă. 

Motivul acestei schimb[ri? Pene-
lope este însărcintă în luna a cincea ;i

sarcina ei este prea vizibil[ pentru a
filma anumite scene.

Monica Cruz este tot actri\ă - în
vârstă de 33 de ani, ea este cu trei ani
mai tânără decât sora sa. Este cunos-
cută în Spania, \ara ei de origine, dar
nu a reu;it să se facă remarcată la Hol-
lywood din cauza faptului că engleza
ei nu este la fel de fluentă ca a lui Pe-
nelope. 


