
Marea Britanie cere executarea
silit[ a Prin\ului Paul ;i
Prin\esei Lia

Curtea Supremă din Anglia cere
judecătorilor români să-l execute silit pe
Prinţul Paul pentru o datorie de aproximativ
2 milioane de euro. Magistraţii englezi au
decis ca celor doi să le fie indisponibilizate
proprietăţile din Anglia, din Ţara Galilor şi
din România.
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Guvernul ucrainean le-a
interzis angajatelor sale să mai
poarte fuste scurte şi tocuri
înalte la serviciu. Noile
reglementări, date publicităţii
de guvern, le cer angajatelor să
aibă "o înfăţişare profesională
în permanenţă". Astfel, ele
trebuie să poarte tocuri medii,
să nu se macheze excesiv sau să
îşi dea cu prea mult parfum.

Rochiile împopoţonate,
materialele transparente sau
hainele prea scurte sau prea
decoltate sunt contrare imaginii
unui funcţionar public şi nu
trebuie purtate la serviciu,
potrivit reglementărilor.
Femeile din Ucraina se îmbracă,
în general, mai îndrăzneţ decât
cele din Europa de Vest sau din
Statele Unite, tocurile cui înalte,
machiajul excesiv şi hainele
strâmte fiind comune pe străzi
sau în birourile din oraşele mari
ale ţării.

Miliardarul american
Donald Trump a declarat că
analizează serios posibilitatea de
a candida pentru postul de
preşedinte al Statelor Unite la
următoarele alegeri, din partea
republicanilor. Magnatul în
domeniul imobiliar a afirmat
marţi, într-o intervenţie
telefonică la postul MSNBC, că
se gândeşte serios, "pentru
prima oară în viaţă", la o posibilă
candidatură a sa în 2012. Totuşi,
Trump a făcut şi alte declaraţii
despre o posibilă candidatură a
sa la preşedinţia Statelor Unite
în ultimii aproape 20 de ani. În
2007, omul de afaceri a sugerat
că realizatoarea de televiziune
americană Oprah Winfrey ar
putea candida alături de el,
pentru postul de vicepreşedinte.

Însă şansele lui Trump de a
câştiga alegerile prezidenţiale
sunt foarte reduse. Un alt
miliardar american, Ross Perot,
care a fondat Partidul Reformei,
a candidat de două ori la
preşedinţia SUA, dar fără succes.

Personalit[\i 

actualitatea 

Hunza, locul `n care tr[iesc cei mai longevivi oameni
de pe planet[

Filipinezii care nu cânt[ corect imnul
risc[ închisoarea

~n Hunza nu exist[ spital, farmacie, azil de nebuni, sec\ie de poli\ie, `nchi-
sori, crime sau cer;etori. Aici se ̀ nt]lnesc b[tr]ni care nu mai \in minte c]nd anu-
me s-au n[scut, ;i care au v]rste de 120-140 ani. ~n Hunza, oamenii mor la v]rste
matusalemice. Dar cea mai mare surpriz[ au fost cazurile des ̀ nt]lnite ̀ n care "ma-
mele" aveau 60-70 ani ;i "ta\ii" 70-90 ani. 

Autorităţile din Filipine au decis că cei care nu cântă
corect imnul naţional riscă o amendă de 100.000 de
pesos (circa 1.700 de euro) sau doi ani de închisoare.
Imnul statului Filipine este intitulat "Tărâmul ales".

Iniţial, muzica era un marş pentru soldaţi. Imnul
trebuie cântat conform unui anumit ritm şi pe măsura
4/4 sau 2/4. Acest lucru a fost decis de Parlament, care
a mai hotărât că cetăţenii trebuie să cânte imnul intens,
cu respect.

Legea va fi transmisă Senatului, care poate aduce
modificări. Dacă textul va fi promulgat, el trebuie
aprobat de preşedinte.

Michelle
Obama, prima
Doamnă a State-
lor Unite,  a de-
tronat-o pe Ange-
la Merkel, cance-
larul Germaniei,
în fruntea clasa-
mentului anual al
celor mai puterni-
ce femei din lume,
realizat de revista
Forbes. Soţia
preşedintelui
SUA ocupă pri-
mul loc, deşi a in-
trat în topul celor
mai puternice 100 de femei din lume abia nual trecut,
când a ocupat poziţia 40.

Pe locul doi se află Irene Rodenfeld, în vârstă de 57
de ani, care conduce consorţiul alimentar Kraft Foods.
Ea este urmată de starul de televiziune Oprah Winfrey.

Angela Merkel, care a fost pe prima poziţie anul tre-
cută, se află în prezent pe patru, iar pe cinci este se-
cretarul de stat american Hillary Clinton. 

Clasamentul anual al Forbes nu reuneşte numai
personalităţi din lumea politică şi de afaceri, ci şi sta-
ruri, precum cântăreţele Lady Gaga (locul şapte) şi
Beyonce Knowles (locul nouă) sau actriţa Elle Dege-
ners (locul 10). 

F[r[ tocuri înalte 
;i fuste scurte 

la serviciu `n Ucraina

www.informatia-zilei.ro
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Michelle Obama este cea mai
puternic[ femeie din lume

arheologul Tobias Kienlin 
lucreaz[ al[turi de cei s[tm[reni
la s[p[turile de pe Valea ierului

România are nevoie de partide independente de oligarhi
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Se distribuie `mpreun[ cu Informa\ia Zilei

Donald Trump 
ar putea candida 

la pre;edin\ia SUa“Mincinosul” de goldoni, ̀ ntoarcere
la izvoarele comediei clasice

Poli\i;ti s[tm[reni
`n misiuni peste

hotare

Pagina 6

Victoria Beckham, Stella McCartney ;i Sienna Miller
s-au al[turat unei cauze nobile. Banii strân;i în cadrul
ini\iativei, care aparţine site-ului de vânzări online
eBay, vor fi dona\i spitalului The Royal Marsden,
specializat în tratarea ;i cercetarea cancerului, care

desf[;oară o campanie de strângere de fonduri.
Iniţia\iva eBay, intitulată “Celebrity

Boutique”, va permite achizi\ionarea
unor piese vestimentare unice.

Vedetele doneaz[ haine în
beneficiul bolnavilor de cancer

Tobias Kienlin este arheolog la Institutul de
;tiin\e arheologice al Universit[\ii - Ruhr din
Bochum - Germania ;i, de 3 ani, particip[
al[turi de colegii s[i s[tm[reni la cercet[rile
arheologice de pe Valea Ierului, zona Carei -
Bobald ;i  teritorii le din
apropiere.
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La prima jucare, ̀ n mai, ̀ n aer liber, pe scena aflat[ de
atunci ̀ n proprietatea Teatrului de Nord, “Mincinosul” a
fost udat de ploaie. Duminic[ 3 octombrie, la premiera
propriu-zis[, nimic nu l-a mai `mpiedicat s[ ajung[ la
bun sf]r;it ;i s[ se bucure de succesul meritat.

Regizorul Ovidiu Cai\a nu este la primul spectacol
dup[ o pies[ de Goldoni, a mai montat “B[d[ranii” `n
2003, dar ;apte ani de experien\[ `nseamn[ mult ;i
re`nt]lnirea cu clasicul vene\ian a fost benefic[. ~nainte de
a comenta spectacolul ̀ n sine facem ̀ ns[ un scurt expozeu
istoric, c[ci Carlo Goldoni reprezint[ un punct de cotitur[
`n teatrul european.

Povestea e foarte simpl[. Un doctor `nst[rit are dou[
fete care se suport[ ca tigrul cu leopardul, adic[ ni-
cicum. Una din ele, Rosaura, e curtat[ pe ascuns
de ucenicul doctorului, Florindo, un timid in-
curabil, iar cealalt[, Beatrice, de b[g[re\ul Ottavio. 

~n ora; (Vene\ia, desigur) sose;te t]n[rul
;i abilul Lelio cu servitorul Arlecchino.
Lelio se d[ la cele dou[ fete, iar ajutorul

s[u la fata din cas[, Colombina. La un moment dat sose;te
;i Pantalone, tat[l lui Lelio, `n\eles cu doctorul ca s[ se `ncus-
creasc[. :i cum junele prim e un mincinos incurabil, ga-
ta mereu s[ presare “flori de spirit”, situa\ia se `nc]lce;te
tot mai mult, `ntr-o saraband[ comic[, p]n[ c]nd `n fine
eroul e dat de gol, c[ci avea o nevast[ p[r[sit[ `n Roma ;i
aia nu avea de g]nd s[-l lase de capul lui.

~ntors[turile sunt multe ;i greu de narat pe scurt, r[m]n
de descoperit `n spectacol. Regizorul a renun\at la
Brighella, omul de `ncredere al lui Florindo, a scurtat ce-
va din intrig[, dar  r[m]ne suficient c]t s[ se p[streze sub-
stan\a piesei. 

O g[selni\[ genial[ e distribuirea Cameliei Rus `n ro-
lul lui Lelio, duc]nd mincinozitatea (s[ zicem a;a) p]n[ la
absurd, c[ci fiul lui Pantalone - lovitur[ de teatru final[ -
se dovede;te `n cele din urm[ o fiic[! Dincolo de asta,
Camelia dovede;te un talent comic pe care nu i-l b[nuiam
;i o capacitate de a men\ine un ritm constant ;i a fi cre-
dibil[ `n rol p]n[ la cap[t.

Biserica din
Sanisl[u a ajuns 

la un veac de
existen\[
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Luni Joi

Preşedintele de onoare al PSD, Ion
Iliescu, a declarat, luni, înaintea şedinţei
BPN, că decizia PDL de a intra în cam-
panie electorală arată că democrat-libe-
ralilor le-ar fi “teamă” de perspectiva
contactului cu populaţia.

Întrebat de jurnalişti ce părere are des-
pre afirmaţia Elenei Udrea, că PDL a dat
startul campaniei electorale, Iliescu a răs-
puns< "Asta arată panica în care au intrat,
fiindcă sunt realmente speriaţi de o ase-
menea perspectivă pe care o simt. Adică,
vrând-nevrând, ei trebuie să ia contact cu
populaţia, cu alegătorii şi simt ostilitatea
alegătorilor faţă de ei, faţă de politica pe
care o promovează". El a mai afirmat, răs-
punzând unei întrebări, că dacă PDL
merge "pe aceeaşi cale" ar putea în cinci ani
"să aibă soarta PNŢCD". Ministrul
Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, a
declarat, duminică, la Suceava, unde a avut
loc şedinţa în care a fost aleasă conduce-
rea PDL Suceava, că PDL dă startul cam-
paniei electorale, chiar dacă aceasta înce-
pe cu alegerile interne, care "strâng echi-
pa, fixează liderii şi priorităţile".

Ion Iliescu a mai declarat că o
suspendare a şefului statului "nu este o

joacă" şi trebuie să îndeplinească anumiţi
factori.

Liderii PSD, PNL ;i PC vor
sus\ine un premier comun
dac[ r[stoarn[ guvernul

PSD, PNL şi PC au stabilit să suţină un
premier comun pentru Guvernul de cri-
ză, numele acestuia urmând să fie decis du-

pă adoptarea moţiunii de cenzură, a spus
preşedintele PC, Daniel Constantin, adău-
gând că nu s-a discutat dacă acesta va fi un
tehnocrat sau membru al vreunui partid.

"Am discutat că, dacă această moţiu-
ne de cenzură va trece, cele trei partide vor
avea un candidat la funcţia de prim mi-
nistru comun cu care vom merge a doua
zi la Cotroceni. Există un acord în acest
sens", a spus Constantin, precizând că al-
te detalii privind premierul nu au fost dis-
cutate. "Cu siguranţă însă va fi un candi-
dat asumat politic", a subliniat acesta.

La rândul său, liderul  PSD Victor
Ponta a spus că decizia liderilor opoziţiei
a fost asumarea unei propuneri comune.
Întrebat dacă el îşi doreşte să devină pre-
mier al acestui Guvern de criză, Ponta a
spus că nu este decizia sa, ci a PSD, nefi-
ind vorba despre ce-şi doreşte un lider sau
altul. "Sunt absolut convins că în seara de
după ce moţiunea de cenzură va fi adop-
tată vom găsi împreună soluţia cea mai bu-
nă, nu pentru PSD, nu pentru PNL, ci pen-
tru România", a precizat Ponta.

Liderii PSD, PNL ;i PC au discutat luni
şi despre calendarul suspendării preşedin-
telui.

Mar\i

Deputatul PDL Daniel Oajdea a de-
clarat marţi că o persoană care cotizează la
fondul de pensii 30 de ani primeşte înapoi
sub formă de pensie mai puţin de 50% din
valoarea sumei cotizate, precizând că de-
ficitul anunţat de Guvern pentru acest fond
este nerealist.

"De câte ori vine vorba de pensii, toa-
te guvernele vorbesc despre pensionari ca
şi cum aceştia ar primi o milă de la
Guvern. Am fost contrariat şi am hotărât
să fac un calcul mediu privind pensia
unui om şi cât a cotizat pe parcursul vieţii.
Am constatat că statul nu dă nimic în plus
pensionarilor, mai mult, statul fură în
medie peste 50% din cât a contribuit un om
la fondul de pensii pe parcursul vieţii ac-
tive", a spus Oajdea. El a arătat că un om
contribuie în medie 30 de ani la fondul de
pensii şi primeşte pensie în medie timp de
17 ani. Astfel, o persoană care primeşte un
salariu mediu pe economie cotizează în 30
de ani suma de 206.880 lei şi primeşte în-
apoi 93.065 lei.

În plus, el a arătat că deficitul care se
anunţă acum la fondul de pensii nu e rea-
list, deoarece nu urmăreşte evoluţia fon-

dului pentru un stagiu întreg de cotizare,
de 30 de ani. "Statul nu spune ce a făcut
când avea excedent la fondul de pen-
sii. Este vina omului că au dat politicienii
pomeni electorale? Nu este normal să le
luăm oamenilor dreptul la viaţă în nume-
le deficitului", a spus Oajdea.

Deputaţii PNL ameni\[ 
cu greva parlamentară 

Liderul deputaţilor PNL, Călin Popescu
Tăriceanu, a anunţat că va solicita Biroului
Politic al partidului să se reunească de ur-
genţă pentru a discuta modul în care li-
beralii vor protesta împotriva atitudinii re-
prezentanţilor puterii în Camera
Deputaţilor, o posibilitate fiind greva par-
lamentară. "În calitate de lider al grupului
parlamentar al PNL voi solicita chiar as-
tăzi Biroului Politic al PNL să se reuneas-
că de urgenţă pentru a lua în dezbatere di-
feritele forme de protest pe care le avem la
îndemână. Sigur una dintre formele de pro-
test este chiar o grevă parlamentară, care
este o atitudine extrem de gravă pentru că

un parlament nu poate să funcţioneze în
lipsa opoziţiei. Un parlament nu este o ca-
meră de luat hotărâri fără o dezbatere şi o
dezbatere serioasă trebuie să se producă în-
tre majoritate şi opoziţie. Dacă opoziţia nu
există într-un parlament, instituţia ca ata-
re nu poate funcţiona", a anunţat
Tăriceanu, marţi, după ce liberalii şi social-
democraţii au părăsit plenul. El a explicat
că grupul parlamentar al PNL a luat ho-
tărârea să părăsească lucrările
Parlamentului în urma votului prin care s-
a decis introducerea pe ordinea de zi a do-
uă hotărâri de modificare a Regulamentului
care dă drepturi egale cu ale celorlalte gru-
puri parlamentare grupului indepen-
denţilor. "Noi nu putem să fim de acord cu
această fraudare a rezultatului alegerilor po-
pulare şi, prin urmare, am decis să pără-
sim lucrările Parlamentului. Acest com-
portament din partea PDL nu face decât
să ne arate că mai presus de lege, reguli şi
cutume, pentru PDL este bunul plac şi in-
teresul personal şi, nu în ultimul rând, do-
rinţa de a o menţine cu orice preţ pe
preşedinta Camerei Deputaţilor în funcţie",
a precizat fostul premier liberal.

Pre;edintele Traian Băsescu a anunţat
joi că a decis să trimită Legea pensilor la ree-
xaminare, nefiind de acord cu pensiona-
rea femeilor la 65 de ani. :eful statului a
motivat opţiunea sa pentru modificara vâr-
stei de pensionare prin fapul că femeile au
o situaţie mult mai grea decât bărbaţii,
având grijă şi de gospodărie şi de copii.

"Sunt un susţinător fără rezerve al
egalităţii de şanse, dar şi al egalităţii de tra-
tament în faţa legii pentru femei şi bărbaţi.
Nu pot însă să nu realizez realităţile socio-
economice din România şi să constat că to-
tuşi femeile au o situaţie mult mai grea de-
cât bărbaţii", a subliniat Băsescu, arătând
că o femeie care munceşte în sectorul pri-
vat sau de stat mai are şi un serviciu aca-
să, fiind prima şi cea mai importantă res-
ponsabilă în gestionarea treburilor casei
şi în creşterea copiilor. "Deci femeile fac o
dublă muncă în România. Chiar legea in-
stituie diferenţă de tratament între femei
şi bărbaţi, dacă ne referim la balerini şi ba-
lerine vârsta de pensionare diferă între fe-
mei şi bărbaţi, sau dacă ne referim la mi-
litari", a explicat Băsescu, subliniind că, în
aceste condiţii, a hotărât să retrimită
Parlamentului Legea pensiilor, considerând

oportună modificarea vârstei standard de
pensionare pentru femei la 63 de ani. În
plus, Băsescu a arătat că noua Lege a pen-
siilor instituie, prin stabilirea vârstei de pen-
sioare pentru femei şi bărbaţi la 65 de ani,
o majorare semnificativ mai importantă a
vârstei de pensionare pentru femei. Având
în vedere că, potrivit legislaţiei în vigoare,
femeile se pensionează la 58 de ani, iar băr-
baţii la 62, vârsta de pensionare a femeilor
ar creşte cu ;apte ani, a arătat Băsescu.

PSD renun\[ la suspendare

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a de-
clarat că gestul şefului statului de a retri-
mite Parlamentului spre reexaminare
Legea pensiilor este "singura soluţie corectă
şi acceptabilă", iar motivul invocat de
Traian Băsescu ar reprezenta o sancţionare
indirectă a Robertei Anastase. Ponta a pre-
cizat că PSD opreşte procesul de suspen-
dare a pre;edintelui, opinând că social-de-
mocraţii nu şi-au dorit "o criză politică cu
orice preţ". Ponta a ţinut să menţioneze că
aşteaptă demisia lui Anastase pentru ca
PSD să participe la şedinţa Camerei. 

Vineri

Miercuri

Plenul CCR a decis miercuri, în urma
deliberărior pe Legea pensiilor, că
prevederile legii sunt constituţionale,
decizia de respingere a contestaţiilor PNL
şi PSD fiind luată cu majoritare de voturi,
informează CCR.

"În urma deliberărilor, plenul Curţii
Constituţionale a României, cu majoritate
de voturi, a constatat că legea
susmenţionată este constituţională", se
arată într-un comunicat de miercuri al
CCR. Decizia CCR este definitivă şi
general obligatorie şi se comunică
preşedintelui României, potrivit sursei
citate. Totodată, argumentele reţinute în
motivarea soluţiei pronunţate miercuri de
plenul CCR urmează să fie prezentate în
cuprinsul deciziei care se publică în
Monitorul Oficial al României. PSD şi

PNL au atacat, pe 23 septembrie, la Curtea
Constituţională, Legea pensiilor. Cele
două formaţiuni au criticat legea atât pe
aspecte de formă, cât şi de fond.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a
Sindicatelor Pensionarilor din România
(FNSPR), Viorel Copil, a declarat,
miercuri, că decizia Curţii Constituţionale
privind legea pensiilor este scandaloasă şi
că pensionarii se vor gândi la forme de
protest care exclud însă ieşitul în stradă.
"Este o hotărâre scandaloasă", a spus Viorel
Copil. Acesta a precizat că judecătorii
Curţii Constituţionale ar fi avut cel puţin
două motive să declare neconstituţională
legea pensiilor, respectiv fraudarea votului,
"ceea ce a văzut o ţară întreagă", dar şi
articolele care vor face din actualii şi viitorii
pensionari muritori de foame. 

Într-un discurs rostit la Constanţa,
ambasadorul american Mark Gitenstein
a enumerat câteva elemente pe care
tinerii români ar trebui să le protejeze
"mai presus de orice altceva". Diplomatul
a menţionat aici o presă "independentă
nu doar de stat, ci şi de interesele
economice care folosesc presa pentru a
manipula discursul public" şi a continuat
cu "partide politice puternice,
independente de oligarhii financiari şi
dedicate asigurării bunăstării românilor
obişnuiţi". Gitenstein a adăugat pe lista
elementelor fundamentale şi necesitatea
unui "sistem judiciar fidel statului de
drept, un sistem care să protejeze orice
persoană de încercările statului de a

elimina diferenţele de opinie", alături de
"o piaţă liberă, protejată de concentrare
economică pronunţată, prin existenţa
unor legi antitrust şi a unor reglementări
raţionale".

Mark Gitenstein a ţinut un discurs pe
tema libertăţii de exprimare, cu ocazia
celei de-a zecea ediţii a conferinţei bienale
a Asociaţiei de Studii Americane din
România, desfasurata la Constanta.

Ambasadorul Statelor Unite a ţinut
să precizeze că problemele cu care se
confruntă Rom]nia au fost cunoscute şi
`n SUA, însă nu acum, ci în anii 1880.
Atunci, spune Gitenstein, economia,
partidele politice şi presa erau controlate
de interese economice puternice.

B[sescu nu este de acord 
cu pensionarea femeilor la 65 de ani

Legea pensiilor este constitu\ional[ România are nevoie de partide
independente de oligarhi

PSD precizează că textul moţiunii de
cenzură va fi finalizat la începutul săptă-
mânii viitoare, va integra toate contribuţiile
utile din partid, dar varianta final[ va fi rea-
lizată pe baza unui dialog cu PNL şi PC.

"Partidul Social Democrat, Partidul
Naţional Liberal şi Partidul Conservator vor
finaliza şi iniţia împreună, după cum au
anunţat în mai multe rânduri liderii celor
trei partide, moţiunea de cenzură, pe ca-
re formaţiunile de opoziţie intenţionează
să o depună în perioada imediat următoare.
(...) Textul moţiunii de cenzură va integra
toate contribuţiile utile din partid, inclu-
siv ideile bune din materialele furnizate de
către Departamentele PSD. Varianta fina-
la va fi realizată pe baza unui dialog cu PNL
şi PC, şi va fi prezentată opiniei publice şi
presei în cel mai scurt timp", precizează
PSD într-un comunicat remis vineri, du-
pă ce joi, senatoarea Olguţa Vasilescu
precizase că textul moţiunii a fost termi-
nat de departamentele partidului.

"PSD reafirmă necesitatea înlocuirii cât
mai rapide a Guvernului Boc şi pe aceea a
susţinerii de către o majoritate a unui gu-
vern de criză, care să aplice un plan urgent

de măsuri, astfel încât să fie corectate
greşelile actualei puteri şi să se pună bazele
relansării economiei naţionale", se mai ara-
tă în comunicat. 

Raed Arafat a fost desemnat
“Comunicatorul Anului”

Fondatorul SMURD, Raed Arafat, a
fost desemnat "Comunicatorul Anului" în
cadrul ediţiei de anul acesta a Romanian
Public Relations Award, ce premiază cele
mai bune campanii de relaţii publice din
ţară. La gala Lowe PR a fost desemnată
"Agenţia de PR a anului". Printre campa-
niile premiate se număra "Let’s do it,
România", "Puiul antistres" sau "Banca de
alimente". În total, în cadrul celor nouă ca-
tegorii de concurs, la gala PR Award  au fost
acordate nouă premii de aur, 20 de premii
de argint şi două premii speciale. Alte şase
premii au fost acordate echipelor stu-
denţeşti finaliste la Junior PR Award.

Din cele 110 de campanii de relaţii pu-
blice înscrise la ediţia din acest an a com-
petiţiei, 49 s-au calificat în finală.

PSD va include `n mo\iunea de cenzur[
ideile furnizate de PnL ;i PC

PDL poate avea soarta Pn|CD dac[ merge pe aceea;i cale,
afirm[ ion iliescu

Un deputat PDL acuz[ statul c[ fur[ 50% din contribu\ia
unei persoane la fondul de pensii

S]mb[t[



Acest lăcaş al Domnului a fost visul tuturor oamenilor de spirit şi talent, cu putere creatoare care au slujit în hai-
nă preoţească în biserica de lemn a satului din veacurile mai vechi, până la punerea temeliei primei biserici din zid
în anul 1775. ISTORIE

Biserica din Sanisl[u a ajuns 
la un veac de existen\[
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Parohia Sanislău din
Protopopiatul Carei , Episcopia
Ortodoxă Română  a
Maramureşului şi Sătmarului ,
va sărbători împlinirea a 100 de
ani de la construirea actualei bi-
serici parohiale cu hramul ,,Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”.
Evenimentul va avea loc dumini-
că, 7 noiembrie 2010.

Ridicarea acestei biserici s-a realizat
într-un moment în care numărul cre-
dincioşilor devenise atât de mare încât
depăşea capacitatea de cuprindere a
vechiului lăcaş de cult. În fruntea eno-
riaşilor se afla Alexa Pop, preot paroh dă-
ruit de Dumnezeu cu inspira\ia, harul şi
puterea de a pune în operă această mă-
rea\ă lucrare. Tenacele părinte a fost aju-
tat de entuziasmul şi hărnicia fără mar-
gini a tuturor enoriaşilor cuceri\i de fru-
muse\ea proiectului. Sprijinul generos al
ctitorilor, talentul arhitectului, pricepe-
rea meseriaşilor şi arta pictorilor s-au ar-
monizat desăvârşit în această nobilă
întreprindere.

Clopotele bisericii marcheaz[
momentele importante din
via\a cre;tinilor

Astăzi, indiferent din ce direcţie se
apropie cineva de Sanislău, zăreşte pri-
ma dată imaginea unor turle de biseri-
că care se ridică maiestuos vara din mij-
locul unei mări de verdea\ă, ca apoi,
apropiindu-se, să i se înfă\işeze splen-
doarea întregii construc\ii. Reperele ar-
hitectonice ale bisericii parohiei româ-
neşti se constituie în emblema aparte-
nen\ei spirituale creştine a locuitorilor.

Imaginea întipărită pe retină  se în-
tregeşte cu amprenta sonoră a  glasului
clopotelor, când acestea răsună din în-
altele turnuri. Cu un inconfundabil
timbru al sunetului ele vestesc trecerea
timpului - zorile, miezul zilei sau lăsa-
rea amurgului. "Vibrânda lor chemare
adună  neîntrerupt, la ceasurile rândui-
te, credincioşii la sfintele slujbe. Sunetul
clopotelor pare că se  armonizează cu
sentimentele din inimile credincioşilor
în momentele cruciale ale vie\ii,
anun\ând grav sfin\enia botezului, so-
lemn, ceremonia căsătoriei sau tângui-
tor implacabila trecere la cele veşnice.
Primejdia focului o vestesc intempestiv
tot dangătele clopotelor aşa cum şi no-
rii de grindină sunt alunga\i tot de bă-
tăile clopotului sfin\it."

Clopotele bisericii sunt o prezen\ă de
neşters în amintirea celor născu\i la
Sanislău. Vocea lor de aramă rămâne în-
tipărită pe via\ă în matricea spirituală a
tuturor consătenilor, înso\indu-i oriun-
de s-ar afla trăitori, în lume. Chemarea
lor rămâne inconfundabilă şi irezistibi-
lă simbolizând "glasul străbunilor” ca-
re trezeşte irepresibilul dor al revederii
locurilor natale şi a imaginii sacre a bi-
sericii natale, rămasă veşnic vie în inimile
şi sufletele lor.

Lucr[rile  s-au executat sub
`ndrumarea arhitectului
Giovanni Quai

Biserica comunită\ii creştine româ-
neşti constituie dovada "afirmării către
sine însăşi” a existen\ei românilor pe
aceste locuri binecuvântate dintotdeauna
de către Voia Domnului.

Acest lăcaş al Domnului a fost visul
tuturor oamenilor de spirit şi talent, cu
putere creatoare care au slujit în haină
preoţească în biserica de lemn a satului

din veacurile mai vechi, până la pune-
rea temeliei primei biserici din zid în
anul 1775. 

Cel care acum o sut[ de ani se afla ̀ n
fruntea ̀ ntregii sufl[ri rom]ne;ti din pa-
rohie `n vederea `nf[ptuirii zidirii bise-
ricii era preotul Alexa Pop, numit paroh
;i protopop al Sanisl[ului la 3 martie
1907. Acesta a m[rit dimensiunile vechii
biserici de zid care fusese ridicat[ la 1775
pe locul b[tr]nei biserici de lemn exis-
tent[ p]n[ atunci. Noua biseric[ cu
;ase turnuri a fost dat[ cultului la 1 no-
iembrie 1910. Lucr[rile  s-au executat
sub `ndrumarea arhitectului Giovanni
Quai, italian de origine. Iconostasul,
splendidele vitralii ;i pictura au fost f[cu-
te `n 1913.

Activitatea acestui eminent protopop
a fost pilduitoare prin lupta pentru
p[strarea ne;tirbit[ a credin\ei slujite ̀ n
limba poporului s[u.

Alexa Pop a văzut lumina zilei în 10
mai 1858 la Bozânta Mică, în familia pa-
rohului greco-catolic local Ioan Pop.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal,
iar studiile secundare la Baia Mare ;i
Beiuş, unde trece capacitatea în 1876.
Teologia o absolvă în 1880 la Satu Mare. 

Alexa Pop s-a căsătorit cu Aurelia
Nuţiu. Născută în 1865 la Chioag (ju-
deţul Bihor), soţia lui făcea parte din nu-
meroasa familie a preotului gr.-cat.
Alexandru Nuţiu a Teclei Geran. Dup[
nunta cu Aurelia Nu\iu, este hirotonit ̀ n
17 aprilie 1881.

Începe preoţia prin a fi administra-
tor iar din 1887 paroh la Buşag, adică
aproape de locurile natale, de Valea
Someşului. În 1885 trece examenul pro-
sinodal. A înfiinţat în această parohie un
grânar, din roadele căruia s-a zidit mai
târziu şcoala primară.

Între 1893-1907 păstoreşte tot în zo-
nă, adică la Săsar, în imediata vecinăta-
te a Băii Mari, ridicând acolo noua bi-
serică. Încă de când slujea la Săsar a fost
ales membru pe viaţă al „Astrei”. A spri-
jinit material Reuniunea de cântări
„Hilaria” din Oradea.

Din 3 martie 1907 până la sfârşitul
vieţii funcţionează la Sanislău. A slujit cu
vrednicie aici, obligat de personalitatea
predecesorului său în parohie, nimeni al-
tul decât Gavril Lazăr de Purcăreţi.”

Cei de la 1910 au desăvârşit într-o
manieră impresionantă o măreaţă con-
strucţie operă de artă fără egal, care lu-
minează de atunci destinul genera\iilor,
fiind oglindă a iubirii sufletului lor pen-
tru Dumnezeu. Nu există om care
păşeşte în acest sfânt lăcaş să n-aibă o tre-
sărire, o strângere de inimă şi care să nu
se înfioare de splendoarea care i se în-
fă\işează. Această imagine rămâne ne-
pieritoare în inima şi sufletul oricărui om
care are norocul să o cunoască. 

Preo\ii care au slujit `n
Sanisl[u vor r[m]ne ve;nic `n
amintirea enoria;ilor

Aplecându-ne cu respect spre tre-
cutul parohiei noastre, vom găsi nenu-
mărate momente uimitoare şi eveni-
mente remarcabile din viaţa clerului şi
a mirenilor care se constituie într-o co-
moară de fapte pilduitoare care poate ni-
ciodată nu vor fi îndeajuns de mult apre-
ciate de către noi, cei care le-am urmat.

Un număr impresionant de preo\i au
slujit neîntrerupt în această parohie,
îndrumându-şi cu vrednicie poporul
pe calea credin\ei, mântuirii şi a cultu-
rii naţionale. Numele preo\ilor, mai
ales a celor din perioadele mai vechi, au
rămas în anonimat. Rămâne însă, pen-
tru noi abnega\ia lucrării lor asupra
spiritului şi a min\ii tinerelor vlăstare, că-
rora le-au fost atât părin\i spirituali , cât
şi dascăli de-a lungul anilor, în şcolile
confesionale a căror cea mai veche con-
semnare în documente până acum o gă-
sim în anul 1735. Din acea perioadă pu-
tem vorbi despre genera\ii de oameni
ştiutori de carte, forma\i într-o şcoală or-
ganizată de către biserică. "Preo\i cu cru-
cea-n mână" au fost oamenii ştiutori de
carte, care au propovăduit cuvântul

Domnului, au pus în mişcare energiile
comunită\ii româneşti şi au fost pro-
motori ai răspândirii binefăcătoare a lu-
minii căr\ii, a culturii şi civiliza\iei în rân-
durile membrilor comunită\ii. În timp,
din mijlocul acestor oameni s-au ridicat
personalită\i de o puternică spiritualitate
şi solidă pregătire intelectuală, cu mult
talent şi mare curaj, care au fost ascul-
ta\i şi urma\i de mul\i dintre consătenii
noştri.

Eviden\ierea numelui şi a faptelor tu-
turor preo\ilor care au slujit de-a lungul
timpului Sfânta noastră biserică, o
sim\im ca o datorie de onoare a celor de
astăzi, care dorim să realizăm galeria fes-
tivă a portretelor şi medalioanelor bio-
grafice dedicate fiecăruia.

Cinstirea slujitorilor acestei parohii,
preo\i sau mireni,  porneşte de la con-
sidera\ia că pilda vie\ii şi a faptelor lor
au construit renumele deosebit al pa-
rohiei Sanislău.

Dorim pomenirea fiecăruia, indife-
rent de importan\a faptelor, întinderea
vie\ii sau a activită\ii lor în parohie.
Pentru noi, ei rămân egali întru pre\ui-
re. Destinul lor pe pământ, rânduit de
Dumnezeu pentru a-i sluji pe oameni în
numele Său, ne înva\ă că în fa\a Sfintei
Biserici cu to\ii suntem egali întru
Domnul.

Prea Sfin\itul Justin 
va s[v]r;i sf]nta liturghie 

Prin rândurile noastre, invităm de-
opotrivă pe to\i sanislăuanii, trăitori
acasă, în \ară sau peste hotare la jubileul
bisericii. Sărbătoarea hramului bisericii
străbunilor să constituie o reunire a tu-
turor fiilor satului, pentru a se bucura
dimpreună, sub aripile ocrotitoare ale
protectorilor noştri "Sfin\ii Arhangheli
Mihail şi Gavril".

Sfânta Liturghie arhierească se va să-
vârși de către P.S. JUSTIN SIGHE-
TEANUL ARHIEREU-VICAR, încon-
jurat de un sobor de preo\i.

Prof. Gheorghe Fechete

Localnicii din Sanisl[u sunt foarte m]ndri de frumuse\ea bisericii lor

Papa Benedict al XVI-lea a invitat
un aiatolah ;i doi rabini la sinodul cu
num[rul 200 organizat de Vatican `n
Orientul Mijlociu. Sinodul, care va
avea loc ̀ ntre 10 ;i 24 octombrie 2010,
va g[zdui pentru prima dat[
reprezentan\i ai musulmanilor ;i
evreilor.

La sinod urmeaz[ s[ de dezbat[
subiecte precum problemele
Orientului Mijlociu. Din partea
musulmanilor au fost invita\i
aiatolahul Seyyed Mostafa Mohaghegh
Damad apar\in]nd ;ii\ilor iranieni
care va fi `nso\it de secretarul general
al Comitetului pentru Dialog
Cre;tino-Musulman, Mohammad
Sammak.

Evreii vor fi reprezenta\i de rabinul
David Rosen, conduc[torul
departamentului inter-religios al
Comitetului Evreiesc Interna\ional,
care se va adresa sinodului `n data de
13 octombrie ;i de rabinul Shear-
Yashuv Cohen ;in Haifa, care `n anul
2008 a acuzat c[ importan\i lideri
religio;i ar fi trecut sub t[cere ororile
Holocaustului. Mai exact, face referire
la Papa Pius al XII-lea, din perioada
1939-1958.

Cuvioasa Parascheva este o sf]nt[
venerat[ `n Biserica Ortodox[ Rom]n[
;i `n alte biserici de rit oriental. Ea este
patroana ;i ocrotitoarea Moldovei ;i are
ca zi de pomenire 14 octombrie.

Moa;tele sale au fost aduse la Ia;i
de c[tre domnitorul Vasile Lupu ̀ n anul
1641, care le-a a;ezat `n ctitoria sa,
Biserica Sfin\ii Trei Ierarhi. Aducerea
moa;telor la Ia;i a fost un gest de
recuno;tin\[ din partea Patriarhului
Partenie ;i a membrilor Sinodului
Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol, pentru faptul c[
domnitorul Vasile Lupu a pl[tit toate
datoriile Patriarhiei Ecumenice.

~ncep]nd cu anul 1889, moa;tele
sale au fost mutate `n Catedrala
Mitropolitan[ din Ia;i.

Se spune despre cuvioasa
Parascheva c[ a s[v]r;it minuni ;i
vindec[ri miraculoase. La Ia;i are loc ̀ n
fiecare an un pelerinaj la care particip[
cedincio;i din `ntreaga \ar[, cu ocazia
s[rb[toririi sale. ~n popor mai este
cunoscut[ ;i sub numele de Sf]nta
Vineri sau Vinerea Mare.

Sf]nta Parascheva de la Iaşi se
bucură în ţară de un cult deosebit, mai
mult dec]t toţi ceilalţi sfinţi care au
moaşte în România. În fiecare zi la
Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de
dimineaţă p]nă seara tîrziu, se face un
mic pelerinaj continuu, cu credincioşi de
toate v]rstele şi din toate locurile, veniţi
la rugăciune. În mod deosebit, în
sărbători, în posturi şi în fiecare vineri,
considerată ziua Cuvioasei Parascheva,
vin mulţi credincioşi şi se închină la
raclă cu credinţă, aduc]nd flori, daruri
şi îmbrăcăminte pe care le ating de racla
Cuvioasei pentru a dob]ndi ajutor,
sănătate şi binecuv]ntare. În seara zilei
de 14  octombrie, praznicul Cuvioasei
se încheie cu o mişcătoare procesiune în
jurul Catedralei, av]nd în frunte pe
Mitropolitul Moldovei, care, împreună
cu clericii şi credincioşii, cu lum]nări în
m]ini poartă racla cu moaştele sfintei,
în sunetul clopotelor şi al frumoaselor
c]ntări bisericeşti. 

Mirela Filimon

Papa Benedict a invitat
reprezentan\i

musulmani ;i evrei la
sinodul Vaticanului

Sf]nta cuvioas[ 
Parascheva 

este pomenit[ 
la 14 septembrie



"Mi-a pl[cut ;i `mi place aici at]t din punct de vedere personal c]t ;i profesional. Oamenii
sunt foarte ospitalieri, comunicativi, amabili, iar proiectele la care colaborez sunt foarte
interesante. :i, doresc ;i eu ca pe timpul ;ederii mele `n jude\ul dumneavoastr[ s[ putem
ajunge la faza decopert[rii unei a;ez[ri pe care s[ o poat[ vizita lumea"ARHEOLOGIE
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Peste c]\iva ani vom putea vizita o a;ezare
din secolele i - ii `nainte de Cristos

Arheologul Tobias Kienlin lucreaz[ al[turi de cei s[tm[reni la s[p[turile de pe Valea Ierului
Tobias Kienlin este arheolog la

Institut für Arhäologische
Wissenschaften Ruhr - Universität
Bochum (Institutul de ;tiin\e ar-
heologice al Universit[\ii - Ruhr
din Bochum - Germania ;i, de 3
ani, particip[ al[turi de colegii s[i
s[tm[reni la cercet[rile arheolo-
gice de pe Valea Ierului, zona
Carei - Bobald ;i teritoriile din
apropiere.

Mai mult, d]nsul ne-a spus cu ocazia
discu\iei pe care am avut-o `nainte de a
se `ntoarce `n Germania pe perioada
iernii, c[ Muzeul jude\ean Satu Mare va
semna un contract ̀ n baza c[ruia s[ mai
lucreze `n jude\ul nostru al\i 3 ani.

Am stat de vorb[ c]teva minute cu ar-
heologul german ;i cu directorul
Muzeului jude\ean, Liviu Marta, pe tema
descoperirilor respectiv a continu[rii
cercet[rilor arheologice de pe Valea
Ierului ;i din zon[.

Tobias Kienlin a participat la
s[p[turi la Cetatea Troia

Tobias Kienlin s-a n[scut `n Stuttgart
(Germania) ;i, dup[ absolvirea Facult[\ii
de arheologie, a colaborat cu mai multe
facult[\i germane ca de pild[ cele din
Frankfurt sau  Tübingen, iar de 3 ani, ac-
tiveaz[ la Universitatea din Bochum. 

~n timpul studen\iei, dup[ cum ne-
a povestit, a fost cooptat ̀ ntr-un colectiv
de arheologi renumi\i pentru a efectua
s[p[turi ̀ n Turcia, la Troia. "A fost pen-
tru mine o onoare s[ pot participa la
s[p[turile `ncepute de renumitul
Schliemann, descoperitorul Troiei", a
subliniat vorbitorul.

La Satu Mare, mi-am ̀ nceput activi-
tatea studiind artefacte metalice, dup[ ca-
re am demarat, ̀ mpreun[ cu colegii de la
Muzeul jude\ean, proiectul la care lucr[m
`n prezent. 

"Institutul meu este interesat de
aceast[ colaborare cu muzeul dumnea-
voastr[ fapt pentru care, voi colabora cu
colegii mei de aici `nc[ cel pu\in 3 ani,
dup[ ce se va semna un contract `n acest
sens. Sunt descoperiri foarte interesan-
te din epoca fierului timpuriu din jurul
anilor 1.200 `. Ch. - 800 `. Ch, respectiv
a bronzului t]rziu, din jurul anilor 2.400
`. Ch - 1.800 `. Ch. ;i este foarte mult de

lucru aici. Suntem ̀ n faza cercet[rilor dio-
magnetice ;i nu c[ut[m neap[rat obiec-
te, artefacte, ci a;ez[ri fortificate din
aceast[ zon[. Deocamdat[ suntem `n
faza identific[rii acestor a;ez[ri, ele sunt
`n num[r foarte mare, a;a c[ mai avem
mult de lucru", ne-a spus arheologul
german.

Acum se lucreaz[ 
cu tehnologii noi

La `nceputul discu\iei, cei doi ar-
heologi ne-am prezentat zonele `n care se
ac\ioneaz[ precum ;i o serie de metode
noi de lucru `n acest domeniu. 

Astfel, nu se mai fac s[p[turi "la de-
rut[", adic[ s[ se sape `n ni;te zone `n ca-
re se presupune c[ ar exista morminte sau
artefacte, ci se folosesc metode aeriene ;i
apoi terestre nedestructive pentru a afla
cu exactitate locul `n care se vor efectua
mai apoi s[p[turile.

Mai exact, dintr-un avion ce zboar[
la joas[ `n[l\ime se fotografiaz[, cu apa-
rate speciale, locurile `n care se presupune
c[ s-au aflat, acum peste 3000 - 4000 de
ani a;ez[ri mai mici sau mai mari, ma-
joritatea fortificate cu ziduri de p[m]nt
`nt[rite cu  st]lpi de lemn.

~n faza a doua, cu un aparat special
- un fel de radar al c[rui "ochi" p[trun-
de 2 metri `n p[m]nt - se cerceteaz[ cen-
timetru cu centimetru zonele fotografiate
din avion ;i se identific[ exact unde au
existat construc\ii, unde au fost zidurile
;i toate celelalte am[nunte. Cu un de-
tector de metale se descoper[ apoi arte-
factele metalice, fie de bronz fie de fier.

Abia apoi, se trece la s[p[turi adic[ la
decopertarea zonei, faz[ `n care se poa-
te folosi tehnic[ de mare capacitate cum
ar fi buldozerele care sap[ dup[ un des-
en exact al a;ez[rii, f[r[ a provoca
stric[ciuni a;ez[rii sau artefactelor.

~n zona cercetat[ sunt zeci 
de a;ez[ri fortificate

~n zona V[ii Ierului dar ;i `n cea de-
numit[ de cercet[tori "Carei - Bobald", au
fost identificate prin fotografiere ;i apoi
cu ajutorul "radarului", mai multe a;ez[ri,
unele `n mai multe straturi, ce urmeaz[
a fi decopertate ;i apoi cercetate `n detaliu.

"Dorim s[ cercet[m la `nceput
a;ez[rile mai mari, unele de peste 17 hec-
tare, apoi fiecare construc\ie `n parte ;i

desigur, artefactele pe care le vom iden-
tifica, pentru a ne face o impresie privind
importan\a, m[rimea ;i celelalte criterii.
~n faza a doua, desigur, va fi nevoie de
s[p[turi pentru a scoate la suprafa\[
aceste a;ez[ri, cu cl[dirile respectiv spa\ii-
le dintre acestea", ne-a mai spus Tobias
Kienlin.

Vor fi scoase la lumin[ unul
sau mai multe sate 

I-am `ntrebat apoi pe cei doi dac[
sunt ;anse ca, `ntr-un viitor mai mult sau
mai pu\in apropiat, s[ fie scoas[ la su-
prafa\[ o asemenea a;ezare ce ar putea fi
apoi vizitat[ de elevi, studen\i sau al\ii in-

teresa\i de istorie, dar ;i de turi;ti veni\i
din \ar[ sau din str[in[tate, ceea ce ar
spori astfel num[rul obiectivelor turisti-
ce din jude\. "Avem ̀ n plan o astfel de ac-
tivitate de decopertare a uneia sau a
mai multor a;ez[ri ce vor putea fi apoi vi-
zitate. Nu este nevoie de foarte mul\i bani,
a;a c[ este posibil. ~n prezent ̀ ns[, ne con-
centr[m aten\ia c[tre zona Oa; care es-
te deja zon[ turistic[, ̀ n spe\[ la Boine;ti,
;i unde sunt de asemenea a;ez[ri ce pot
deveni atrac\ii turistice. ~n Boine;ti, pen-
tru cine a trecut pe acolo, este pe dreap-
ta cum vii dinspre Bicsad, un d]mb de-
numit de localnici "Bela Var'" ;i acesta
poate fi decopertat pentru a deveni punct
de atrac\ie turistic[", a completat direc-
torul Liviu Marta. 

La finalul `nt]lnirii noastre l-am ru-
gat pe arheologul german s[ ne spun[ ̀ n
c]teva cuvinte  ce impresie i-au f[cut oa-
menii din jude\.

"Mi-a pl[cut ;i ̀ mi place aici at]t din
punct de vedere personal c]t ;i profe-
sional. Oamenii sunt foarte ospitalieri, co-
municativi, amabili, iar proiectele la ca-
re colaborez sunt foarte interesante. Plec
acum ̀ n Germania dar, a;a cum v-am mai
spus, voi reveni la prim[var[ pentru a le
continua ̀ n urm[torii trei ani. :i, doresc
;i eu ca pe timpul ;ederii mele ̀ n jude\ul
dumneavoastr[ s[ putem ajunge la faza
decopert[rii unei a;ez[ri pe care s[ o
poat[ vizita lumea", ne-a spus Tobias
Kienlin.

Mihai G.

Eugen Rung, (student german), Tobias Kienlin, arheolog ;i profesor la Universitatea din Bochum ;i Liviu Marta,
directorul Muzeului Jude\ean Satu Mare, `nainte de plecarea `n “vacan\a de iarn[“ a  colaboratorilor germani

Castelul Peleş din Sinaia se situează
pe poziţia a şasea în Top 15 al celor mai
spectaculoase construcţii de gen din lume,
pe prima poziţie în clasament fiind
Castelul Hohenzollern din Germania.

"Deşi construite cu scopul de apărare,
în zilele noastre, castelele par oarecum
construcţii nerealiste, născute din lumea
poveştilor", scriu cei care au realizat topul.

Astfel, după Castelul Hohenzollern
din Germania, în clasament urmează, în
ordine, Castelul Howard din Marea
Britanie, Alcázar din Segovia (Spania),
Castelul Himeji din Japonia, Castelul din
Praga (Cehia), Castelul Peleş din România,
Castelul Chambord din Franţa, Castelul
Neuschwanstein din Germania, Castelul
Corfe din Marea Britanie, Castelul
Matsumoto din Japonia, Castelul Burg
Eltz din Germania, Castelul Eilean Donan
din Scoţia, Castelul din Neuchâtel
(Elveţia), Fortăreaţa Guaita din San
Marino şi Castelul Conwy din Ţara
Galilor. Despre Castelul Peleş, cei care au
alcătuit clasamentul scriu< 

"Poziţionat în peisajul idilic al

Munţilor Carpaţi din România, Castelul
Peleş este o construcţie de poveste.
Începută în 1873, construcţia complexului
a fost una internaţională şi solicitantă. Aşa
a descris Regina Elisabeta a României
fazele construcţiei< «Italienii erau zidari,
românii construiau terase, ţiganii erau

hamali. Albanezii şi grecii lucrau în piatră,
germanii şi maghiarii erau tâmplari. Turcii
ardeau cărămidă. Inginerii erau polonezi
şi cioplitorii în piatră erau cehi. Francezii
desenau şi englezii măsurau...». Se pare că
14 limbi străine se auzeau printre
muncitori".

Muzeele Pele; ;i Peli;or vor fi închise pentru cur[\enie

Ansamblul de locuit de la Casa Albă,
una din cele mai renumite clădiri din
Statele Unite ale Americii, va fi încălzit cu
energie solară, montarea panourilor
urmând să se încheie până în primăvara
anului viitor.

Aceste panouri urmează să furnizeze
apă caldă şi chiar curent electric familiei
preşedintelui Barack Obama, cunoscut
drept un apărător al mediului
înconjurător. 

Anunţul oficial privind instalarea de
panouri solare la Casa Albă va fi făcut
marţi seara, ora SUA, de către consilierul
prezidenţial pentru mediu Nancy Sutley şi
de ministrul energiei Steven Chu. 

Foştii preşedinţi americani Jimmy
Carter şi George W. Bush au recurs parţial
la acest procedeu. În anii '70, administraţia
lui Jimmy Carter a cheltuit 30.000 de dolari
pentru dotarea aripii de vest a Casei Albe
cu un sistem de încălzire solară, iar George
W. Bush a recurs la panouri solare pentru
încălzirea parţială a reşedinţei şi a piscinei. 

Lui Barack Obama, favorabil energiei
durabile, i s-a recomandat să dea un
exemplu personal instalând panouri solare
pe acoperişul imobilului de pe
Pennsylvania Avenue nr. 1600, iar unii
oficiali de la Casa Albă afirmă că acesta a
fost unul din primele gânduri ale
preşedintelui, odată instalat la Casa Albă. 

Luna trecută, mai mulţi activişti
ecologişti au adus la Washington unul din
panourile solare instalate în timpul
administraţiei Carter şi care fuseseră
înlocuite în 1986, cerându-i preşedintelui
Obama să opteze pentru acest sistem. 

Pe de altă parte, factori în domeniu i-
au solicitat Casei Albe să devină emblema
naţională de promovare a energiei solare. 

"Montarea de panouri solare pe
acoperişul celei mai importante reşedinţe
a naţiunii reprezintă un puternic apel
adresat americanilor de a regândi modul
de a produce curentul electric", a declarat
preşedintele Asociaţiei industriilor de
energie solară, Rhone Resch.

Re;edin\a pre;edintelui SUa 
va fi înc[lzit[ cu energie solar[



ARHITECTUR~
Sesiunea ;tiin\ific[ face parte din cadrul proiectului "Patrimonium - Valorificarea

mo;tenirii culturale comune `n regiunea de grani\[". Simpozionul se afl[ la a VII-a
edi\ie ;i este prezent `n Satu Mare timp de trei zile, `n 8, 9 ;i 10 octombrie. Oamenii
de ;tiin\[ invita\i, at]t din \ara vecin[, c]t ;i din Transilvania, au dezb[tut `n acest in-
terval teme legate de edificiile religioase din diferitele zone ale interiorului lan\ului
Carpatic.

arhitectura religioas[ medieval[ este
omniprezent[ `n jude\ul Satu Mare
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Muzeul Jude\ean Satu Mare a
organizat vineri simpozionul ;ti-
in\ific interna\ional “Arhitectura
religioas[ medieval[ din
Transilvania”, `n colaborare cu
Direc\ia Muzeelor din Szabolcs-
Szatmar-Bereg. 

Sesiunea ;tiin\ific[ face parte din ca-
drul proiectului "Patrimonium -
Valorificarea mo;tenirii culturale co-
mune `n regiunea de grani\[".
Simpozionul se afl[ la a VII-a edi\ie ;i
este prezent `n Satu Mare timp de trei
zile, `n 8, 9 ;i 10 octombrie. Oamenii de
;tiin\[ invita\i, at]t din \ara vecin[, c]t
;i din Transilvania, au dezb[tut `n
acest interval teme legate de edificiile
religioase din diferitele zone ale inte-
riorului lan\ului Carpatic. Este vorba
despre edificii religioase din Alba Iulia,
precum Biserica Ortodox[ din locali-
tatea Mesentea, Biserica Parohial[
Evanghelic[ din Sibiu, Biserica din
Joseni, sau despre biserici greco - ca-
tolice cu origini medievale din Satu
Mare. S-a mai vorbit ̀ n cadrul simpo-
zionului despre arhitectura religioas[
a R]jnovului ;i despre criselni\ele de
piatr[ din bazinul Carpatic.

~n jude\ul Satu Mare avem o su-
medenie de astfel de edificii religioase
construite ̀ n epoca medieval[, precum
sunt ;i Biserica Ortodox[ "Intrarea
Maicii Domnului" din St]na ;i Biserica
Reformat[ din Halmeu.

L[ca;ul de cult din St]na a 
rezistat probei timpului

Biserica Ortodox[ "Intrarea Maicii
Domnului" din St]na a fost ridicat[ `n
secolul al XVIII-lea. Ea este `nscris[ `n
Lista na\ional[ de monumente istori-
ce. S-a construit din b]rne masive, a
c[ror `mbinare se finalizeaz[ sub for-
ma numit[ "cap de r]ndunic[", ce

ofer[ `ntregului sistem ;i func\ii deco-
rative. L[ca;ul de cult se remarc[ prin
turnul deosebit de frumos realizat, cu
un foi;or sculptat cu m[iestrie. Acesta
este dispus `n exterior sub form[ de cer-
dac ;i sus\inut de patru st]lpi, fiecare
dintre ei av]nd trei bra\e ce `ndeplinesc
;i un rol decorativ. ~ntregul edificiu es-
te dominat de acest turn executat cu
mult[ pricepere ;i migal[.

~n 1820, pridvorul este transformat
`n pronaos, pentru a m[ri spa\iul li-
turgic, construindu-se actualul pridvor
cu st]lpi de lemn. Cafasul este tot re-
zultatul lucr[rilor de construc\ie din
anul 1820. Pictura interioar[ s-a p[strat
doar fragmentar, pe bolta naosului.
Registrele iconostasului sunt reduse ca
num[r, iar stilul este influen\at de pic-
turile apusene.

Biserica Reformat[ din
Halmeu este pomenit[ 
pentru prima dat[ `n 1322

Prima men\iune a denumirii loca-
lit[\ii Halmeu dateaz[ ̀ nc[ din 1217, `n
registrul de la Oradea, c]nd patru lo-
calnici sunt supu;i probei fierului.
Biserica a;ez[rii este men\ionat[ pen-

tru prima dat[ `n 1322, `n registrul de
dijme papale. Data exact[ a construc\iei
edificiului de cult r[m]ne o enigm[, dar
potrivit inscrip\iei cu anul 1417 de pe
tabernacol, aceasta trebuia s[ fie gata la
`nceputul secolului al XV-lea. Cl[direa
;i-a p[strat forma medieval[, de;i de-
a lungul secolelor a suferit mai multe
transform[ri. Sanctuarul se `nchide
cu trei laturi ale unui octogon, bol\ile
sunt prev[zute cu nervuri, iar `n exte-
rior zidurile sunt sprijinite de contra-
forturi. Una dintre consolele care spri-
jin[ bol\ile din sanctuar este decorat[
cu o sculptur[ reprezent]nd un cap de
om. ~n 1958 s-a descoperit ancadra-
mentul u;ii de intrare ̀ n fosta sacristie,
tabernacolul ;i scaunul preotului pe la-
tura sudic[. A fost dezvelit[ o ni;[ ;i pe
latura nordic[ a arcului de triumf.
Tavanul navei a fost ini\ial plat, `ns[ a
fost `nlocuit cu o re\ea de bol\i de in-
spira\ie gotic[, din lemn `n 1858, c]nd
turnul din lemn adosat fa\adei dinspre
vest a fost `nlocuit cu unul din piatr[.
Cu acest prilej, nava a fost alungit[, `ns[
vechea u;[ gotic[ a fost refolosit[.
Noul turn, construit ̀ n stil neogotic, es-
te octogonal `n partea superioar[. ~n
cripta bisericii, realizat[ `n secolul al
XVIII-lea, exist[ mormintele familiilor
care au finan\at reconstruirea bisericii,
dup[ invazia t[tarilor din 1717.
Coroana amvonului dateaz[ din pe-
rioada barocului t]rziu. ~n cimitirul din
jurul bisericii se p[streaz[ `nc[ pietre
de morm]nt dat]nd din perioada mo-
dern[ realizate din piatr[ profilat[.
Cele dou[ clopote ale bisericii dateaz[
din 1928 ;i 1861. Mai multe informa\ii
despre alte l[ca;e de cult, dar ;i despre
cele mai sus men\ionate, pute\i g[si pe
CD-ul "Monumente medievale din ju-
de\ul Satu Mare", material publicat `n
cadrul proiectului “Mo;tenirea
Cultural[ transfrontalier[ `n serviciul
identit[\ii locale”, derulat de Muzeul
Jude\ean Satu Mare, prin sprijinul fi-
nanciar al Uniunii Europene.

Arhitec\ii nu contenesc s[
uimeasc[ lumea `ntreag[
prin crea\iile lor inedite ;i cu
totul aparte. C]nd ace;tia `;i
pun imagina\ia la lucru ;i `;i
propun s[ `ncalce anumite re-
guli, arhitec\ii creeaz[ imobile
unul mai bizar dec]t cel[lalt.
C]teva dintre aceste crea\ii non-
conformiste sunt chiar locuibi-
le ;i atrag turi;tii ca un magnet.

Un prim exemplu de astfel de cl[di-
re bizar[, dar func\ional[ spre mirarea tu-
turor, este "Cl[direa Ripley" din Statele
Unite ale Americii. Denumirea i-a fost
dat[ dup[ numele fondatorului seriei de
ziare "Ripley's Believe it or not!", `n care
erau prezentate tot felul de lucruri stra-
nii, dar adev[rate. Imobilul a fost con-
struit pentru a reprezenta dezastrul pro-
vocat de cutremurul devastator din 1812,
care m[sura 8 grade pe scara Richter. :i
Praga are o astfel de cl[dire aparte, de da-
ta aceasta fiind denumit[ "Casa care
danseaz[". A fost inaugurat[ `n 1996 ;i
construit[ `n numai doi ani, fiind pro-
iectat[ de arhitectul ceh, Valdo Milunic,
`n colaborare cu un arhitect canadian,
Frank Gehry. Designul neconven\ional al

aces-
teia a iscat multe con-

troverse `n r]ndul publicului, dar
nu numai. Autorit[\ile au fost scandali-
zate, deoarece cl[direa a fost inspirat[ de
dansul lui Fred Astaire cu Ginger Rogers.
Ini\ial, construc\ia aparte a fost denumit[
"Fred ;i Ginger", ca tribut adus celor doi
arti;ti.

Japonia se poate ;i ea m]ndri cu un
imobil `nclinat la 135 de grade. I se spu-
ne "Casa... f[r[ nume", deoarece nu are
un nume oficial. Se cunosc foarte pu\ine
lucruri despre ea, iar singura informa\ie
disponibil[ despre aceast[ cl[dire este c[

`n
prezent este lo-

cuibil[ ;i locuit[.
"Cl[direa Robot" din Thailanda a

fost proiectat[ la jum[tatea anilor '80 de
c[tre doctorul `n arhitectur[, Sumet
Jumsai. Ea g[zduie;te sediul B[ncii Asiei
din Bangkok. Directorul b[ncii a fost cel
care a dorit un sediu special pentru in-
stitu\ia pe care o conduce. Prin urmare,
i-a cerut proiectantului s[ construiasc[ o
cl[dire cu un design modern, care s[ re-
flecte o nou[ er[, `n care serviciul bancar
computerizat va avea `nt]ietate.

"Catedrala din Ronchamp", din

Fran\a,
dup[ cum `i este nu-

mele, a fost construit[ de faimosul ;i
controversatul arhitect elve\ian Le
Corbusier. Ini\ial, catedrala a fost distrus[
`n timpul celui de-Al Doilea R[zboi
Mondial, iar arhitectul a acceptat s-o re-
construiasc[, ̀ ns[ a impus o condi\ie. :i-
a dorit libertate de exprimare artistic[ ;i
a ob\inut-o.

A ;asea cl[dire c[reia i se poate spu-
ne "ciudat[" se g[se;te ̀ n Germania ;i se
nume;te "Casa Astra". Amplasat `n
Hamburg, imobilul era de fapt, o fabric[

de bere. Etajele sale puteau fi mi;cate `n
sus ;i `n jos, de-a lunul centrului acestu-
ia. Din p[cate, aceast[ minunat[ cl[dire
a fost distrus[ `n momentul `n care o
companie de r[coritoare a achizi\ionat-
o. ~n prezent, ̀ n locul cl[dirii, acolo se afl[
o parcare mare pentru angaja\ii corpo-
ra\iei.

~n Paris se g[se;te o construc\ie de-
numit[ dup[ pre;edintele Fran\ei, Geoges
Pompidou, din vremea ̀ n care a fost rea-
lizat[. "Centrul Pompidou" a fost pro-
iectat de arhitec\ii Renzo Piano, Richard
Rogers ;i Sue Rogers. Construc\ia in-
clude o bibliotec[, Muzeul Na\ional de
Art[ Modern[ ;i Centrul pentru
Muzic[ ;i Cercetare Acustic[.
Despre a opta cl[dire ciudat[ se poa-

te spune c[ este cu totul aparte. Se nu-
me;te "Wonderworks" ;i se poate vizita
`n SUA. A fost proiectat[ cu susul `n jos
;i este folosit[ ca parc de distrac\ii `n
Florida, av]nd peste 100 de jocuri inte-
ractive.

"Casa Str]mb[" din Polonia a fost
"g]ndit[" de Szotyscy Zaleski ;i a fost con-
struit[ ̀ n 2004. Este situat[ l]ng[ un ma-
re centru comercial, ̀ n zona reziden\ial[
din Sopot. F[r[ `ndoial[, aceast[ cl[dire
este cea mai fotografiat[ din ̀ ntreaga \ar[.

M. Filimon

Biserica Ortodox[ "Intrarea Maicii Domnului" din St]na a fost ridicat[ `n secolul al XVIII-lea

Cele mai ciudate cl[diri din lume



REPORTAJ
Principalele probleme din Haiti r[m]n manifest[rile violente, r[pirile, traficul de droguri ;i omu-

ciderile. ~n acest climat de nesiguran\[, poli\i;tii rom]ni au sarcina de a acorda sprijin ;i consiliere poli\iei
locale ̀ n domeniul restabilirii ordinii ;i lini;tii publice, prevenirea ;i combaterea criminalit[\ii. De ase-
menea, poli\i;tii rom]ni sunt implica\i `n preg[tirea Poli\iei Na\ionale Haitiene. 

Cinci poli\i;ti s[tm[reni `;i risc[ via\a
`n misiuni de pace peste hotare

6 Informa\ia de Duminic[/10 octombrie 2010

Printre poli\i;tii prezen\i ̀ n teatrele de
opera\iuni ale diferitelor misiuni de
men\inere a p[cii se afl[ ;i ofi\eri
s[tm[reni. Trebuie men\ionat c[ aceste
misiuni se desf[;oar[ sub egida ONU cum
ar fi MINUSTAH - Haiti, MONUC - R.D.
Congo, sub egida UE sunt EULEX-Koso-
vo, EUPOL - Afganistan. Subcomisar Ni-
colae V`lceanu, comisar Raluca Domu\a,
inspector pricipal Cristian S[l[gean, in-
spector principal R[zvan Micle ;i inspec-
tor Cornelia Cutean sunt poli\i;tii
s[tm[reni care au participat ori particip[
la astfel de misiuni. 

Misiunea ONU din Haiti

Participarea Poli\iei Rom]ne la mi-
siuni ONU `n Haiti, a debutat la 24 sep-
tembrie 2004. ~n cei 6 ani de prezen\[
rom]neasc[ `n misiunea MINUSTAH,
num[rul poli\i;tilor rom]ni a crescut de
la 4 ̀ n 2004 la 21 ̀ n prezent. Printre cei 21
de ofi\eri rom]ni se num[r[ ;i trei poli\i;ti
s[tm[reni, subcomisar Nicolae V]lceanu,
comisar Raluca Domu\a ;i inspector prin-
cipal Cristian S[l[gean. Inspector Corne-
lia Cutean a f[cut ;i ea parte din contin-
gentele de poli\i;ti rom]ni aflate `n mi-
siuni ONU `n Haiti.

Principalele probleme din Haiti r[m]n
manifest[rile violente, r[pirile, traficul de
droguri ;i omuciderile. ~n acest climat de
nesiguran\[, poli\i;tii rom]ni au sarcina de
a acorda sprijin ;i consiliere poli\iei loca-
le ̀ n domeniul restabilirii ordinii ;i lini;tii
publice, prevenirea ;i combaterea crimi-
nalit[\ii. De asemenea, poli\i;tii rom]ni
sunt implica\i ̀ n preg[tirea Poli\iei Na\io-
nale Haitiene. 

UNMIK - misiunea ONU din
Kosovo

Poli\i;tii s[tm[reni au participat ;i la
misiunile ONU din Kosovo - UNMIK.
Pentru stabilizarea situa\iei conflictuale
care a ap[rut `n procesul scind[rii fostu-
lui spa\iu iugoslav, a fost adoptat[ Rezo-
lu\ia 1244 a Consiliului de Securitate al
ONU prin care a fost instituit[ la 10 iunie
1999 misiunea interna\ional[ de men\ine-
re a p[cii din Kosovo UNMIK.  Rom]nia
a fost printre primele \[ri care au r[spuns
la apelul ONU de a trimite ofi\eri de poli\ie
`n Kosovo, particip]nd cu o for\[ de poli\ie
`nc[ din 10 august 1999. Printre poli\i;tii
rom]ni pleca\i `n misiune `n Kosovo s-a
aflat ;i inspector principal de poli\ie
R[zvan Micle. 

Nicolae V]lceanu ;i Raluca 
Domu\a au supravie\uit 
cutremurului din Haiti

Dup[ ce au dovedit ̀ n cadrul mai mul-
tor teste complexe c[ pot reprezenta \ara
`n misiuni de pace ONU, poli\i;tii
s[tm[reni au fost selecta\i din c]teva sute
de al\i poli\i;ti. Dup[ un an de preg[tire
;i examin[ri, subcomisar Nicolae V]lcea-
nu ;i comisar Raluca Domu\a au ajuns pe
insula Hispaniol[. S-au adaptat foarte bi-
ne ;i nu le este fric[. ~n fiecare zi, patru-
leaz[ ̀ n cele mai periculoase zone. ~n plus,
poli\i;tii rom]ni `i `nva\[ meserie pe
poli\i;tii haitieni. Poli\ia haitian[ este for-
mat[ din neprofesioni;ti, cule;i de pe
strad[, unii dintre ei cu antecedente pe-
nale. 

Absolvent al Academiei de Poli\ie Ale-

xandru Ioan Cuza Bucure;ti, subcomisar
Nicolae V`lceanu a activat `n cadrul Ser-
viciului Cercet[ri Penale - Inspectoratul de
Poli\ie al jude\ului Satu Mare, apoi la Ser-
viciul de Combatere a Crimei Organizate
Satu Mare de unde s-a transferat la In-
spectoratul Jude\ean al Poli\iei de Fron-
tier[ Satu Mare. De la IJPF Satu Mare,
ofi\erul a plecat `n misiune `n Haiti.

Dup[ absolvirea Academiei de Poli\ie
Alexandru Ioan Cuza Bucure;ti, comisar
Raluca Domu\a a activat `n cadrul In-
spectoratului de Poli\ie al Jude\ului Satu
Mare, Serviciul de Combatere a Crimei
Organizate. 

Dup[ ob\inerea de monitori ONU, cei
doi ofi\eri au plecat `n Haiti `n luna no-
iembrie 2009. Din fericire, to\i cei 21 de
poli\i;ti rom]ni au supravie\uit catastro-
falului cutremur din 12 ianuarie, chiar
dac[ trei case `n care locuiau ;i dou[ bi-
rouri s-au d[r]mat. Casa `n care locuia
Raluca Domu\a s-a pr[bu;it. Din fericire,
ea se afla la birou. :i-a pierdut sub
d[r]m[turi toate lucrurile.      

Raluca Domu\a a lucrat la "Infrac\iuni
comise de minori ;i crime sexuale". Ea tre-
buia s[-i ̀ ndrume pe poli\i;tii haitieni cum
s[ instrumenteze astfel de cazuri. Ofi\erul
de poli\ie ̀ ;i aminte;te despre un caz ̀ n ca-
re ̀ n fa\a unei biserici, un pu;ti de zece ani
a violat o feti\[ de 6 ani.

Inspector principal de poli\ie Cristian
S[l[gean este ;i el `n Haiti. A plecat anul
acesta. La fel ca ceilal\i doi colegi ai s[i ;i
Cristian S[l[gean a activat `n cadrul Ser-
viciului de Combatere a Crimei Organi-
zate Satu Mare. Poli\i;tii rom]ni afla\i `n
Haiti se implic[ ;i `n misiuni umanitare. 

R[zvan Micle - ofi\er `n 
cadrul Biroului Trident

Inspector principal de poli\ie R[zvan
Micle este absolvent al Academiei de
Poli\ie Alexandru Ioan Cuza Bucure;ti. A
activat ̀ n cadrul Inspectoratului de Poli\ie
al Jude\ului Satu Mare la Serviciul de In-
vestigare a Fraudelor, apoi la Serviciul de
Investiga\ii Criminale de unde `n 2006 a
fost transferat la Serviciul de Combatere
a Crimei Organizate Satu Mare. A parti-
cipat la o serie de preg[tiri ;i examene apoi
dup[ ce a ob\inut statutul de monitor
ONU a fost examinat de o comisie inter-
na\ional[. Fiind selec\ionat din c]teva su-
te de poli\i;ti, ̀ n perioada septembrie 2007
- septembrie 2008 inspector principal de
poli\ie R[zvan Micle a fost `n misiunea
ONU - UNMIK din Kosovo. Dup[ ce a re-
venit `n \ar[ ;i-a continuat activitatea `n
cadrul IJP Satu Mare, Serviciul de Inves-
tiga\ii Criminale, iar din aprilie 2010 ac-
tiveaz[ ̀ n cadrul Biroului Trident un ser-
viciu de informa\ii care func\ioneaz[ ̀ n ca-
drul Punctului de trecere a frontierei Pe-
tea. Al[turi de al\i patru poli\i;ti rom]ni,
inspector principal de poli\ie R[zvan Mi-
cle a  fost repartizat ̀ n regiunea Mitrovi\a.
Aici a prins perioade fierbin\i> declararea
independen\ei Kosovo - 17 februarie 2008,
incidentele din martie 2008 etc. Tensiunile
au crescut considerabil ̀ n ora; dup[ ce pe
data de 17 februarie 2008, Kosovo ;i-a de-
clarat independen\a, ̀ ;i aminte;te inspec-
tor principal de poli\ie R[zvan Micle.
S]rbii n-au renun\at la violen\ele de strad[,
nici dup[ declararea independen\ei Ko-
sovo. ~n 18 februarie 2008, sute de oameni
s-au adunat `n pia\a Sumadia din Mi-

trovi\a, de unde au m[r;[luit spre centrul
ora;ului, unde se afla podul care despar-
te Mitrovi\a ̀ n dou[> partea de nord locuit[
de s]rbi, ;i partea sudic[, unde majorita-
tea sunt albanezi. Inspector principal de
poli\ie R[zvan Micle s-a aflat `n acele zile
fierbin\i `n regiunea Mitrovi\a. Poli\i;tii
rom]ni executau misiuni de patrulare ;i
coordonare a poli\iei locale c]nd `n 17
martie 2008, explozia unei grenade a r[nit
c]\iva ofi\eri ONU. De asemenea, la o lun[
de la declararea independen\ei, peste o
sut[ de persoane au fost r[nite `n urma
confrunt[rilor dintre s]rbi ;i trupele NA-
TO, ONU ;i UE, care au fost atacate `n
ora;ul Mitrovi\a. Sunt doar c]teva zile fier-
bin\i tr[ite ̀ n Kosovo de inspectorul prin-
cipal de poli\ie R[zvan Micle. 

Cornelia Cutean - ofi\er de
leg[tur[ la Paris

Inspector de poli\ie Cornelia Cutean
a participat ;i ea la misiuni ONU ̀ n Haiti.
Absolvent[ a Academiei de Poli\ie Ale-
xandru Ioan Cuza Bucure;ti, inspector de
poli\ie Cornelia Cutean a activat ̀ n cadrul
IPJ Satu Mare. ~n perioada 2007 - 2009  a
f[cut parte din contingentele de poli\i;ti
rom]ni aflate `n misiuni ONU `n Haiti.
C]nd a plecat ̀ n Haiti activa ̀ n cadrul Ser-
viciului de Combatere a Crimei Organi-
zate Satu Mare. Din Haiti a revenit ̀ n \ar[
;i a activat `n cadrul Serviciului de Inves-
tiga\ii Criminale Satu Mare, de unde `n
acest an a plecat `n Fran\a, la Paris, unde
este ofi\er de leg[tur[. Sunt doar c]\iva
poli\i;ti rom]ni, care fac cinste uniformei
pe care o poart[. 

Stela C[dar  



~n Hunza nu exist[ spital, farmacie, azil de nebuni, sec\ie de poli\ie, `nchisori, crime sau cer;etori. Crede\i sau nu,
dar aici se `nt]lnesc b[tr]ni care nu mai \in minte c]nd anume s-au n[scut, ;i care au v]rste de 120-140 ani. ~n Hunza,
oamenii mor `n urma accidentelor, de b[tr]ne\e, la v]rste matusalemice. Dar cea mai mare surpriz[ au fost cazurile des
`nt]lnite `n care "mamele" aveau 60-70 ani ;i "ta\ii" 70-90 ani. TURISM

Hunza, locul `n care tr[iesc cei mai 
longevivi oameni de pe planet[
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Pe P]m]ntul acesta pe care
tr[im sunt locuri uimitoare despre
care nu am auzit sau despre care
ne vine greu s[ credem c[ exist[.
Insule incredibile, priveli;ti care
`\i taie respira\ia, plante sau ani-
male care sfideaz[ logica ;i tim-
purile. Un astfel de loc exist[ un-
deva `n India iar cei care l-au vi-
zitat spun c[ acela ar putea fi
Raiul.

~n anul 1870, un general britanic
`mpreun[ cu garnizoana sa urc[ pen-
tru prima data pe valea r]ului Hunza,
o zon[ uitat[ de timp, ascuns[ `n un-
gherele muntoase din nord-estul Indiei
de atunci. ~ntreaga omenire se afla `n
fa\a unui miracol care sfida regulile ;ti-
in\ei oficiale. Oamenii care tr[iau de
milenii `n acest loc uitat de boal[, su-
ferin\[, triste\e ;i stres, atingeau v]rste
incredibile, se bucurau de o stare a
s[n[t[\ii nemai`nt]lnit[ nic[ieri `n lu-
me ;i puteau procrea la v]rste la care
cei mai mul\i occidentali z[ceau deja `n
sicrie. Ast[zi, misterul V[ii Hunza ;i al
locuitorilor este la fel de mare, `n ciu-
da sutelor de investiga\ii ;i cercet[ri ;ti-
in\ifice. 

~ntre Tibet, India ;i Pakistan

Dac[ o c[utam strict dup[ coor-
donate geografice, Hunza este o mic[
vale muntoas[ din regiunea Gilgit-
Baltistan, provincie la nord-vest de
Pakistan. ~ntreaga vale este situat[ la
`n[l\imea medie de 2.500 de metri,
av]nd o suprafa\[ de 7.900 kilometri
p[tra\i. Karimbad este principalul
or[;el al regiunii, ast[zi - o destina\ie
turistic[, datorit[ priveli;tilor specta-
culoase. Zona este m[rginit[ de mun\i
maiestuo;i cu `n[l\imi de peste 6.000
metri.

Hunza a fost la ̀ nceputurile sale un
mic stat izolat, m[rginit de Tibet la
nord-est, ;i Mun\ii Pamir. Perioada de
domina\ie britanic[ s-a `ntins doar
`ntre anii 1889-1892. B[;tina;ilor nu le-
a fost deloc greu s[ `;i apere valea `n
timpul invaziilor, deoarece trec[torile
prin care se f[cea pe vremuri accesul `n
zon[ aveau o l[\ime de doar 50 centi-
metri.

Temperatura aerului `n vale osci-
leaz[ `ntre + 27 grade Celsius ;i -10 gra-
de Celsius pe timp de iarn[, c]nd
trec[toarea este blocat[ de z[pezi. 

La marginea Raiului

Valea Hunza este de o frumuse\e
absolut ireal[. C[l[torii care au venit au
fost atra;i de faima locului ;i de lon-
gevitatea extrem[ a b[;tina;ilor.
Trec[toarea prin care se intr[ `n Hunza
este foarte dificil de parcurs, fiind si-
tuat[ la `n[l\imea de 4.176 metri.

Odat[ intrat `n vale, se dezv[luie un
peisaj edenic, iar dac[ soarele scald[ pis-
curile `nz[pezite ;i valea multicolor[,
senza\iile sunt indescriptibile, ;i pu-
ternic amplificate de aerul tare ;i nefi-
resc de curat al `n[l\imilor.

V[ile de piatr[ alb[struie ale
mun\ilor, m[rginesc gr[dini ;i terase
cultivate cu pomi fructiferi ;i orz,
al[turi de p[;uni netede, unde pasc tur-
me de animale crescute pentru l]n[,
laptele ;i carnea lor. Deoarece `n valea
Hunza plou[ rar, localnicii au dezvol-
tat `n timp un ingenios sistem de iriga\ii
prin care apa provenit[ din topirea
ghe\arilor se scurge c[tre gr[dinile,

p[;unile ;i locuin\ele lor. Sistemul are
lungime total[ de peste 80 km ;i pre-
ia apa scurs[ din ghe\arul Ultar situat
la `n[l\imea de 7788 metri, `n Muntele
Rakaposhi. Inaccesibilitatea v[ii a dus
la secole de izolare fa\[ de orice influ-
en\[ venit[ din exterior. Nu mai de-
vreme de anii '50  locuitorii din Hunza
nu v[zuser[ nici m[car o ma;in[ sau
avion `n zbor.    

Urma;ii lui Alexandru cel
Mare?

La `nceputul secolului XX, mai
mul\i antropologi ;i etnologi care au in-
trat pentru prima oar[ `n contact cu
b[;tina;ii, au emis ipoteza c[ acest
grup etnic total diferit de celelalte din
jurul s[u, ar fi nici mai mult nici mai
pu\in dec]t urma;ii solda\ilor din ar-
mata lui Alexandru Macedon.

Captivanta ipotez[ a r[mas `n sertare-
le istoricilor, neav]nd prea mult[ cre-
dibilitate printre speciali;tii vremii.

Cu toate acestea, studiile efectuate
`ncep]nd cu anii '70, au venit cu re-
zultate ;ocante. Totul a `nceput de la
analizele limbii b[;tina;ilor. Acesta
este total diferit de limbile ;i dialecte-
le triburilor din `mprejurimi. Analizele
istoric-fonetice au scos la iveal[ c[ es-
te un amestec lingvistic dintre vechea
limb[ macedonean[ ;i limbile vorbite
`n Antichitate `n Imperiul Elenistic-
Persan.

Hunzaku\ii au pielea alb[ ;i fizio-
nomie tipic caucazian[. Cercet[torul
John Clark nota despre  copii cu p[rul
;aten, blond ;i chiar ro;cat, afirm]nd
c[ dac[ ar fi `mbr[ca\i `n stil european,
nu s-ar deosebi cu nimic de copiii
unei ;coli din Sco\ia sau Irlanda.
Femeile Hunza sunt deosebit de fru-
moase ;i delicate. 

Culturile terasate din Vale se ̀ ntind
ca un puzzle multicolor p]n[ la 50 ni-
vele de `n[l\ime. La baz[ se afl[ casele
oamenilor, iar deasupra culturile agri-
cole. P[m]ntul este deosebit de s[rac,
tot b[legarul de la animale este folosit
la ̀ ngr[;area stratului superficial de sol
care acoper[ st]ncile. Turmele de ca-
pre, oi ;i vaci sunt duse vara pe culmile
`nalte ale mun\ilor unde se mai g[sesc
petice de verdea\[. Ast[zi, localnicii din
Hunza sunt faimo;i pentru ospitalita-
tea ar[tat[ turi;tilor.

T[tici la 70 - 90 de ani

~n Valea Hunza tr[iesc probabil cei
mai longevivi oameni din lume. Primul
cercet[tor care a analizat "Mitul Hunza"
`n anul 1960 a fost delegat de c[tre U.S.
Na\ional Geriatric Society s[ studieze
cauzele ;i factorii care determin[ sta-
rea de s[n[tate ;i longevitatea locuito-

rilor. Volumul editat atunci relateaz[
despre un \inut `ndep[rtat unde oa-
menii nu sufer[ de bolile comune po-
pula\iilor occidentale. ~n Hunza, nici
m[car cei mai b[tr]ni oameni nu su-
fereau de Parkinson, colesterol m[rit,
boli de inim[, cancer (cancerul este to-
talmente necunoscut `n r]ndul lor), ar-
trita, carii dentare, afec\iuni ale vezicii
urinare, diabet, tuberculoza, hiperten-
siune arterial[, alergii, astm, boli de fi-
cat, constipa\ie, hemoroizi sau alte su-
te de afec\iuni.

~n Hunza nu exist[ spital, farmacie,
azil de nebuni, sec\ie de poli\ie, `nchi-
sori, crime sau cer;etori. Crede\i sau nu,
dar aici se `nt]lnesc b[tr]ni care nu mai
\in minte c]nd anume s-au n[scut, ;i
care au v]rste de 120-140 ani. ~n
Hunza, oamenii mor `n urma acci-
dentelor, de b[tr]ne\e, la v]rste matu-
salemice. Dar cea mai mare surpriz[ au
fost cazurile des `nt]lnite `n care "ma-
mele" aveau 60-70 ani ;i "ta\ii" 70-90
ani. 

Unul dintre avantajele combina\iei
de alimenta\ie specific[, calitatea su-
perioar[ a aerului ;i a apei, al[turi de
munca fizic[ neostoit[, a dus la acest
miracol al vie\ii. 

Copii al[pta\i p]n[ la 6-7 ani

De la animale m[n]nc[ totul, nu
doar carnea. ~n anotimpul rece, nevo-
ia de calorii o suplinesc prin consumul
intensiv de lapte, br]nzeturi ;i unt. Vara
se hr[nesc cu vegetale crude, f[r[ a fi
g[tite sau prelucrate `n foc. Vegetalele
sunt m]ncate pe loc, imediat ce sunt cu-
lese. ~n anotimpul cald, masa zilnic[ se
compune din peste 80% legume ;i
fructe consumate crude. Copiii sunt
al[pta\i p]n[ la 6-7 ani, fapt care le adu-
ce un sistem imunitar de fier ;i un aport
de calciu neegalat. Aerul rece ;i altitu-
dinea ridicat[ fac ca microbii ;i bacte-
riile s[ fie aproape inexisten\i.
Alimentele nu sunt niciodat[ procesate
sau rafinate. Aici nimeni nu consum[
zah[r, foarte pre\uit[ este `n schimb
mierea.

Alt secret al b[;tina;ilor const[ `n
consumarea `n cantit[\i imense a cai-
selor. Caisul este unul dintre pu\inii
pomi fructiferi care s-au adaptat la as-
primea climei din regiune. Caisele
sunt m]ncate crude iar cele care nu pot
fi consumate sunt preg[tite pentru
iarn[. Caisele r[mase sunt t[iate ;i
puse la uscat pe t[vi de lemn. Caisele
con\in mari cantit[\i de vitamina B-17,
un excelent element natural ̀ mpotriva
cancerului.

Pentru realizarea p]inii se macin[
`n piatr[ boabe de gr[u, orz ;i hri;c[.
F[ina este amestecat[ cu ulei de cano-
la, miere, melas[, lapte de soia, sare de
mare, scor\i;oar[, nuc;oar[, suc
proasp[t de l[m]ie ;i portocal[, ou[,
ulei de m[sline, praf de curry, p[trun-
jel, ghimbir ;i banane uscate. P]inea re-
zultat[ este coapt[ pe jum[tate astfel
`nc]t principiile active, vitaminele ;i nu-
trien\ii s[ nu fie distru;i.

Poate c[ secretul s[n[t[\ii ;i lon-
gevit[\ii acestor oameni st[ `n apa ca-
re provine din ghe\arul Ultar. Analizele
de laborator au ar[tat c[ aceast[ ap[ es-
te foarte bogat[ `n potasiu ;i cesiu, foar-
te bogat[ `n metale active/alcaline ca-
re previn apari\ia cancerului.

P]n[ c]nd ;tiin\a va dezlega mis-
terul longevit[\ii acestor oameni, ̀ ntr-
o vale ascuns[ din Himalaya, boala ;i
b[tr]ne\ea vor fi sfidate ̀ n continuare.

V. Shibata



Evul Mediu italian a dat na;tere unei forme speciale de comedie, cu personaje tipizate, m[;ti
;i prezen\e feminine incitante care prin 1570 st]rneau m]nia clericilor, dar n-au putut fi iz-
gonite de pe scene. Spectacolele se jucau `n pie\e publice, pe scene de sc]nduri, ;i publicul
;tia la ce s[ se a;tepte, “commedia dell’arte” fiind un fel de telenovel[ amuzant[ a vremii, cu
un scenariu previzibil.

La prima jucare, `n mai, `n
aer liber, pe scena aflat[ de atunci
`n proprietatea Teatrului de Nord,
“Mincinosul” a fost udat de ploa-
ie. Duminic[ 3 octombrie, la pre-
miera propriu-zis[, nimic nu l-a
mai `mpiedicat s[ ajung[ la bun
sf]r;it ;i s[ se bucure de succesul
meritat.

Regizorul Ovidiu Cai\a nu este la pri-
mul spectacol dup[ o pies[ de Goldoni,
a mai montat “B[d[ranii” `n 2003, dar
;apte ani de experien\[ `nseamn[ mult
;i re`nt]lnirea cu clasicul vene\ian a
fost benefic[. ~nainte de a comenta
spectacolul `n sine facem `ns[ un scurt
expozeu istoric, c[ci Carlo Goldoni re-
prezint[ un punct de cotitur[ ̀ n teatrul
european.

De la commedia dell’arte
la comicul realist

Evul Mediu italian a dat na;tere
unei forme speciale de comedie, cu
personaje tipizate, m[;ti ;i prezen\e fe-
minine incitante care prin 1570 st]rneau
m]nia clericilor, dar n-au putut fi izgo-
nite de pe scene. Spectacolele se jucau ̀ n
pie\e publice, pe scene de sc]nduri, ;i pu-
blicul ;tia la ce s[ se a;tepte, “commedia
dell’arte” fiind un fel de telenovel[ amu-
zant[ a vremii, cu un scenariu previzi-
bil. Nobili, servitori, bufoni, femeiu;te
`namorate ;i drame sentimentale ̀ nrou-
rate de glume uneori f[r[ perdea popu-
lau peisajul dramaturgic la `nceputul vea-
cului XVIII, c]nd `n Italia se n[;tea Carlo
Goldoni, iar `n Fran\a Jean-Baptiste
Poquelin, cunoscut sub numele de
Moliére.

Personajele aveau nume u;or de
anticipat< Arlecchino ;i Colombina erau
servitorii comici ;i iste\i, Brighella mo-
delul omului de `ncredere, Pantalone
b[tr]nul de care toat[ lumea-;i b[tea joc,
trebuia s[ mai apar[ c]te un doctor cu
ifose, iar comedia se `nv]rtea `n jurul
unui intrigant, numit adesea Pagliazzo,

pe care compozitorul Ruggiero
Leoncavallo avea s[-l consacre mult
mai t]rziu ̀ ntr-o dureroas[ oper[ dedi-
cat[ vie\ii actorilor ambulan\i.

Odat[ cu Goldoni teatrul italian
`ncepe s[ ias[ din conven\iile acestei for-
me ;i se deschide spre realit[\ile socia-
le ale vremii, m[;tile ̀ ncep s[ cad[ ;i ac-
torul-vedet[ `;i asum[ propria perso-
nalitate. Goldoni e ̀ nc[ jucat ;i ̀ l sim\im

relevant ;i `n ziua de azi, dincolo de
s[n[toasele hohote de r]s pe care ni le
ocazioneaz[ piesele sale. Acum doi ani
vedeam “Slug[ la doi st[p]ni”, specta-
colul b[im[rean cu un senza\ional
Arlecchino jucat de Sorin Miron `n re-
gia lui Victor Ioan Frunz[, iar acum a ve-
nit r]ndul “Mincinosului” `ntr-o ver-
siune ce respect[ conven\iile genului, dar
le aduce `n spa\iul teatrului modern.

Mincinoasa de serviciu,
Camelia Rus

Povestea e foarte simpl[. Un doctor
`nst[rit are dou[ fete care se suport[ ca
tigrul cu leopardul, adic[ nicicum. Una
din ele, Rosaura, e curtat[ pe ascuns de
ucenicul doctorului, Florindo, un timid
incurabil, iar cealalt[, Beatrice, de
b[g[re\ul Ottavio. ~n ora; (Vene\ia,
desigur) sose;te t]n[rul ;i abilul Lelio cu
servitorul Arlecchino. Lelio se d[ la ce-
le dou[ fete, iar ajutorul s[u la fata din
cas[, Colombina. La un moment dat so-
se;te ;i Pantalone, tat[l lui Lelio, `n\eles
cu doctorul ca s[ se `ncuscreasc[. :i cum
junele prim e un mincinos incurabil, ga-
ta mereu s[ presare “flori de spirit”, si-
tua\ia se `nc]lce;te tot mai mult, `ntr-o
saraband[ comic[, p]n[ c]nd `n fine
eroul e dat de gol, c[ci avea o nevast[
p[r[sit[ `n Roma ;i aia nu avea de g]nd
s[-l lase de capul lui.

~ntors[turile sunt multe ;i greu de
narat pe scurt, r[m]n de descoperit `n
spectacol. Regizorul a renun\at la
Brighella, omul de `ncredere al lui
Florindo, a scurtat ceva din intrig[, dar
r[m]ne suficient c]t s[ se p[streze sub-
stan\a piesei. For\a mont[rii st[ `n sim-
plitatea suprem[ a decorului ;i jocul de-
bordant al actorilor.

O g[selni\[ genial[ e distribuirea
Cameliei Rus `n rolul lui Lelio, duc]nd
mincinozitatea (s[ zicem a;a) p]n[ la ab-
surd, c[ci fiul lui Pantalone - lovitur[ de
teatru final[ - se dovede;te `n cele din
urm[ o fiic[! Dincolo de asta, Camelia
dovede;te un talent comic pe care nu i-
l b[nuiam ;i o capacitate de a men\ine
un ritm constant ;i a fi credibil[ `n rol
p]n[ la cap[t. ~n p[l[rie ;i costum, e un
Lelio ;armant ;i machiavelic, un “ma-
verick” care duce spectacolul ̀ nainte, cu
at]t mai spectaculos cu c]t regizorul ba-
te, prin distribuirea unei femei, spre
cli;eele feminismului zilelor noastre,
`nc]t te `ntrebi la sf]r;it cum de nu ;i-o
fi dat seama signora Cleonice din Roma
c[ so\ul ei adorat e de fapt o ea (sau poa-
te ;tia, ;i atunci...). Rol mare, a;tept[m

alte realiz[ri, c[ci Camelia ne-a ar[tat c[
;tie ;i dram[, mai ales `n “Interior”, spec-
tacolul “de camer[“ al Dianei Drago;.

Servitorii, mai comici
ca st[p]nii

Roluri de un comic pur, venit direct
din commedia dell’arte, fac Arlecchino
(Ionu\ Oprea) ;i Colombina (Renata
Heidel), aparent singurii s[n[to;i la
cap din toat[ liota ;i capabili s[ fac[ haz
de toat[ lumea. Joc fluid, mult[ mi;ca-
re, gag dup[ gag, ei `ntre\in buna dis-
pozi\ie. Vlad Mure;an `l joac[ pe
Florindo, ̀ ntr-un mod monoton, potri-
vit cu molatecul ;i b]lb]itul personaj, ;i
prime;te hohote de r]s copioase. Mihai
D[m[cu;, unul din cei mai buni actori
tineri ai trupei, `l `ntruchipeaz[ pe
b[g[re\ul ;i alunecosul Ottavio, `ntr-o
presta\ie ce impune prin prezen\[ ;i
mi;care scenic[.

~n rolurile sclifositelor surori, dau re-
cital Alina Negr[u ;i Diana Turtureanu,
ap[s]nd puternic pe tot ce `nseamn[ toa-
ne muieratice ;i preten\iozitate. Dou[ fu-
fe, `n fond, sunt Rosaura ;i Beatrice, ca-
re se joac[ de-a nobilele domni\e, `ns[
cad ̀ n bra\ele oricui le-ar dori, c[ci s-au
s[turat una de alta, cum s[tul e ;i tat[l
lor, doctorul (Dorin Ceoarec), care vrea
s[ ;i le ia de pe cap ;i s[ dea dracului
(cum ;i face tot timpul) regulile de
bonton ale societ[\ii. Un rol interesant
face Ciprian Vultur ca Pantalone,
b[tr]nul tat[ al lui Lelio, chinuit de o
prostat[ labil[ (prilej de alte comic[rii le-
gate de izb[vitorul tufi;, aproape singurul
obiect de decor) ;i de un complex na-
poleonic subliniat `n costuma\ie.

Nu putem `ncheia f[r[ s[ pomenim
un moment de real[ frumuse\e< dansul
micu\ei Silvia Ruba de la Royal Dance
Club, simbol al purit[\ii iubirii ce-l
`nso\e;te pe Florindo, `ndr[gostitul ce se
teme p]n[ ;i de sine `nsu;i. O lic[rire de
dragoste ;i z]mbet `ntr-o lume de care
r]dem ca s[ nu ne bufneasc[ pl]nsul.
C[ci Goldoni scrie (;i) pentru azi.

Vasile A.

SPECTACOLE

“Mincinosul” de goldoni, o `ntoarcere
la izvoarele comediei clasice
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S[pt[m]na care tocmai se
`ncheie a prilejuit s[tm[renilor
amatori de muzic[ bun[ dou[
`nt]lniri cu o cultur[ muzical[ de
un specific aparte< cea evreiasc[.
Prima s-a consumat duminic[ la
Sinagoga Mare, a doua joi la
Filarmonic[.

La primul eveniment protagonist[ a
fost forma\ia de klezmer “Is...Real
Project” din Budapesta, iar `n concertul
Filarmonicii “Dinu Lipatti” a evoluat
chitaristul evreu Yaron Hasson, o figur[
interesant[, `n calitate de solist al unui
concert scris de el `nsu;i.

Klezmer, amestec de veselie
;i nostalgie

Strict vorbind, muzica klezmer e
muzica de petrecere a evreilor din estul
;i centrul Europei. C]ntat[ la nun\i, cei
ce o practic[ - “l[utarii”, dac[ vre\i - au
;i un nume al lor< “klezmorim”. Vioara
este de prim[ importan\[ `n acest stil ;i
nu e de mirare c[ foarte mul\i mari
violoni;ti au r[s[rit din r]ndurile evreilor,
mai ales `n America, unde klezmerul a
luat cu asalt scena muzical[ `n anii

dinaintea Marii Crize. Interesant este c[
foarte multe dansuri populare rom]ne;ti
;i-au f[cut sim\it[ influen\a  `n klezmer
de-a lungul anilor.

~n aceast[ “muzic[ popular[“, s[-i
spunem a;a, veselia ;i nostalgia se ̀ mbin[
adeseori, `n forme uneori extreme, cu
schimb[ri rapide de ritm, exuberan\[ ;i
t]nguire, expresii ale tr[irii unui popor

care pare s[ aib[ resurse suflete;ti infinite
`n ciuda tuturor suferin\elor pe care i le-
a adus istoria.

“Is...Real Project”, forma\ia ce a
`nc]ntat sutele de oameni prezen\i `n
Sinagog[, fie ei evrei, melomani sau
simpli curio;i, aduce `n plus o
dimensiune jazz, pentru c[ domin[ `n
soundul lor al[murile (trompeta,

trombonul, cornul) ;i viorile lipsesc cu
des[v]r;ire. Grosul trupei vine dintr-o
singur[ familie, Kuna, iar cele dou[
vocaliste, Valeria ;i Kata, au fost
str[lucitoare, sus\inute de Bence,
cornistul cu o voce deloc de lep[dat. Au
fost aplauda\i frenetic ;i au dat bucuro;i
dou[ bisuri `ntr-o dup[-amiaz[ extrem
de pl[cut[.

Yaron, evreul arab
cu chitara sa magic[

Programarea unui concert de chitar[
`n prim[ audi\ie, cu tematic[ ebraic[ ;i cu
`nsu;i compozitorul `n calitate de solist,
a fost o atrac\ie binevenit[ ;i a umplut sala
Filarmonicii. Au venit evreii, desigur,
apoi obi;nui\ii concertelor ;i mul\i arti;ti
deschi;i spre noi experien\e, ca ;i iubitori
ai Orientului `n general. C[ci Yaron
Hasson, chitaristul `n chestiune, e un
oriental prin defini\ie< n[scut `n Israel
dintr-o familie cu origini yemenite,
adun[ `n muzica sa influen\e evreie;ti ;i
arabe, ca ;i ritmuri spaniole pe care,
vr]nd-nevr]nd, \i le `nsu;e;ti `n studiul
chitarei clasice ;i care, la drept vorbind,
tot dinspre Orient, dinspre mauri, se trag.

A;a c[ am ascultat ̀ nc]nta\i o lucrare
lung[, dens[ ;i bogat[, `n cinci p[r\i,

fiecare cu un titlu< “Pe aripi de vultur”,
“Fiica Yemenului” (un solo liric), “S[-L
sl[vim pe Domnul”, “Te `ntreb,
Doamne”, “Puternic este Domnul”. Titlul
lucr[rii, “Zidurile Ierusalimului”, trimite
la marile s[rb[tori iudaice, iar
virtuozitatea solistic[ ;i componistic[ este
evident[. Yaron chiar ;tie s[ compun[ ;i
echilibreaz[ frumos compartimentele
orchestrei, cu un plus totu;i pentru
percu\ie, grup[ de instrumente at]t de
des uzitat[ ̀ n muzica oriental[. Generos,
cu z]mbetul pe buze, a oferit ;i un bis
lung, meditativ, at]t de bine primit ̀ nc]t
la final lumea s-a ridicat ̀ n picioare ca s[-
l aplaude.

Evenimentul a fost posibil ;i datorit[
dirijorului Shinya Ozaki, care prezentase
`nainte acest concert la Tg. Mure;, a;a c[
a lucrat mult ̀ n repeti\ii ;i a vegheat atent
la derularea acestui discurs muzical
colorat ;i fin ca un covor persan. Tot
d]nsul a dirijat `n deschidere mica pies[
scris[ de Mozart `n 1785 pentru
funeraliile a doi fra\i masoni ;i Simfonia
a VII-a de Beethoven, c[reia i-a desenat
cu precizie temele ;i ritmurile, lucrarea
fiind aplaudat[ generos. Cu siguran\[
muzica lui Israel va reveni pe scene
s[tm[rene. S-a v[zut c[ merit[.

V. A.

Muzica evreilor a \inut capul de afi; la Sinagog[ ;i Filarmonic[

Nemuritorul cuplu comic Arlecchino-Colombina (aici `ntruchipat de Ionu\
Oprea ;i Renata Heidel)

Chitaristul Yaron Hasson al[turi de orchestra Filarmonicii “Dinu Lipatti”
dirijat[ de japonezul Shinya Ozaki



C]inele are nevoie de o alimenta\ie complet[ ce con\ine nutrien\i necesari, de o alimenta\ie echilibrat[ ;i de hran[
administrat[ `n propor\ii adecvate. Dac[ scoate\i des c]inele afar[ trebuie s[ `i compensa\i efortul ;i energia pier-
dut[ prin m[rirea ra\iei alimentare. ANIMALE

Cum s[ 
ne preg[tim
c[\elul 
pentru sezonul
rece?
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La fel ca noi, oamenii, `n se-
zonul rece ;i animalele de com-
panie au nevoie de un plus de
aten\ie `n materie de `ngrijire ;i
hr[nire.

Speciali;tii sus\in c[, indiferent de
ras[ sau de v]rst[, c]inii, prietenii cre-
dincio;i ai omului, simt c[ vine iarna,
iar datoria st[p]nului este s[ `i spriji-
ne c]t de bine cu putin\[ s[ treac[ mai
u;or de disconfortul provocat de tem-
peraturile sc[zute.

C]inii de talie mic[ sunt cei mai
sensibili la frig

Cu siguran\[ a\i v[zut m[car o
dat[ c[ prietenul necuv]nt[tor tre-
mur[ de frig. Este un semn clar c[ aces-
tuia nu `i pic[ bine ie;irea `n aer liber
;i plimbarea se transform[ pentru
c]ine `ntr-un adev[rat co;mar. Ori,
cum nu `\i dore;ti s[ tragi c[\elul dup[
tine ori de c]te ori ie;i\i la aer, e indi-
cat s[ `l echipezi corespunz[tor.
Deoarece c]inele este un animal ho-
meoterm, pentru a se sim\i bine trebuie
s[ `;i men\in[ temperatura corpului
constant[. Cei mai sensibili la frig
sunt c]inii de talie mic[. ~n cazul `n ca-
re ai un patruped micu\ sau ai de

g]nd s[ `\i cumperi unul `n aceast[ pe-
rioad[, procur[-i `mbr[c[minte de se-
zon, adic[ o vestu\[, un pulov[r, o
h[inu\[ impermeabil[ ;i, de ce nu,
cizmuli\e. ~n fa\a temperaturilor sc[zu-
te sunt vulnerabili c[\eii tineri, c]inii
b[tr]ni ;i cei cu blan[ scurt[. ~n cazul
`n care ave\i un c]ine bolnav, `ncerca\i
s[ v[ apleca\i asupra st[rii lui de s[n[ta-
te `nainte de a-l scoate la plimbare pe
frig sau ploaie f[r[ a fi `mbr[cat co-
respunz[tor. 

Accesorii utile

Sunt multe persoane care atunci
c]nd v[d pe strad[ un c]ine `mbr[cat
r]d ;i chiar cred c[ st[p]nul are at]t de
mul\i bani `nc]t `i arunc[ pe fereastr[.
Ei bine, situa\ia nu st[ chiar a;a.
Accesoriile vestimentare pentru ani-
malele de companie sunt utile ;i nu mai
sunt de mult[ vreme un moft de-al
st[p]nului. Atunci c]nd alege\i haine-
le c]inelui trebuie s[ `i cunoa;te\i
m[sura. Se va m[sura de la baza g]tu-
lui ;i p]n[ la `nceputul cozii, f[r[ a
dep[;i codi\a. Pentru c]inii de talie ma-
re se g[sesc `n magazinele specializate
haine care pot fi ajustate. La capitolul
`nc[l\[minte, cel mai util accesoriu
sunt cizmuli\ele, care au rolul de a pro-
teja pernu\ele picioarelor de frig, de sa-

rea care se `mpr[;tie pentru topirea
z[pezii ;i care `i poate provoca irita\ii
sau chiar r[ni la nivelul membrelor.
Dac[ nu vrei s[ `l `ncal\i totu;i cu ciz-
me po\i alege o cear[ special[ care se
g[se;te `n magazinele de specialitate, es-
te o cear[ ce nu provoac[ alergii, nu es-
te toxic[, previne uscarea ;i cr[parea
pielii ;i zg]rieturile.  

Alimenta\ie echilibrat[

Dac[ de `mbr[cat l-am `mbr[cat, ne

`ndrept[m acum aten\ia spre alimen-
ta\ia animalului de companie `n sezo-
nul rece. 

Din cauza sedentarismului, c]ine-
le ̀ ;i pierde capacitatea de auto-supli-
mentare, astfel c[ alimenta\ia este un
factor c]t se poate de important. ~n si-
tua\ia `n care provoc[m gre;eli ali-
mentare, ducem la grave tulbur[ri ale
organismului animalului care pot fi pe
termen scurt, mediu sau lung. C]ine-
le are nevoie de o alimenta\ie complet[
ce con\ine nutrien\i necesari, de o ali-

menta\ie echilibrat[ ;i de hran[ admi-
nistrat[ `n propor\ii adecvate. Dac[
scoate\i des c]inele afar[ trebuie s[ `i
compensa\i efortul ;i energia pierdut[
prin m[rirea ra\iei alimentare. 

~n cazul `n care c]inele st[ `n cur-
te, proteja\i cu;ca de v]nt, ploi ;i
z[pad[. 

|in]nd cont de toate aceste as-
pecte vei reu;i s[ ai un c]ine bine
`ngrijit, s[n[tos, cu poft[ de via\[ ;i
juc[u;. 

Ioana Pop Vladimirescu

R[m]nem tot la capitolul frig
;i anim[lu\e ;i v[ propunem s[
`nv[\a\i s[ `i confec\iona\i c]ine-
lui dumneavoastr[ un accesoriu
vestimentar. 

Ave\i nevoie de pu\in timp liber ;i
mult[ dragoste pentru ca `n final s[ pu-
te\i ie;i la plimbare cu c[\elu;ul ;i s[ cu-
lege\i laude.

M[surile patrupedului

Pentru a-i confec\iona o h[inu\[
ave\i nevoie de material care s[ fie c]t
mai c[lduros ;i semi - elastic. Asta ca
s[ se muleze perfect pe corpul c]inelui.
H[inu\a se croie;te numai dup[ ce a\i
luat m[surile corecte. 

Circumferin\a pieptului se ia
m[sur]nd ̀ mprejurul pieptului ;i spa-
telui c]inelui `n punctul `n care cir-
cumferin\a este maxim[. Pozi\ion[m
metrul de croitorie `n spatele `ncheie-
turii coatelor ;i vom ad[uga 2, p]n[ la
5 cm, `n func\ie de talia c]inelui. 

Pentru circumferin\a g]tului
m[sur[m ̀ mprejurul g]tului c]inelui la
baz[, `n zona cea mai lat[.

Circumferin\a bur\ii se ob\ine
m[sur]nd `n jurul abdomenului c]ine-
lui, `n punctul `n care burta e cea mai

supt[. M[sur]nd de la baza cozii p]n[
la baza g]tului ob\inem lungimea spa-
telui. 

De ce avem nevoie?

Pentru confec\ionarea h[inu\ei,

dup[ ce a\i notat dimensiunile c]ine-
lui, mai ave\i nevoie de o bucat[ de ma-
terial ̀ n form[ dreptunghiular[ de di-
mensiuni propor\ionale cu ale c]inelui.
Latura mare trebuie s[ fie egal[ cu dis-
tan\a `ntre punctul `nalt al capului
c]inelui ;i baza cozii, iar latura mic[ s[
fie egal[ cu circumferin\a pieptului la
care se adaug[ `ntre 10 ;i 15 cm. Mai
ave\i nevoie de foarfec[, metru de
croitorie, cret[, ac, a\[ de cusut, nasturi
;i accesorii pentru `ncheietori.  

S[ trecem la cusut!

Materialul se va ̀ ndoi pe latura ma-
re, conturul se deseneaz[ cu creta ;i se
croie;te `n func\ie de tipar ;i m[suri. Se
croie;te ;i apoi se fac finisajele.
Materialul trebuie tivit ca s[ nu se
destrame la margini, iar nasturii se
pozi\ioneaz[ la distan\e egale unul de
altul, distan\[ nu mai mic[ de 5 cm `n
cazul c]inilor mici ;i nu mai mare de
12 cm `n cazul celor de talie mare. Nu
este deloc greu s[ `i coasem c]inelui
nostru o h[nu\[ at]ta vreme c]t ;tim
cum s[ `l m[sur[m corect. 

Theodora Pop

S[ `nv[\[m s[ coasem acas[ o h[inu\[ c[lduroas[ pentru c]ine

Pentru a fi comod[ ;i c[lduroas[, h[inu\a trebuie s[ se muleze perfect pe corpul patrupedului
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Curtea Supremă din Anglia
cere judecătorilor români să-l
execute silit pe Prinţul Paul pentru
o datorie de aproximativ 2
milioane de euro. Magistraţii
englezi au decis ca Prinţesei Lia şi
soţului său, Prinţul Paul de
România, să le fie indisponibilizate
proprietăţile din Anglia, din Ţara
Galilor şi din România.

Înalta Curte de Justiţie - Divizia
Queen's Bench a decis, la 2 iunie 2010, în
dosarul cu numărul HQ 10X00866, că
Prinţul Paul de România, "cunoscut şi sub
numele de Prinţul Paul, Paul Lambrino,
Paul Philippe de Hohenzollern", şi
Prinţesa Lia a României, "cunoscută şi sub
numele de Prinţesa Lia, Lia Triff, Lia de
Hohenzollern şi Lia Georgia
Hohenzollern", să-i plătească lui Marco
Houston 1,8 milioane de lire sterline (peste
2 milioane de euro).

Interdic\ii de v]nzare

Concret, este vorba de suma de
1.788.488 de lire sterline, la care se adaugă
o dobândă de 8%, începând de la 5 mai
2010, până la îndeplinirea integrală a
obligaţiei de plată.

În iunie 2010, aceeaşi instanţă a emis,
pe numele celor doi, un certificat de titlu
executoriu european şi un Ordin de
indisponibilizare a bunurilor, cu
aplicabilitate la nivel internaţional.

Potrivit Ordinului, Paul de România
"nu trebuie să scoată din Anglia şi din Ţara
Galilor niciunul dintre bunurile sale care
sunt în cele două ţări, până la valoarea de
1.820.000 de lire de sterline", sau să "nu
tranzacţioneze sau să diminueze valoarea
niciunuia dintre bunurile sale, indiferent
dacă sunt în sau în afara Angliei şi Ţării
Galilor, până la această valoare".

Interdicţia de vânzare include, în
special, mai multe bunuri din România.
Prima pe lista de indisponibilizări este vila
situată pe strada Alexandru Phillipide din

Bucureşti, urmată de acţiunile deţinute de
Paul de România la firma SC Topaz
Investment SRL şi de banii din conturile
de la Raiffeisen Bank - Bucureşti şi de la
UBS AG - Zürich, "inclusiv orice cec tras
din aceste conturi, care nu a  fost lichidat".

Paul de Rom]nia poate fi
arestat

Curtea Supremă britanică a emis în

acest caz o notificare penală în care se
precizează că, dacă prinţul Paul va încălca
Ordinul de indisponibilizare, riscă inclusiv
arestarea. "În cazul în care dumneavostră,
Prinţul Paul de România, nu respectaţi
această hotărâre, veţi putea fi considerat
că aţi încălcat sentinţa judecătorească,
puteţi fi închis, amendat sau se va putea
pune sechestru pe bunurile
dumneavoastră. Orice altă persoană care
are cunoştinţă despre această Hotărâre şi

întreprinde orice activitate prin care ajută
sau permite pârâtului să încalce clauzele
acestei Hotărâri poate, de asemenea, fi
considerată că aţi încălcat sentinţa
judecătorească şi poate fi închis, amendat
sau se va putea pune sechestru pe bunurile
sale", a avertizat instanţa londoneză.
Judecătorii au arătat explicit că prin
această hotărâre i se permite prinţului să
cheltuiască maximum 2.000 de lire sterline
pe săptămână pentru întreţinere şi, de
asemenea, "o sumă rezonabilă" pentru
consultanţă judiciară şi reprezentare.

Înarmat cu sentinţa obţinută în
Londra, Marco Houston a angajat un
executor judecătoresc bucureştean care
să-i recupereze banii. Executorul Laura
Elena Popa cere judecătorilor la Secţia a
IV-a Civilă de la Tribunalul Bucureşti
executarea silită a prinţului şi poprirea
bunurilor mobiliare - acţiunile de la
societatea Topaz Investments, datoriile
unor terţe persoane  şi bunurile imobiliare
ale acestuia. În plus, executorul cere
magistraţilor să pună sub sechestru sumele
de bani datorate de debitori către Fundaţia
"Prinţul Paul pentru România".

"Executarea silită asupra imobilelor
va fi identificată cu sprijinul Biroului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară din
Bucureşti, Direcţia de Taxe şi Impozite
Locale din Bucureşti", arată executorul.
Primul termen al acestui proces a fost
stabilit la 4 februarie 2011.

Premieră pentru judec[torii
rom]ni

Acest proces este o premieră pentru
magistraţii români, nemaiexistând până în
prezent vreo solicitare în acest gen de la
aderarea României în Uniunea
Europeană, la 1 ianuarie 2007.  Conform
normelor Uniunii Europene, decizia unei
instanţe a unui stat membru UE trebuie
tradusă în limba ţării unde se cere
executarea, apoi trebuie apostilată şi
trimisă în statul în care se află bunurile
solicitate pentru a fi puse sub sechestru în
vederea executării hotărârii.

Un cunoscut realizator american de
emisiuni radio a apreciat, într-un
comentariu de pe site-ul WorldNetDaily,
că Barack Obama şi Nicolae Ceauşescu
au trăsături comune şi i-a cerut
preşedintelui SUA să ia lecţii de la
dictatorul român, care în 1989 a renunţat
la putere şi a fugit, deşi prea târziu.

În comentariul său intitulat "Domnule
Preşedinte, învăţaţi de la Ceauşescu!",
conservatorul Barry Farber afirmă că
"unele titluri recente din presă sugerează
că preşedintelui şi naţiunii le-ar prinde
bine să ia lecţii din ultimele ore ale liderului
român Nicolae Ceauşescu", cu toate că
"acest lucru nu înseamnă că preşedinţii
americani ar trebui să petreacă mult timp
studiind căderea dictatorilor comunişti".

"Dictatorul român şi preşedintele
Barack Obama par să aibă o trăsătură
comună lamentabilă. O nepopularitate în
rândul publicului în cazul ambilor lideri
serveşte nu pentru a inspira o schimbare
de direcţie, ci mai degrabă ca o dovadă că
«agenda» funcţionează şi că ar trebui
intensificată. Aţi auzit teoria că
preşedintele Obama nu «face greşeli», în
schimb, el se află pe un traiect calculat în
mod deliberat de a provoca prăbuşirea
Americii, pentru a permite o transformare
marxistă", notează Farber. "Vă rog,
domnule Preşedinte, învăţaţi de la Nicolae
Ceauşescu! Starea de spirit americană este
foarte urâtă şi se înrăutăţeşte", a subliniat
el, amintind că "Ceauşescu şi soţia sa au
fost executaţi de un pluton militar de

execuţie în timpul tentativei lor de a fugi".
Potrivit lui Farber, "ura deschisă" faţă

de preşedintele american a ajuns la un
nivel foarte înalt. "Ştiţi ce acţiuni ale
dumneavoastră generează această
negativitate. Renunţaţi la ele! Opriţi-le!
Schimbaţi măsurile, vă rog, cât timp
suntem încă departe de orice moment
«românesc»!", îi cere Farber lui Obama.

Potrivit jurnalistului, atât Obama, cât
şi Ceauşescu au decis să forţeze lucrurile,
dar în cazul dictatorului român, până când
a fost prea târziu. "Dumneavoastră aveţi
încă timp să folosiţi strălucirea mâniei
noastre ca pe lumina care să v[ ghideze",
a afirmat jurnalistul american.

Fostul cancelar german Helmut Kohl
se numără printre favoriţii de anul acesta
la premiul Nobel pentru pace.
Politicianul conservator în vârstă de 81
de ani, care a condus Germania de Vest
în perioada 1982 - 1990 şi care a fost unul
dintre promotorii reunificării Germaniei
în1990, a fost nominalizat de mai multe
ori. Însă acesta ar putea fi anul norocos
pentru Kohl, care a condus Germania
reunificată până în 1998, potrivit
postului norvegian de televiziuni NRK.
El este luat în considerare de Comitetul
Nobel pentru contribuţia sa la
reunificarea paşnică a ţării sale şi pentru
rolul mai amplu pe care l-a avut în
distrugerea Cortinei de Fier în Europa.

Ultimul german care a luat premiul
Nobel pentru pace a fost fostul cancelar
Willy Brandt, în 1971. Printre alţi favoriţi
de anul acesta se numără militanţi pentru
drepturile omului din China, Rusia şi
Afganistan. Anul trecut, preşedintele
american Barack Obama a luat premiul
Nobel pentru pace.

Purtând doar articole de lenjerie
intimă, 12 studente de la o universitate
moscovită au pozat pentru un calendar
erotic, lansat, joi, pentru a celebra a 58-a
aniversare a premierului rus Vladimir
Putin, acest "cadou" fiind deja pus în
vânzare în zeci de mii de exemplare în
Rusia. Având imprimat pe prima pagină
textul "Vladimir Vladimirovici, vă iubim.
La mulţi ani, domnule Putin!", calendarul
este compus din 12 fotografii provocatoare
în care apar studente ale facultăţii de
jurnalism de la Universitatea din Moscova,
însoţite de sloganuri "fierbinţi".

Astfel, modelul lunii martie, Lena
Gornostaieva, care pozează în dantelă
neagră, îl felicită pe premierul rus şi îi
transmite următorul mesaj< "Aţi reuşit să
stăpâniţi incendiile de pădure, dar eu încă
ard şi acum!". O purtătoare de cuvânt a
facultăţii de jurnalism din Moscova nu a
apreciat însă această iniţiativă. "Este o
operă erotică de prost gust", consideră
Larissa Bakoulina. "Nu suntem deloc
încântaţi de faptul că ele s-au folosit de
numele facultăţii de jurnalism. E o lipsă de
delicateţe", a mai spus Larissa Bakoulina.

Toate fetele au pozat gratuit, a declarat
produc[torul calendarului. "Ideea nu era
să prezentăm manechine dispuse să
pozeze pentru 100 de dolari, ci fete care au
propriile opinii despre politică", a adăugat
el. 50.000 de exemplare ale acestui calendar
au fost puse în vânzare, marţi, în câteva
hipermarketuri din Rusia, iar preţul unui
exemplar este de 260 de ruble (6,5 euro).

Helmut Kohl, printre
favori\ii la premiul
nobel pentru pace

Un calendar erotic,
cadou pentru Putin

Preşedintele indonezian, Susilo
Bambang Yudhoyono, şi-a anulat o
vizită în Olanda, de teamă că ar putea fi
arestat acolo. Un grup separatist, RMS, a
cerut instanţei să ordone arestarea
liderului, pentru încălcarea drepturilor
omului. Preşedintele indonezian a spus
că, dacă ar fi făcut vizita de trei zile, s-ar
fi putut ajunge la o "neînţelegere".

Autorităţile indoneziene au zdrobit
RMS, Republica Maluku de Sud, după ce
aceasta şi-a declarat independenţa în
1950. Din 1999 până în 2002, violenţele
etnice din insulele Maluku s-au soldat cu
5.000 de morţi şi 500.000 de refugiaţi.
Curtea din Haga a confirmat că RMS a
cerut arestarea preşedintelui indonezian,
pentru încălcarea drepturilor omului şi
abuzarea fizică a prizonierilor politici.

Liderul indonezian se afla deja în
avion pe aeroportul din Jakarta, marţi,
când a decis să anuleze vizita.

Pre;edintele indonezian
se teme c[ va fi arestat 

`n Olanda

Marea Britanie cere executarea silit[ 
a Prin\ului Paul ;i Prin\esei Lia

Barack Obama, sf[tuit "s[ înve\e 
de la nicolae Ceau;escu!”

Prinţul Harry al Marii Britanii este
"răpit" într-un documentar, realizat şi
difuzat de postul Channel 4, care descrie
ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă prinţul
britanic ar fi fost luat prizonier în
Afganistan. Acest documentar fictiv,
intitulat "e Taking of Prince Harry", are
o durată de 90 de minute şi conţine
relatările unor foşti prizonieri şi
declaraţiile unor experţi din cadrul
serviciilor secrete britanice.

Filmul prezintă câteva scene în care
"apare" prinţul Harry, interpretat de
actorul Sebastian Reid, ţinut prizonier în
spatele liniilor inamice, în timp ce
guvernul britanic poartă negocieri pentru

a-l elibera.
Prinţul Harry, fiul cel mic al prinţului

Charles, a luptat în provincia Helmand
din Afganistan. Prezenţa lui în această ţară
a fost ţinută în mare secret, deoarece
guvernul britanic se temea ca prinţul să nu
devină o ţintă pentru talibani. Prinţul
Harry a petrecut 10 săptămâni în cadrul
unui batalion britanic din Afganistan,
ocupând poziţia de controlor de trafic
aerian, până când informaţia a fost postată
pe internet. Prinţul Harry s-a întors în
Marea Britanie în februarie 2008, după ce
această informaţie a apărut în toată presa
internaţională.

Actorul care interpretează rolul
prinţului Harry în acest documentar TV
de ficţiune are de înfruntat o falsă execuţie
imaginată de răpitorii săi şi este obligat să
apară în materialele propagandistice ale
talibanilor şi ale organizaţiei Al Quaida.

Hamish Mykura, directorul
departamentului de film documentar din
cadrul postului Channel 4, susţine că a
informat Palatul Buckingham despre acest
film, dar nu a primit niciun răspuns.

Hamish Mykura consideră că
difuzarea acestui film nu va conduce la o
creştere a numărului de tentative de răpire
a unor celebrităţi. În opinia sa, talibanii ar
fi discutat deja despre o eventuală tentativă
de răpire a prinţului Harry, după ce s-a
aflat că acesta se afla în Afganistan. "Cred
că ar fi greşit să se spună că acest film va
conduce la apariţia unei idei care nu exista
deja înainte", a concluzionat Hamish.

Prin\ul Harry, "luat prizonier"
într-un documentar de televiziune



Tommy Mottola a fost nu doar producătorul din spatele multor arti;ti de valoare, ci ;i mentorul acestora, fiind consi-
derat un formator de talente. Printre “proteja\ii” săi faimo;i se numără John Mellencamp, Diana Ross ;i Taylor Dayne în
anii ‘80, Mariah Carey - care i-a fost ;i so\ie - în anii ‘90, Jessica Simpson, Jennifer Lopez, Marc Anthony ;i Ricky Martin la
începutul anilor 2000. VEDETE

Roberto Cavalli, petrecere
aniversar[ de 2 milioane de dolari
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Justin Bieber c];tig[
300.000 de dolari pe concert

Startul S[pt[m]nii de Mod[ de la Pa-
ris a fost dat de petrecerea exclusivist[
pentru celebrarea celor 40 de ani de
crea\ie ai casei Cavalli. L’École Nationa-
le Supérieure des Beaux-Arts din Paris,
`mpodobit[ cu inscrip\ii ;i logo-uri lu-
minate de mare senza\ie, a str]ns sub
acela;i acoperi; toat[ floarea cea vestit[
a industriei de mod[ ;i celebrit[\i din
toat[ lumea. 

Toat[ lumea important[ s-a `nghe-
suit s[-l felicite pe cel mai ̀ n vog[ desig-
ner italian. Naomi Campbell, Janet Jac-
kson, Eva Herzigova, Bar Rafaeli, Taylor
Swift, Leona Lewis sau Aishwarya Rai
sunt doar c]teva dintre vedetele care ;i-
au scos rochiile elegante din ;ifonier pen-
tru a le etala pe covorul ro;u ̀ ntins la pi-
cioarele lor. 

:ifonierul a fost `ns[ al lui Roberto
Cavalli, c[ci rochiile divelor le-au fost
`mprumutate de designer special pentru
acea sear[.

Kylie Minogue a spart ghea\a cu o in-
terpretare live de excep\ie. Roberto s-a
ridicat de la mas[ ;i a rugat-o pe artista
australian[ s[ schimbe playlist-ul cu hi-
turile ei mai dansante. 

Printre confetii ;i ;ampanie, Heidi
Klum i-a c]ntat personal designerului
“Happy Birthday, dear Roberto!”
`mpreun[ cu alte sute de voci prezente
`n sal[. Tot de la ea Cavalli a primit ;i un
cadou surpriz[ - un s[rut `ndr[zne\, ce
a transformat invita\ii instantaneu ̀ n ca-
meramani amatori ajuta\i de telefonul
mobil.

~ns[ David Guetta a fost cel care a
`ncins spiritele. Distrac\ia a continuat
p]n[ t]rziu, pres[rat[ din abunden\[ de
;ampanie ;i delicatese fran\uze;ti, sub
egida mixajului preg[tit live de DJ-ului

francez. 
Costul acestei petreceri? 2 milioane

de dolari! Numai pentru prezen\a su-
permodelului Natalia Vodianova la

aceast[ petrecere ;i la defilarea din Mi-
lano, departamentul financiar al casei

Cavalli a trebuit s[ extrag[ din cont ̀ n jur
de 60.000 de euro. 

Produc[torul muzical Tommy Mottola `;i
public[ memoriile în 2012

În volumul autobiografic, intitulat
“The Last Starmaker”, fostul director exe-
cutiv al casei Sony Music va relata specta-
culoasa lui ascensiune în industria muzi-
cală, începând cu anii în care era un me-
diocru cântăre\ de rap din Bronx, cântând
sub numele de artist T. D. Valentine, ;i
până la anii săi de glorie, când a condus
casa Sony Music, descoperind de-a lungul
a peste 15 ani numero;i arti;ti de valoare
care au devenit ulterior staruri interna\io-
nale, precum Mariah Carey, Beyoncé ;i
Shakira. “The Last Starmaker”, publicat

de Grand Central Publishing,

va fi disponibil la începutul anului 2012.
“A sosit timpul să spunem lumii povestea
lui. Industria muzicală e virtual termina-
tă. Însă «crema» va ajunge întotdeauna în
partea de sus. Dar vremea creatorilor de
staruri a apus. Copiii din zilele noastre vor
să asculte un singur cântec, nu un album,
;i nu ;tiu cum se nume;te artistul care in-
terpretează acel cântec”, a declarat un prie-
ten al lui Mottola, considerat un veritabil
“mogul” al industriei muzicale americane.

Tommy Mottola a fost nu doar pro-
ducătorul din spatele mul-

tor arti;ti de valoare, ci ;i mentorul aces-
tora, fiind considerat un formator de ta-
lente. Printre “proteja\ii” săi faimo;i se
numără John Mellencamp, Diana Ross ;i
Taylor Dayne în anii ‘80, Mariah Carey -
care i-a fost ;i so\ie - în anii ‘90, Jessica Sim-
pson, Jennifer Lopez, Marc Anthony ;i
Ricky Martin la începutul anilor 2000.

În prezent, Mottola este proprietarul
casei de discuri Casablanca Records, îm-
preună cu Universal Music Group, ;i es-
te căsătorit cu artista mexicană Thalia.

Cântăre\ul devenit cunoscut odată
cu lansarea melodiei „Baby” este cel mai
bine plătit adolescent din lumea show-
bizului american, primind sute de mii
de dolari pentru fiecare reprezenta\ie a
lui pe scenă.

Un nou top al bogăta;ilor din muzi-
că scoate la iveală faptul că artistul ca-
nadian de numai 16 ani pretinde ;i pri-
me;te de două ori mai mul\i bani decât

rapperul Drake ;i un tarif de trei ori mai
mare decât rivala lui Selena Gomez.

Cu toate acestea, mai are un drum
destul de lung de parcurs până va ajun-
ge la nivelul unor arti;ti precum Rascal
Flatts, Kiss ;i Keith Urban, care au c];ti-
gat sumele cele mai mari din turneele
care au avut loc în 2010 (702.500 de do-
lari, 500.000 de dolari ;i respectiv 487.500
de dolari).
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Britney Spears r[mâne 
sub curatela tat[lui ei

Regimul de curatelă, sub inciden\a
căruia cântărea\a american[ a fost pla-
sată începând din anul 2008, se va pre-
lungi până la emiterea unui nou ordin ju-
decătoresc, a decis justi\ia californiană.
Judecătoarea Reva A. Goetz de la Cur-
tea Superioară din Los Angeles a avut, jo-
ia trecut[, “o conversa\ie foarte agreabi-
lă” cu artista în vârstă de 28 de ani, în ur-
ma căreia a decis să men\ină curatela,

fără a preciza pentru cât timp.
Administrarea averii ;i a veniturilor

lui Spears au fost încredin\ate prin deci-
zie judecătorească tatălui artistei, Jamie
Spears, ;i avocatului Andrew Wallet, du-
pă internarea cântăre\ei într-o clinică
pentru evaluare psihiatrică în 2008, du-
pă ce Britney a suferit o serie de căderi
nervoase.

Nici avoca\ii cântăre\ei, nici cei ai ta-

tălui ei nu au făcut declara\ii după ce au
ie;it din tribunalul californian. Potrivit
unor declara\ii anterioare, avoca\ii ar-
tistei au spus că starea de sănătate min-
tală a acesteia s-a îmbunătă\it conside-
rabil în ultimii doi ani.

După ce între anii 2000 ;i 2005 a fost
cea mai bine plătită cântărea\ă din lume,
Britney Spears a suferit o serie de e;ecuri
răsunătoare, între 2006 ;i 2008, pe plan

artistic, personal ;i juridic. Însă anul 2008
a însemnat revenirea lui Britney, care a
reu;it să `;i reabiliteze imaginea ;i să-;i
relanseze cariera muzicală. Cel mai re-
cent album, “Circus”, care include hitul
“Womanizer”, s-a vândut deja în peste
1,3 milioane de exemplare, de la lansa-
rea lui, în decembrie 2008, ;i a fost sus\in-
ut de un turneu mondial în 2009, care a
fost bine primit de public.

Bruce Willis o parodiaz[ pe Lady
gaga ;i poart[ carne pe cap

Invitat la emisiunea lui David Let-
terman, actorul american a purtat o flei-
că de carne pe cap, făcând referiri ironi-
ce la cântărea\a Lady Gaga, care a pur-
tat o rochie din carne la MTV Video Mu-
sic Awards. “E natural! E p[r din carne!
100% mu;chi de vit[. De cea mai bun[
calitate, organic”, a asigurat Bruce, păs-
trând o fa\ă extrem de serioasă.

Vedeta ̀ n v]rst[ de 55 de ani a adău-
gat că este fan Lady Gaga ;i l-a întrebat
pe moderator dacă nu îi este foame, în-
ainte să adauge sare ;i piper peste buca-
ta de carne din capul s[u.

Michael Jackson 
`;i dorea un muzical 

„Harry Potter”

Julia Roberts vrea s[ adopte 
un copil din india

Celebra actri\ă, care are deja doi bă-
ie\i ;i o feti\ă cu so\ul ei, Danny Moder,
plănuie;te să înfieze un copil din India.
Liderii hindu;i au fost entuziasma\i când
au aflat c[ vedeta hollywoodiană se pre-
găte;te să-;i extindă familia.

Julia s-a îndrăgostit de India când a

filmat acolo pelicula „Eat Pray Love”, în
2009, iar acum se gânde;te din ce în ce
mai serios să ofere un cămin unui orfan
lovit de soartă din această \ară. „Ne-a
bucurat mult vestea că Julia Roberts în-
cearcă să adopte un copil din India!”, a
declarat politicianul american Rajan Zed. 

noi dezv[luiri despre
Marilyn Monroe

Motivele pentru care celebra starletă
a avut parte de-un sfâr;it atât de tragic vor
fi dezvăluite într-o nouă carte, care citea-
ză pasaje întregi din jurnalul ei personal
;i scrisori pe care diva le-a trimis confi-
den\ilor ei.

De;i misterul încă planează asupra
destinului lui Marilyn, el este pe cale să fie
risipit. Se pare că celebra blondă obi;nu-
ia să-;i noteze în jurnal tot ce i se întâmpl[
ori să se destăinuie amicilor ei în scrisori

lungi ;i emo\ionante. Toate mărturisiri-
le ei scrise în care se plânge de singurăta-
te ;i de chinul sufletesc prin care trecea în
via\a amoroasă au rămas în grija mento-
rului ei, Lee Strasberg, iar în curând vor
vedea lumina tiparului, anun\ă
wenn.com. Referindu-se la divor\ul de
celebrul jucător de baseball Joe Dimaggio,
Marilyn se întreba „de ce întotdeauna mă
simt inferioară, de ce oare eu sunt cea mai
rea? Chiar ;i fizic, am sim\it mereu că nu

e ceva în regulă cu mine“.
Dar starea de spirit cea mai confuză

a experimentat-o după ce a divor\at ;i de
al doilea so\, scriitorul Arthur Miller, în
1958. „Ajutor, ajutor, ajutor. Simt cum
via\a mă înconjoară, când tot ce vreau es-
te să mor“, scria Marilyn, într-o criză de
anxietate. La patru ani după ce scria aces-
te rânduri, Marilyn era găsită fără via\ă în
casa ei, în urma unei supradoze de medi-
camente.

Susan Sarandon<
„n-am crezut c[ m[

voi desp[r\i
vreodat[ de Tim

Robbins”

Nu există nicio îndoială că Michael
Jackson avea idei inedite. :i a dovedit
acest lucru încă o dată atunci când i-a
făcut lui J. K. Rowling propunerea de
a modifica povestea romanelor care au
făcut-o celebră, astfel încât să poată fi
jucată pe scenă în cadrul unui muzi-
cal. Celebra scriitoare nu a fost însă
încântată de idee, deoarece nu vedea
cum poate avea succes o astfel de pro-
duc\ie. Cu toate că ea a acceptat mul-

te oferte (printre care se numără ;i rea-
lizarea unui parc tematic), Rowling a
declarat în emisiunea moderatoarei
Oprah Winfrey că a ;i refuzat multe
propuneri de proiecte< “Michael ̀ ;i do-
rea un mu\ical. Mie îmi plac la nebu-
nie filmele, căr\ile ;i mi-a plăcut chiar
;i ideea de a crea un parc tematic, pen-
tru că mi s-a părut că realizarea lui va
fi incredibil de spectaculoasă. Dar am
;i respins multe idei”.

Actri\a a povestit într-un interviu
acordat ziarului britanic „Telegraph”
despre reac\ia celor care o cuno;teau la
aflarea ve;tii de anul trecut despre des-
păr\irea ei de Tim Robbins, după o re-
la\ie de mai bine de 20 de ani. “Oamenii
mă opreau pe stradă ;i îmi spuneau «Am
plâns mult când am auzit!». Ei bine, eu
am fost ;i mai tristă. Nici eu n-am cre-
zut că se va întâmpla vreodată”, a măr-
turisit ea.

“Poate că ajungi să ai o rela\ie cu un
om de la care î\i dore;ti copii, dar după
ce se întâmplă asta descoperi că acela a
fost punctul maxim”, a mai declarat Su-
san, lăsând de în\eles că ea ;i Robbins ar
fi ajuns de comun acord la concluzia că
e mai bine ca fiecare să-;i vadă de dru-
mul său. Cât prive;te rela\ia ei vânată de
paparazzi cu mult mai tânărul Jonathan
Bricklin (31 ani), Susan a negat-o cu mul-
tă diploma\ie ;i pu\ină convingere< “Tre-
buie să ai mult umor pentru a trece pes-
te astfel de bârfe. Există mul\i oameni în
via\a mea în acest moment.” Actri\a a
mai precizat că ea ;i Tim nu ;i-au dorit
niciodată să se căsătorească.


