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Născut la 1 martie 1875 la Carei, într-o familie cu rădăcini evreiești convertită
la calvinism, Jászi ;i-a petrecut copilăria în orașul natal, alături de cei doi fraţi ai
săi, unde a urmat și școala primară, fiind  coleg de generaţie cu poetul maghiar Ady
Endre. Elev eminent, cu o propensiune spre latină și literatură, a fost remarcat de
profesorii careieni ce i -au îndrumat pașii spre continuarea studiilor la Universitatea
din Budapesta. Odată cu promovarea bacalaureatului în orașul natal, s-a înscris la
cursurile celebrei universităţi maghiare, urmând o dublă specializare în Știinţe Po-
litice și Drept. 

În 1896, după ce a impresionat corpul profesoral prin vastul orizont cultural,
;i-a susţinut doctoratul în domeniul știinţelor politice la doar 21 de ani.  Anii stu-
denţiei au fost cei în care ;i-a format viziunile politice, mai ales prin prisma lecturării
scrierilor fostului revoluţionar de la 1848 și om politic maghiar Jozsef Eötvös.

La scurtă vreme după absolvire, s-a angajat ca funcţionar economic în cadrul
Ministerului Agriculturii din Budapesta. Nefiind de acord cu politicile agrare ema-
nate de responsabilii ministerului, ;i-a dat demisia din cadrul instituţiei guverna-
mentale reorientându-se spre meseria de jurnalist, unde, sub pseudonimul Oszkar
Elemér, a publicat o serie de articole cu tentă liberală, manifestându-se pentru li-
bertatea de conștiinţă și împotriva cenzurii de stat. În același timp, a devenit unul
dintre fondatorii “Societăţii Sociologice Ungare’’, sub egida căreia ;i-a publicat o
bună parte a criticii societăţii contemporane.

La începutul anului 1905, Jászi s-a stabilit la Paris pentru aproximativ șase luni.
În acest răstimp  petrecut pe malurile Senei, a intrat în legătură cu intelectualitatea
franceză, mult mai progresistă decât cea maghiară, își va nuanţa viziunile politice
și, după cum reiese din memoriile lăsate posterităţii , s-a statornicit în opiniile an-
timilitariste.  Deși scurtă, experienţa franceză l-a marcat profund, oferindu-i prilejul
să reflecteze asupra decalajelor sociale și mentale dintre Franţa și Austro-Ungaria.
Reîntors în Budapesta, a ajuns în scurtă vreme o prezenţă cunoscută și respectată
în cercurile politice ale vremii.

Belgia marcheaz[
încheierea domniei
Regelui albert al ii-lea
       Belgia se pregăteşte ca duminică să
întoarcă pagina Regelui Albert al II-lea
în cadrul unor festivităţi marcate de
sobrietate, în absenţa capetelor încoronate
străine şi cu teama unei noi crize politice
în 2014. După 20 de ani de domnie, regele
Albert al II-lea, în vârstă de 79 de ani, şi-
a anunţat la începutul lui iulie decizia de
a abdica, din motive de sănătate, la 21
iulie, ziua sărbătorii naţionale. 
       Regele, erou al unităţii Belgiei şi a
cărui domnie a fost marcată de două mari
crize politice între flamanzi şi francofoni,
va semna actul de abdicare la ora 10.30
(11.30 ora României).
       La ora 13.00 (14.00 ora României),
fiul său cel mare, prinţul Philippe, în
vârstă de 53 de ani, va depune jurământul
în faţa Senatului şi a Camerei Deputaţilor
reunite, potrivit unei tradiţii stabilite la
21 iulie 1831, de către strămoşul său
Leopold I.
       Philippe, a cărui aptitudine de a
domni nu a încetat să fie pusă la îndoială,
în special din cauza unei anumite
stângăcii în public, va deveni cel de-al
şaptelea suveran belgian după ce Belgia
s-a separat de Olanda în 1830.

Liderul nord-coreean
cere 1 milion de dolari
pentru un interviu
      Liderul nord-coreean Kim Jong-un
ar fi dispus să acorde un interviu presei
occidentale, cu ocazia marcării la 27 iulie
a 60 de ani de la armistiţiul care a pus
capăt războiului din Coreea (1950-1953),
însă interviul său are un preţ mare - în
jur de 1 milion de dolari, relatează presa
sud-coreeană. Kim Jong-un va cere un
onorariu uriaş dacă presa străină va dori
să-l intervieveze cu această ocazie, a
indicat sursa citată, menţionând că, la
evenimentele dedicate armistiţiului
dintre cele două Corei, Phenianul a
invitat zeci de jurnalişti străini. 
      Lansarea unei rachete cu satelit
spaţial ;i al treilea test nuclear efectuat
reprezintă realizări ce vor fi menţionate
cu ocazia celebrării armistiţiului, care în
partea de nord este numită "Ziua
Victoriei".  În anii '50, încetarea
ostilităţilor a fost parafată printr-un
armistiţiu, dar nu a fost niciodată
confirmată printr-un tratat de pace, astfel
că teoretic cele două Corei se află în
continuare în stare de război.

Cei mai buni arti;ti români, numai
la Festivalul Enescu!
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Catrinel Menghia las[ lumea modei pentru art[

Careianul Oscar Jászi
a militat  pentru crearea

unei federa\ii 
statale est-europene

Știați că una dintre cele mai
frumoase și cunoscute violo-
niste ale Italiei este o româncă?
Anna Țifu, fiică a unui fost vio-
lonist de la Filarmonica din
București (Mircea Ţifu) va ur-
ca pe scena Sălii Palatului în
Festivalul Enescu, în seara de
9 septembrie. 

Violonista, care este și lau-
reată a Concursului Interna-
țional “George Enescu”, în anul
2007, va interpreta un concert
extraordinar< Concertul Nr.1
pentru vioară și orchestră de
Philip Glass. Compozitor con-
temporan, Philip Glass a sem-
nat, printre altele, muzica pen-
tru celebrul  f i lm “ The
Hours”/”Orele”, cu Nicole Kid-
man în rolul principal, ale că-
rui filmări au avut loc și în Ro-
mânia.

Anna Ţifu s-a născut în
1986 în Cagliari - Sardinia, Ita-
lia. Cântă pe o vioară Carlo
Bergonzi, construită la Cremo-
na în anul 1739 denumită Mis-
cha Piastro, instrument care i-
a fost împrumutat de către As-
sociazione Pro Canale din Mi-
lano. A luat primele lecţii de
vioară la vârsta de șase ani, de
la tatăl său. Și-a făcut debutul
ca solistă la vârsta de 11 ani cu

Orchestre National des Pays de
la Loire din Franţa și Orchestra
Haydn din Trento, Italia. Un
an mai târziu, a cântat Concer-
tul nr. 1 în sol minor de Max
Bruch, la celebra Scala din Mi-

lano. Distinsă cu numeroase
premii internaționale, violo-
nista a fost invitată, începând
cu anul 2011, să susțină mai
multe concerte alături de An-
drea Bocceli.
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~n luna august, prin c]mpia Serengeti se poate urm[ri
migra\ia anual[ a animalelor s[lbatice. Trec zebrele ;i
antilopele ;i spectacolul pe care aceste animale `l fac nu
are toat[ lumea prilejul s[ ̀ l vad[ chiar de la fa\a locului.
Ar fi p[cat s[ nu profit[m, mai ales dac[ vizit[m Kenya.

|inutul S[tmarului
în impresiile de c[l[torie
ale lui Nicolae Iorga
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       Frumoas[, de;teapt[ ;i talentat[, Catrinel Menghia `ncearc[ s[ ne demonstreze
c[ poate s[ fac[ ;i altceva ̀ n afar[ de a-;i ar[ta frumuse\ea cu care a ̀ nzestrat-o mama
natur[. Cu c]t ̀ nainteaz[ ̀ n v]rst[ ea ̀ ncearc[ s[-;i descopere noi valen\e cu care s[-
;i impresioneze fanii ;i care s[ o men\in[ `n prim planul ziarelor ;i publica\iilor de
tip tabloid. Astfel, de cur]nd s-a hotărât să lase lumea efemeră a modei pentru o
carieră artistică. Manechinul a anunţat recent că şi-a găsit spaţiul ideal pentru o
galerie de artă în care să îşi poat[ expune fotografiile. Catrinel pare că se
îndreaptă acum şi spre o altă latură artistică, aşa că s-a apucat de sculptură. Mai
mult decât atât, frumoasa româncă bifează deja un succes de marcă. O scurtă
biografie a sa este prezentată pe un site din Monaco, rezervat promovării culturii
italiene care se afl[ sub patronajul ambasadei Italiei din Principat.

Pe 20 iulie s[rb[torim Ziua For\elor aeriene Rom]ne
~n 2004, pentru prima oar[ s-a ajuns la un consens

`n r]ndul tuturor aviatorilor rom]ni - Ziua Avia\iei se
s[rb[tore;te la 20 iulie. Dup[ succesul deosebit ob\inut de
inginerul Aurel Vlaicu prin zborul din 17 iunie 1910, zbor
care situa Rom]nia pe un onorabil loc 3 (dup[ Fran\a
;i Italia) `n r]ndul na\iunilor lumii `n ceea ce privea
proiectarea ;i construc\ia unui avion original, la tim-
pul respectiv, comandantul Aeronauticii Militare, ma-
iorul Ioan Macri, precum ;i numero;i oameni de cultur[,
au propus ca Ziua Avia\iei s[ fie s[rb[torit[ la aceast[ dat[,
`ns[ Aurel Vlaicu, o persoan[ deosebit de modest[, a refuzat.

Petrece o vacan\[ de neuitat
al[turi de zebrele, antilopele
;i leii din Kenya
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Oscar Jászi a militat pentru crearea 
unei federa\ii statale est-europene

Careianul s-a născut la 1 martie 1875, într-o familie cu rădăcini evreieşti convertită la calvinism

E un truism astăzi faptul că
personalităţile pe care le-a dat ju-
deţul Satu Mare sunt cunoscute
mai degrabă pe alte orizonturi
geografice decât în rândurile săt-
mărenilor. Faptul este cu atât mai
regretabil cu cât unele dintre ele
au lăsat urme semnificative în sia-
jul istoriei. O asemenea persona-
litate, pe nedrept rămasă în uita-
re, poate fi considerată şi polito-
logul, istoricul şi sociologul Oscar
Jászi. 

Născut la 1 martie 1875 la Carei, în-
tr-o familie cu rădăcini evreiești conver-
tită la calvinism, Jászi ;i-a petrecut copi-
lăria în orașul natal, alături de cei doi
fraţi ai săi, unde a urmat și școala prima-
ră, fiind  coleg de generaţie cu poetul
maghiar Ady Endre. Elev eminent, cu o
propensiune spre latină și literatură, a
fost remarcat de profesorii careieni ce i
-au îndrumat pașii spre continuarea stu-
diilor la Universitatea din Budapesta.
Odată cu promovarea bacalaureatului în
orașul natal, s-a înscris la cursurile cele-
brei universităţi maghiare, urmând o du-
blă specializare în Știinţe Politice și
Drept. 

În 1896, după ce a impresionat corpul
profesoral prin vastul orizont cultural,
;i-a susţinut doctoratul în domeniul ști-
inţelor politice la doar 21 de ani.  Anii
studenţiei au fost cei în care ;i-a format
viziunile politice, mai ales prin prisma
lecturării scrierilor fostului revoluţionar
de la 1848 și om politic maghiar Jozsef
Eötvös.

Dup[ absolvire s-a angajat
ca func\ionar la Ministerul 
Agriculturii din Budapesta

La scurtă vreme după absolvire, s-a
angajat ca funcţionar economic în cadrul
Ministerului Agriculturii din Budapesta.
Nefiind de acord cu politicile agrare ema-
nate de responsabilii ministerului, ;i-a
dat demisia din cadrul instituţiei guver-
namentale reorientându-se spre meseria
de jurnalist, unde, sub pseudonimul Os-
zkar Elemér, a publicat o serie de articole
cu tentă liberală, manifestându-se pentru
libertatea de conștiinţă și împotriva cen-
zurii de stat. În același timp, a devenit
unul dintre fondatorii “Societăţii Socio-
logice Ungare’’, sub egida căreia ;i-a pu-
blicat o bună parte a criticii societăţii
contemporane.

La începutul anului 1905, Jászi s-a
stabilit la Paris pentru aproximativ șase
luni. În acest răstimp  petrecut pe malu-
rile Senei, a intrat în legătură cu intelec-
tualitatea franceză, mult mai progresistă
decât cea maghiară, își va nuanţa viziu-
nile politice și, după cum reiese din me-
moriile lăsate posterităţii , s-a statornicit
în opiniile antimilitariste.  Deși scurtă,
experienţa franceză l-a marcat profund,
oferindu-i prilejul să reflecteze asupra
decalajelor sociale și mentale dintre
Franţa și Austro-Ungaria. Reîntors în
Budapesta, a ajuns în scurtă vreme o pre-
zenţă cunoscută și respectată în cercurile
politice ale vremii.  În luna august a ace-
luiași an 1905, împreună cu un grup de
prieteni de idei, a fondat “Liga pentru
Sufragiu Universal’’, ce urmărea în prin-
cipal obţinerea dreptului de vot pentru
fiecare cetăţean maghiar aflat la vârsta
majoratului, indiferent de naţionalitatea
sau avere.  De asemenea, și-a îndreptat
atenţia spre păsurile minorităţilor naţio-
nale din Imperiu.

După o serie de articole de mare forţă
polemică, își va fundamenta viziunea te-
ritorial-politică pe care o considera ca
fiind cea mai potrivită bazinului carpatic.
O perspectivă de mare anvergură, ce ar-
gumenta în principal că, problema cehi-
lor, slovacilor, slavilor sudici ori a româ-

nilor ardeleni, poate fi rezolvată doar
printr-o federare a Austro-Ungariei după
model elveţian, prin respectarea dreptu-
lui fiecărei comunităţi naţionale la pro-
pria identitate culturală, religioasă și lin-
gvistică.

Pentru a grăbi punerea acestor opinii
în practică, Jászi, alături de un grup de
intelectuali cu vederi progresiste, a fondat
“Partidul Radical’’, prin a cărui organ de
presă, “Vilag’’ (Lumea), propunerile re-
formatoare ale acestuia vor cunoaște o
largă circulaţie. 

După izbucnirea Primului Război
Mondial, “Partidul Radical’’ a adoptat o
poziţie antimilitaristă, combătând în pa-
ginile oficiosului de partid propaganda
pro-război dusă de guvernanţi în rându-
rile ţăranilor și muncitorilor. Avea să
scrie Jászi în ajunul izbucnirii conflictului
armat< “Cu excepţia claselor feudale, toa-
tă opinia publică din ţară se pronunţă
pentru pace’’. Rândurile sale au rămas fă-
ră ecou, războiul înlănţuind în vâltoarea
sa, majoritatea statelor europene.

Dup[ Revolu\ia Crizantemei 
condus[ de contele Károlyi
a devenit ministru
al Na\ionalit[\ilor

După așa-numita “Revoluţie a Cri-
zantemei’’ din octombrie 1918, condusă
de contele Károlyi, urmată la scurt timp
de fondarea “Republicii Democrate Un-
gare’’, politologul se va alătura proaspă-
tului guvern socialist instaurat la putere,
în calitate de Ministru al Naţionalităţilor.
Se urmărea mai ales calmarea pulsaţiilor
naţionaliste ce apăruseră pe întreg teri-
toriul austro-ungar. A fost însă, în ciuda
programului reformator lansat, prea târ-
ziu pentru a mai salva Austro-Ungaria
de la implozie.

Jászi nu a abandonat ideea unei El-
veţii est-europene, fiind de părere că în
ciuda spargerii dualei monarhii, diversele

naţionalităţi din spaţiul carpatic pot fi
aduse la un numitor comun. Prin urma-
re, a relansat într-o formă mai elaborată
eșafodajul noii structuri supra-statale da-
nubiene, ce ar fi urmat să-i cuprindă pe
austrieci, maghiari, slavi sudici, cehoslo-
vaci și românii transilvăneni. Statele ce
ar fi aderat la această nouă structură fe-
derativă și-ar fi păstrat propria autogu-
vernare, lăsând în schimb apărarea și po-
litica externă unui executiv comun, ală-
turi de o uniune vamală și o Curte Su-
premă comună pentru toate părţile com-
ponente. Fiindu-i respinse propunerile
de către guvernanţii de la Budapesta, ce
insistau asupra menţinerii unei stăpâniri
de principiu a naţiunii maghiare asupra
celorlalte, Jászi ;i-a dat demisia din cali-
tatea de ministru. 

Venirea în fruntea statului maghiar,
odată cu anul 1920, a amiralului Horthy
cu al său program naţionalist-conserva-
tor, a însemnat tragerea pe linie moartă
a ideilor politice federative.  Fiind ame-
ninţat de către noii diriguitori de la Bu-
dapesta cu repercusiuni  în cazul în care
nu va pune capăt “agitaţiilor’’ sale,  Oscar
Jászi a înţeles că Ungaria nu mai repre-
zintă un loc sigur pentru el. Astfel, alături
de un important grup de intelectuali ma-
ghiari, ;i-a găsit refugiul în Statele Unite
ale Americii.

Într-o serie de articole publicate peste
Ocean, Jászi s-a pronunţat împotriva  tra-
tatelor de pace impuse statelor învinse
după Primul Război Mondial, opinând
că umilinţele la care aceste state erau su-
puse duc la o perpetuă stare de atitudine
revanșardă, îngreunând tentativele de
democratizare a Europei Centrale și de
Est. Implicat în problemele expatriaţilor
maghiari, a intrat în legătură cu alte gru-
puri de refugiaţi din centrul și estul Eu-
ropei, cehoslovaci, polonezi, români, nă-
zuind să cimenteze și promoveze o voce
unită a acestora în faţa Congresului ame-
rican de la Washington. 

Fiindu-i oferit un post de profesor
de istorie în cadrul Colegiului Oberlin,

din statul american Ohio, ;i-a continuat
cercetările începute în Europa, citind
semnele timpului și iminenţa izbucnirii
unui nou conflict armat de amploare.
Devenit un critic acerb al Ungariei, a
condamnat într-o serie de articole alu-
necările antidemocratice ale regimului
Horthy, accentuând ideea că singura so-
luţie realistă pentru calmarea tensiunilor
inter-etnice din bazinul carpatic constă
într-o apropiere politică a statelor după
model federativ, așa încât niciun grup
etnic să nu se considere despărţit de
conaţionalii săi. În opinia acestuia, Un-
garia, pentru a ieși din starea de isterie
naţionalist-revanșardă, trebuia să fie de-
mocratizată, demilitarizată și defeudali-
zată, alături de introducerea unui set de
măsuri reformatoare în privinţa agricul-
turii.  

O simpatie deosebită va nutri poli-
tologul stabilit peste Ocean către statul
cehoslovac, pe care-l considera drept un
model de democratizare și respectare a
drepturilor cetăţenești. 

În 1929, Jászi ;i-a publicat lucrarea
ce a cunoscut cea mai mare influenţă în
rândurile intelectualităţii de nuanţă li-
berală de pe ambele maluri ale Oceanu-
lui. În “Disoluţia Monarhiei Habsburgi-
ce’’, gânditorul liberal a analizat din per-
spectivă diacronică apariţia influen\ei
puterii statale central-europene habsbur-
gice și metamorfozarea acesteia în duala
monarhie austro-ungară. În paginile
cărţii, a argumentat că odată cu trezirea
conștiinţei naţionale în cadrul diverselor
nuclee etnice, Austro-Ungaria intrase în-
tr-o fundătură istorică, încercările de ma-
ghiarizare și germanizare impuse de la
centru neducând la altceva decât la o ra-
dicalizare a naţionalităţilor conlocuitoare
împotriva naţiunilor dominante. Astfel,
Jászi a respins ideea des împărtășită cum
că doar rezultatul Primului Război Mon-
dial era responsabil de disoluţia Austro-
Ungariei.  Susţinea că noile reașezări te-
ritoriale de după război, văduviseră sta-
tele fie de regiuni de producţie agricul-
turală (cazul Austriei, Cehoslovaciei), fie
de cele de producţie industrială (Româ-
nia, Yugoslavia, Ungaria), acestea fiind
lipsite astfel de o piaţă de desfacere adec-
vată. 

Carier[ academic[ 
respectabil[

După încheierea celei de-a doua con-
flagraţii mondiale, Jászi s-a pronunţat
hotărât împotriva expulzărilor motivate
politic la care erau supuse comunităţi în-
tregi din Răsăritul Europei. Totodată, ;i-
a  f[cut cunoscut noul plan de reconfi-
gurare teritorială, ce se fundamenta pe
teoriile devenite deja clasice, extinzând
însă geografic virtuala uniune federativă
astfel încât ipotetica structur[ supra-sta-
tală să cuprindă și teritoriile poloneze,
românești, respectiv cele bulgare. O con-
strucţie politică ce ar fi nivelat diversele
fracţiuni naţionaliste și ar fi constituit
un motor economic cu beneficii pentru
toate regiun ile componente. În cele din
urmă, comunizarea Europei de Est a lăsat
fără substanţă curajoasele propuneri. 

Ajuns un reper al liberalismului ame-
rican, Jászi a trecut hotarele acestui lumi
în iarna anului 1957, după o carieră aca-
demică respectabilă, continuând să
susţină până în ultimii ani ai vieţii, în di-
verse publicaţii și conferinţe, dreptul
naţiunilor est-europene la un prezent și
viitor mai bun, cooperarea și solidaritatea
între popoare pe care Istoria le-a rânduit
să trăiască împreună. Pentru sătmăreni,
Oscar Jászi rămâne o personalitate re-
prezentativă a judeţului nostru. Sperăm
ca pe viitor, acest important politolog și
istoric născut pe plaiurile noastre, să se
bucure de o mai mare cunoaștere în rân-
durile locuitorilor judeţului nostru.

Marius Baloş,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Jászi ;i-a petrecut copilăria în orașul natal, unde a urmat și școala primară, 
fiind  coleg de generaţie cu poetul maghiar Ady Endre

Pentru sătmăreni, Oscar Jászi rămâne o personalitate reprezentativă
a judeţului nostru. Sperăm ca pe viitor, acest important politolog și
istoric născut pe plaiurile noastre, să se bucure de o mai mare cu-
noaștere în rândurile locuitorilor judeţului nostru.
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Regele Ferdinand I a fost cel de-al doi-
lea fiu al principelui Leopold de Hohen-
zollern ;i a principesei Antonia de Bra-
ganza, fiica regelui Ferdinand al II - lea al
Portugaliei ;i nepot al regelui Carol I, re-
gele Rom]niei. S-a n[scut la 12/24 august
1865 la Sigmaringen `n Germania. Prin-
cipele Ferdinand vine pentru prima dat[
`n Rom]nia, la 10 mai 1881 ca s[ ia parte
la `ncoronarea ca rege a lui Carol I. La 18
martie 1889 Ferdinand este declarat oficial
mo;tenitor al tronului iar la 9 mai 1889
`;i ia locul ce i se cuvenea ca senator de
drept. Dup[ e;uarea unui romantic dar
nerealist proiect de c[s[torie cu Elena
V[c[rescu (1864 - 1947) `n care un rol
important l-a jucat regina Elisabeta ̀ n luna
iunie 1891 Principele Ferdinand pleac[ ̀ n
Germania, o cunoa;te pe Maria, princi-
pes[ de Marea Britanie cu care se
logode;te la 21 mai 1892 la Posdam `n
prezen\a ̀ mp[ratului Wilhelm II. C[s[to-
ria are loc la castelul Sigmaringen la
10.01.1981 stil nou, iar la ceremonie ia
parte ;i regele Carol I `nso\it de Lasc[r
Catargiu ̀ n calitate de prim ministru, Ale-
xandru Lahovei ministru de externe, Ge-
orge Maur pre;edintele Adun[rii
Aferen\ilor etc. La 23 ianuarie 1893 t]n[ra
pereche a sosit la Bucure;ti `n mijlocul
unor serb[ri emo\ionante care au conti-
nuat ;i a doua zi. Din c[l[toria principelui
mo;tenitor Ferdinand (Nando) cunoscut
`n familie cu principesa Maria rezult[ ;ase
copii< Carol (1893 - 1953), Elisabeta (1894
- 1956), Maria (1899 - 1961), Nicolae
(1903 - 1978), Ileana (1908 - 1991) ;i Mir-
cea (1912 - 1916) to\i boteza\i `n religia
ortodox[. Principele e proclamat rege al
Rom]niei sub numele de Ferdinand I (28
septembrie 1914 dup[ moartea la 27 sep-
tembrie 1914 a regelui Carol I) ;i ̀ ncoronat
dup[ ani de zbucium ;i suferin\e ca rege
al Rom]niei Mari (15 octombrie 1922, de
pe urma ac\iunilor sale de sus\inere a in-
teresului na\ional ̀ ;i c];tig[ supranumele
de Ferdinand cel Leal. Bolnav grav, regele
`nceteaz[ din via\[ la 20 iulie 1927 la cas-
telul Peli;or din Sinaia. A fost
`nmorm]ntat la M[n[stirea Curtea de Ar-
ge;. Regina Maria s-a n[scut la 17/29 oc-
tombrie 1875 ̀ n comitatul Kent din Marea
Britanie. A fost fiica lui Alfred I duce de
Edinburgh, fiul reginei Victoria a Angliei.
La scurt[ vreme dup[ ce ̀ mpline;te v]rsta
de 17 ani se c[s[tore;te cu Ferdinand. Re-
gin[ a Rom]niei (28 septembrie 1914)
Maria se implic[ `n treburi politice. ~n
`mprejur[rile dramatice de dup[ izbucni-
rea conflagra\iei mondiale `l sus\ine pe
Ferdinand I `n angajarea \[rii de partea
Antantei. ~l secondeaz[ `n cursul r[zbo-
iului ;i al retragerii `n Moldova la Ia;i.
Victim[ a unei boli nemiloase cea de-a
doua Regin[ a Rom]niei `nceteaz[ din
via\[ la 18 iulie 1938 ̀ n Castelul Peli;or ;i
potrivit dorin\ei sale a fost ̀ nmorm]ntat[
al[turi de so\ul s[u la M[n[stirea Curtea
de Arge;.

SAR Mihai
Secretar ag. ;ef principal (r)

Mure;an Traian

Se `mplinesc
86 de ani ;i 75 de ani

de la dispari\ia
regelui Ferdinand
;i a reginei Maria



C~L~TORIE

|inutul S[tmarului în impresiile
de c[l[torie ale lui nicolae iorga
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Puţin cunoscute erau plaiu-
rile sătmărene în rândurile ro-
mânilor de peste Carpaţi după
făurirea României Mari. Situat
la frontiera vestică şi etnică a ro-
mânismului,  acest  ţinut de
graniţă se înfăţişa locuitorilor
din celelalte regiuni istorice ale
ţării drept un tărâm aparte, un
amestec de românism viguros şi
pustă maghiară.

Într-un mod asemănător avea să-
l consemneze și marele istoric Nicolae
Iorga pe răbojul anului 1923. Reîntors
dintr-o călătorie cu trenul de peste
hotare, a intrat în ţară pe la gara Hal-
meu, dup[ care ;i-a continuat traseul
de-a lungul graniţei cu Ungaria către
Oradea, iar de-acolo, mai departe, în-
spre București. După un obicei for-
mat de-a lungul anilor în desele sale
peregrinări, Nicolae Iorga a așternut
pe hârtie impresiile drumurilor sale,
câteva rânduri fiindu-le dedicate și
ţinuturilor sătmărene de lângă hotar.

Meleagul Halmeului,
poarta de intrare în ţară
dinspre Cehoslovacia

Astfel, ediţia din 8 iulie 1923 a
primului ziar românesc apărut în
orașul nostru, “Satu Mare’’, a găzduit
aceste scurte notaţii ale renumitului
istoric. 

Meleagul Halmeului, poarta de
intrare în ţară dinspre Cehoslovacia,
era zugrăvit de Nicolae Iorga în cu-
lorile naturii netulburate< “De la Hal-
meu, staţie improvisată, drumul duce,
supt depărtaţii munţi cu formele ro-
tunjite, peste admirabile pajiști și ară-
turi adânci în margenea codrului ve-
chiu de care nu s’a atins încă securea.
Flori de un galben palid smălţează
toată întinderea.’’ Rânduri senine, dar
care-și modifică tonalitatea odată cu
înţelegerea greutăţilor cotidiene ale
locuitorilor din acest colţ de ţară. 

Cu tristeţe este caracterizată si-
tuaţia ţăranului român, teoreticianul
curentului semănătorist deplângând
starea de sărăcie în care se zbăteau

satele românești< “Ici și colo în satele
mărunte apare casa șerbului român,
joasă, străpunsă de ferești, cu co-
perișul de stuh, ca în părţile cele mai
sărace ale Vechiului Regat. Alături,
între copaci, cu aceiași moţoasă, că-
ciulă pentru șură și magazii, casa, des-
tul de modestă, a stăpânului.(…) Mai
deloc sămănături. Lângă șanţul umed
plin de nuferi galbeni, lanuri de ţernă
răscolită și uscată. Nicăieri o vită, deși
în fund răsar clopotniţe de sate. E aici
o taină pe care n’o înţeleg. 

Totuși, alături grâu, orzuri fru-
moase. Porumbul însă pare de tot
slab, pe alocuri neieșit’’. Gânduri ne-

tăinuite, care ilustrează însă realitatea
aspră a acelor vremuri și cruntul de-
calaj istoric în care se găseau majori-
tatea satelor românești din perioada
interbelică. 

Drumul de-a lungul frontierei îi
provoacă patriarhului istoriei româ-
nești trăiri amestecate< “Pe întinderi
mari trifoiul întinde trandafiriul flo-
rilor sale. 

Macii roșii picură sânge. O barză
cocoșată inspectează domeniile ei și
porumbeii satului vecin fură seminţe
din brazde. Ce d’intâiu cercei albi ai
salcâmului tremură în vârful ramu-
rilor tinere. Careii Marii Mari se pre-

zintă impunători prin masă și solidi-
tate. Și aici gazete românești – “nüj’’.
Dar în margini reapare căsuţa noas-
tră, foarte smerită, foarte săracă.’’

Iorga< “Oamenii, solizi, 
deştepţi, veseli, sunt vrednici 
de toate îngrijirile”

Rânduri de călătorie scurte, însă
pline de miez istoric. Din goana tre-
nului, marele nostru istoric își va în-
cheia însemnările dedicate părţilor
sătmărene cu melancolie dar și nă-
dejde în vremuri mai bune pentru oa-

menii acestor locuri< “Trenul face
nesfârșit de lungi opriri la staţii al că-
ror nume, românesc sau românizat,
nu spune nimic< Sanislău, Valea-lui-
Mihaiu, Secuieni. 

Portul românesc, degenerat aici
la hotar, stă lângă mantăile de haiduci
din pustă ale Maghiarilor. Ceia ce se
păstrează încă, singurul lucru carac-
teristic, e casa iobagului. Vom ști s’o
ridicăm? De la aceasta atârnă tot vii-
torul nostru în aceste părţi. Și oame-
nii, solizi, deștepţi, veseli, sunt vred-
nici de toate îngrijirile’’. 

Marius Baloş,
Muzeul Judeţean Satu Mare

Reîntors dintr-o călătorie cu trenul de peste hotare, Nicolae Iorga a intrat în ţară pe la gara Halmeu, urmând a-și continua traseul de-a lungul graniţei cu
Ungaria către Oradea, iar de-acolo, mai departe, înspre București

Aviatorii militari s[rb[toresc
s]mb[t[, 20 iulie, sub ocrotirea
Sf]ntului Prooroc Ilie Tesvitea-
nul,  Ziua For\elor Aeriene
Rom]ne.  Pionierii  avia\iei
rom]ne;ti au ales, la 1913, ca  pa-
tron spiritual al  avia\iei  pe
Sf ]ntul M[ritul Prooroc Ilie
Testiviteanul.

Trei zile mai devreme, la 17 iulie
s-a s[rb[torit  "Ziua Aripi lor
Rom]ne;ti", pentru a marca primul
zbor efectuat `n anul 1910 de c[tre
Aurel Vlaicu cu un aparat construit
de el.

De obicei  `n cadrul  acestei
s[rb[tori au loc ceremoniile militare
;i religioase, zboruri demonstrative,
concursuri sportive, simpozioane ;i
activit[\i specifice tradi\iei militare.

Dup[ anul 1990 au ap[rut dou[
tendin\e privind s[rb[torirea Zilei
Avia\iei rom]ne< una care sus\inea
continuarea s[rb[toririi Aripilor
Rom]ne;ti la 17 iunie ;i o alta ce pro-
punea, invoc]nd tradi\ia, identifica-
rea Zilei Avia\iei cu ziua Patronului
spiritual al aviatorilor rom]ni, Sf]ntul
Ilie - 20 iulie.

~n 2004, pentru prima oar[ s-a
ajuns la un consens ̀ n r]ndul tuturor
aviatorilor rom]ni - Ziua Avia\iei se
s[rb[tore;te la 20 iulie. Dup[ succesul
deosebit ob\inut de inginerul Aurel
Vlaicu prin zborul din 17 iunie 1910,
zbor care situa Rom]nia pe un ono-
rabil loc 3 (dup[ Fran\a ;i Italia) `n
r]ndul na\iunilor lumii ̀ n ceea ce pri-
vea proiectarea ;i construc\ia unui
avion original, la timpul respectiv, co-
mandantul Aeronauticii Militare, ma-
iorul Ioan Macri, precum ;i numero;i

oameni de cultur[, au propus ca Ziua
Avia\iei s[ fie s[rb[torit[ la aceast[
dat[, `ns[ Aurel Vlaicu, o persoan[
deosebit de modest[, a refuzat. 

~n august 1916, Rom]nia a intrat
`n r[zboi al[turi de puterile Antantei.
~n lipsa unor avioane performante,
`narmate corespunz[tor, pilo\ii ;i ob-
servatorii rom]ni, au f[cut dovada
curajului ;i spiritului de sacrificiu,
`nfrunt]nd for\ele aeriene ale Ger-
maniei ;i Austro-Ungariei. Dup[ rea-
lizarea Rom]niei Mari la 1 Decembrie
1918, comandantul Aeronauticii Mi-
litare, colonelul Gheorghe Rujinschi,
a propus s[rb[torirea Zilei Avia\iei la
24 aprilie, data na;terii regelui Ferdi-
nand I. Nici aceast[ ini\iativ[ nu s-a
materializat, `ntruc]t monarhul nu a
fost de acord. La 6 iunie 1930, regele
Carol al II-lea a devenit conduc[torul
\[rii, instituind printr-un Decret regal

s[rb[torirea Sfin\ilor Petru ;i Pavel
ca patroni spirituali  ai  Avia\iei
Rom]ne. 

Sf]ntul Prooroc Ilie
Tesviteanul, patronul
spiritual al aviatorilor

Dup[ o perioad[ de timp, tot ca
urmare a initia\ivei suveranului,
`ncep]nd cu 1932, s-a s[rb[torit Ziua
Avia\iei av]nd `n vedere dou[ mo-
mente importante, la care regele Ca-
rol al II-lea \inea foarte mult. 

Primul moment era legat de spri-
jinul primit din partea aviatorilor la
revenirea sa ̀ n \ar[ ̀ n clandestinitate,
la 6 iunie 1930. ~ncep]nd cu 1931, re-
gele Carol al II-lea s-a aflat `n fiecare
an ̀ n mijlocul aviatorilor decora\i cu
ordinul "Virtutea Aeronautic[", ordin
`nfiin\at ca urmare a ini\iativei sale.

Momentul  era considerat  ca o
adev[rat[ s[rb[toare, organiz]ndu-
se, cu aceast[ ocazie demonstra\ii ae-
riene ;i alte genuri de manifest[ri. 

Al doilea moment este legat de un
nou decret regal semnat de Carol al
II-lea prin care patronul spiritual al
aviatorilor era identificat cu sf]ntul
Prooroc Ilie Tesviteanul. ~n cel de-al
doilea r[zboi mondial, aeronautica
rom]n[ militar[ ;i civil[ s-au pus `n
slujba intereselor na\ionale. Dup[ cel
de-al doilea r[zboi mondial, datorit[
noii conjuncturi militare s[rb[torirea
Zilei Avia\iei rom]ne a fost identifi-
cat[ cu Ziua Avia\iei URSS. 

Dup[ aprilie 1964, Consiliul de
mini;tri al Guvernului Rom]niei a
emis o hot[r]re privind s[rb[torirea
Zilei Avia\iei la 17 iunie, s[rb[toare
legat[ de primul zbor al inginerului
Aurel Vlaicu.

Pe 20 iulie s[rb[torim Ziua For\elor aeriene Rom]ne

Meleagul Halmeului, poarta de intrare în ţară dinspre Ceho-
slovacia, era zugrăvit de Nicolae Iorga în culorile naturii netul-
burate< “De la Halmeu, staţie improvisată, drumul duce, supt
depărtaţii munţi cu formele rotunjite, peste admirabile pajiști și
arături adânci în margenea codrului vechiu de care nu s’a atins
încă securea.



FESTIVAL

Cei mai buni arti;ti români,
numai la Festivalul Enescu!
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Prima pianistă din România
care a urcat, la doar 27 de ani, pe
scena Royal Albert Hall, cea mai
celebră violonistă a Italiei – o ro-
mâncă al cărei tată a făcut parte
din Orchestra Filarmonicii Geor-
ge Enescu – şi Orchestra Română
de Tineret, cea mai performantă
orchestră formată din tinerii
noştri muzicieni vor urca pe scena
Festivalului “George Enescu” în
această toamnă, între 1 şi 28 sep-
tembrie.   

Festivalul Internațional “George
Enescu” (1-28 septembrie), cel mai im-
portant eveniment cultural internațional
organizat de România și un adevărat
brand cultural de țară aduce în această
ediție, pe lângă mari artiști ai lumii și
unii dintre cei mai performanți muzi-
cieni români la nivel mondial. Astfel,
Festivalul Enescu continuă să genereze
ceva rar și important în cultura româ-
nească< să aducă față în față, pe aceleași
scene, cei mai buni artiști străini și cei
mai buni artiști români, să alinieze piața
muzicală românească la circuitul inter-
național.

La doar 27 de ani,
pe scena Royal Albert Hall

În premieră în această ediție a Festi-
valului va urca pe scenă pianista român-
că, stabilită la Londra, Alexandra Dă-
riescu. Pianista în vârsta de numai 27 de
ani va urca pe scena Sălii Palatului din
București pe 27 septembrie, alături de
una dintre cele mai bune orchestre ale
lumii, Royal Philarmonic Orchestra, sub
bagheta lui Andrew Litton. Ea va inter-
preta superbul Concert pentru pian și
orchestră în La Minor, de Edward Grieg.

Alături de Principele Radu 
şi de Principesa Margareta 

Povestea Alexandrei Dăriescu începe
la Iași, unde a luat primele lecții de pian.
Odată ajunsă în Marea Britanie, la Lon-
dra, unde și-a continut studiile, pianista
româncă a devenit, în scurt timp, una
dintre cele mai apreciate prezențe de pe
scena britanică, dar și din publicațiile de
specialitate. Primul ei CD a fost recenzat
pozitiv de unele dintre cele mai presti-
gioase ziare și reviste britanice. Iar la în-
ceputul acestei veri a devenit prima pia-
nistă din România care a urcat pe scena
uneia dintre sălile de concerte legendă
ale Londrei și ale lumii< Royal Albert
Hall. Mai mult, a interpretat alături de
Orchestra Filarmonicii Regale din Lon-
dra. În public, la eveniment s-au aflat in-
clusiv Principele Radu și Principesa Mar-
gareta a României.

Cea mai frumoasă violonistă
a Italiei - o româncă

Știați că una dintre cele mai frumoase
și cunoscute violoniste ale Italiei este o
româncă? Anna Țifu, fiică a unui fost
violonist de la Filarmonica din București
(Mircea Ţifu) va urca pe scena Sălii Pa-
latului în Festivalul Enescu, în seara de
9 septembrie. 

Violonista, care este și laureată a
Concursului Internațional “George Enes-
cu”, în anul 2007, va interpreta un concert
extraordinar< Concertul Nr.1 pentru
vioară și orchestră de Philip Glass. Com-
pozitor contemporan, Philip Glass a sem-
nat, printre altele, muzica pentru celebrul
film “The Hours”/”Orele”, cu Nicole Kid-
man în rolul principal, ale cărui filmări
au avut loc și în România.

A cântat la celebra Scala 
din Milano

Anna Ţifu s-a născut în 1986 în Ca-
gliari - Sardinia, Italia. Cântă pe o vioară
Carlo Bergonzi, construită la Cremona
în anul 1739 denumită Mischa Piastro,
instrument care i-a fost împrumutat de
către Associazione Pro Canale din Mila-
no. A luat primele lecţii de vioară la vâr-
sta de șase ani, de la tatăl său. Și-a făcut
debutul ca solistă la vârsta de 11 ani cu
Orchestre National des Pays de la Loire
din Franţa și Orchestra Haydn din Tren-
to, Italia. Un an mai târziu, a cântat Con-
certul nr. 1 în sol minor de Max Bruch,
la celebra Scala din Milano. Distinsă cu
numeroase premii internaționale, violo-
nista a fost invitată, începând cu anul
2011, să susțină mai multe concerte ală-
turi de Andrea Bocceli. 

Tinerii fără limite< Orchestra

Română de Tineret 

Prezența Orchestrei Române de Ti-
neret în ediția 2013 a Festivalului Inter-
național George , într-un concert extro-
dinar, pe 8 septembrie, la București, la
Sala Mare a Palatului marchează o altă
premieră cu impact internațional< instru-
mentiștii români vor interpreta sub ba-
gheta dirijorului american Lawrence
Foster, cel care, în anul 2004, a dus Or-
chestra de Tineret Australiană la BBC
Proms. În Festival, vor interpreta lucrări
de Dan Dediu, Johannes Brahms și Mau-
rice Ravel. Despre Foster, prestigioasa
publicație britanică “The Telegraph” scrie
că  “pare să fi fost lăsat pe acest pământ
pentru a dirija muzica lui Enescu”. În
același timp, la ediția din 2011 a Festiva-
lului George Enescu, Orchestra Română
de Tineret a concertat împreună cu vio-
lonistul David Garett, o vedetă de prim
rang a muzicii clasice a momentului.

Turneu extraordinar în Italia 

Mai mult, cea mai performantă or-
chestră formată din tineri muzicieni ro-
mâni, Orchestra Română de Tineret se
va afla pentru prima dată în Italia pentru
o serie de concerte extraordinare, la in-
vitația a două instituții italiene de înaltă
ținută. Chiar pe 18 iulie , Orchestra Ro-
mână de Tineret a concertat la Roma, în
Auditorium Santa Cecilia, cea mai veche
instituție de concerte din lume și cea mai
prestigioasă scenă de concerte din Italia,
iar pe 19 iulie s-a aflat la Ravello, pe scena
de la Villa Rufolo, la unul dintre cele mai
importante festivaluri de vară din Euro-
pa.

Rapsodia lui George Enescu,
interpretată peste hotare

Sub bagheta maestrului Cristian
Mandeal, unul din cei mai mari dirijori

români, Orchestra Română  de Tineret
a prezentat pe scenele italiene un pro-
gram inedit și foarte atractiv< celebra
Rapsodie nr. 1 în La major de George
Enescu, Burlesca de Richard Strauss,
având-o ca solistă pe pianista Oxana Cor-
jos (Roma), precum și Tablourile dintr-
o expoziție de Modest Mussorgski, în or-
chestrația lui Maurice Ravel. 

“O orchestră care poate
reprezenta țara cu mândrie”

Membră a European Federation of
National Youth Orchestras, Orchestra
Română de Tineret este cea mai bine co-
tată și apreciată orchestră de muzicieni
români, lucru care se vede și din activi-
tatea sa< este o obișnuită a marilor scene
de concerte din lume, precum, recent,
cele de la Paris și de la Strasbourg> a în-
registrat un succes real la “Eurovision –
Young Musicians” și la prestigiosul fes-
tival “Young Euro Classic” de la Berlin>
a colaborat cu violonistul David Garett,
vedetă absolută a muzicii clasice a mo-
mentului. Datorită acestor realizări, unul
din inițiatorii săi, maestrul Marin Caza-
cu, a fost decorat de șeful statului român.
Atât presa internațională cât și cea ro-
mânească au remarcat talentul Orches-
trei Române de Tineret< “Iată o orchestră
care își poate reprezenta țara cu mândrie,
la nivel internațional!” (Kulturradio Ber-
lin despre Orchestra Română de Tineret,
2012) și „La asemenea prezență și con-
cizie, precum și intonație infailibilă unii
profesioniști pot doar să viseze” (Der ta-
gesspeigel  despre Orchestra Română de
Tineret, 2012). De asemenea, jurnalista
Anca Florea scria despre Orchestra Ro-
mână de Tineret, în anul 2011< “Deși este
foarte tânără – și la propriu și la figurat
– Orchestra Română de Tineret a devenit
deja un brand, sub bagheta dirijorului
Cristian Mandeal, a reconfirmat că este
cea mai bună din ţară și că ne poate re-
prezenta la un nivel excepţional și peste
hotare, acolo unde i-ar convinge și pe cei
mai sceptici că tinerii noștri au o valoare
și o calitate de invidiat.”

Patronată de carismaticul
Cristian Mandeal

Orchestra Română de Tineret este
patronată de unul dintre cei mai caris-
matici dirijori români recunoscuți la ni-
vel internațional, a cărui prețuire și po-
trivire cu orchestrele europene au devenit
de notorietate prin colaborările realizate<
Cristian Mandeal. Orchestra a fost fon-
dată în anul 2008, la inițiativa unei alte
personalități de elită a muzicii clasice ro-
mânești, violoncelistul Marin Cazacu,
care este și directorul artistic al acesteia.
Este prima orchestră naţională de tineret
din România, iar membrii ei marchează
o altă premieră pentru o asemenea per-
formanță< au vârste cuprinse între 18 și
28 de ani. Mai mult, orchestra s-a con-
struit pe valori universale, spiritul enes-
cian – George Enescu fiind primul com-
pozitor român care a intrat în patrimo-
niul muzical universal – și pe tradiția eu-
ropeană de a susține și pune în lumină
tinerele talente, de a construi noi gene-
rații în muzică.

Încă de la înființare, Orchestra Ro-
mână de Tineret a urcat pe cele mai im-
portante scene românești, în festivaluri
și la evenimente naționale, dar și în fes-
tivaluri internaționale, precum Festivalul
Internațional “George Enescu”. Au re-
purtat succese în străinătate, explozia de
cronici pozitive după participarea din
cadrul festivalului “Young Euro Classic”
de la Berlin, în anul 2012, fiind doar un
exemplu. De curând, Orchestra Română
de Tineret a fost invitată să cânte la Paris
și Strasbourg.

~n aceast[ s[pt[m]n[ pute\i c];tiga dou[ bilete la Festivalul Ge-
orge Enescu, r[spunz]nd la `ntrebarea< “Care este cea mai perfo-
mant[ orchestr[ din Rom]nia format[ din tinerii no;tri muzicieni?”
R[spunsul se poate trimite pe adresa de e-mail redactiasm@infor-
matia-zilei.ro.
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Petrece o vacan\[ de neuitat al[turi
de zebrele ;i antilopele din Kenya
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Luna august este ultima luna
de var[ a anului. Iat[ c[ sezonul
cald intr[ peste foarte pu\ine zile
pe ultima lui sut[ de metri. Cu si-
guran\[ sunt mul\i cei care nici
p]n[ ̀ n acest moment nu au c[zut
de acord asupra destina\iei de va-
can\[. 

Dac[ `nc[ v[ mai face\i planuri pri-
vind concediul de odihn[ ;i dori\i s[ ie;i\i
din \ar[ ̀ n acest sens, v[ propunem c]te-
va locuri de vis pentru luna august reco-
mandate de site-ul lonelyplanet.com.

Safari ;i s[lb[ticie `n Kenya

Peisaje deosebit de frumoase, locuri
exotice ;i care ne pot oferi por\ia de ener-
gie de care avem nevoie< Islanda, Kenya
;i Africa de Sud. D[m fr]u liber imagi-
na\iei ;i facem un prim popas `n Kenya
care este paradisul s[lbatic. ~n luna au-
gust, prin c]mpia Serengeti se poate
urm[ri migra\ia anual[ a animalelor
s[lbatice. Trec zebrele ;i antilopele ;i
spectacolul pe care aceste animale `l fac
nu are toat[ lumea prilejul s[ ̀ l vad[ chiar
de la fa\a locului. Ar fi p[cat s[ nu pro-
fit[m, mai ales dac[ vizit[m Kenya. Pe

l]ng[ acest spectacol impresionant, `n
Kenya mai sunt foarte multe de v[zut<
p[durile tropicale Kakamega, litoralul
Oceanului Indian, flora ;i fauna din Par-
cul Na\ional Muntele Kenya. Principala
atrac\ie turistic[ a statului situat `n est-
centrul Africii ;i cu capitala `n Nairobi
este safari-ul. 

|ara Focului ;i a Ghe\ii

P[r[sim acum Kenya ;i ne ̀ ndrept[m
iute-iute spre Islanda, supranumit[ ;i
|ara Focului ;i a Ghe\ii. Islanda este cu-
fundat[ ̀ n noaptea polar[ vreme de ;ase

luni `n fiecare an. Atunci toate comorile
ei zac ascunse. ~n timpul verii `ns[ totul
`nflore;te. Speciali;tii din domeniul tu-
rismului spun c[ `n Islanda `n cele ;ase
luni de var[ sunt foarte multe de v[zut<
izvoarele termale, Insulele Vestmannaey-
jar, mun\ii Landmannalaugar. O bijuterie
turistic[ este cea mai mare cascad[ din
Europa - Dettifoss.

Namaqualand - de la ora;ul
neprimitor la frumuse\ea
miilor de flori

Tot cei de la lonelyplanet.com ne pro-

pun s[ vizit[m paradisul floral din Africa
de Sud. Este vorba despre ora;ul Nama-
qualand care `n perioada iulie - septem-
brie `nflore;te, transform]ndu-se pur ;i
simplu `n ora;ul florilor dup[ ce `nainte
;i dup[ aceast[ perioad[ nu e nimic al-
tceva dec]t o zon[ f[r[ via\[, arid[. Tot
aici sunt recomandate plimb[rile prin
Parcul Na\ional Krueger. Este un parc
uria; care se `ntinde pe o suprafa\[ de
peste dou[ milioane de hectare ;i diver-
sitatea vie\ii s[lbatice este imens[. De vi-
zitat sunt ;i Panorama Route - Rezerva\ia
Natural[ a Canionului R]ului Blyde.

Theodora V.

Peisaje deosebit de frumoase, locuri exotice ;i care ne pot oferi
por\ia de energie de care avem nevoie< Islanda, Kenya ;i Africa de
Sud. D[m fr]u liber imagina\iei ;i facem un prim popas `n Kenya
care este paradisul s[lbatic.

R[m]nem tot la destina\ii ex-
traordinar de frumoase ;i mergem
de aceast[ dat[ `n Algeria. Da, a\i
citit corect< Algeria, statul situat ̀ n
nord - vestul continentului african,
are nenum[rate obiective turistice
;i este f[r[ doar ;i poate o gazd[
perfect[ pentru oameni sosi\i din
toate col\urile lumii.

~nainte de a face bagajele ;i a porni la
drum trebuie s[ ;ti\i c[ Algeria este \ara
cu patru regiuni< Tell cu c]mpiile ei mici
;i `nguste care au pe margine o parte din
Mun\ii Atlas, regiunea podi;ului ̀ nalt, re-
giunea Mun\ilor Atlas ;i partea algerian[
din Sahara. 

Meterezele Almohad

;i fort[rea\a Masourah

Iat[ care sunt cele mai importante
obiective turistice din aceast[ \ar[ ;i ce nu
e voie s[ rata\i c]nd o vizita\i< Moscheea
Mare, Meterezele Almohad, fort[rea\a Ma-
sourah, Muzeul Na\ional al Artelor, cel de
Art[ Local[ ;i Etnografie. ~n drum spre
Sahara, turi;tii se pot opri `n ora;ul sf]nt
Beni-Isguen ;i `n Ouargla, un ora; care e
supranumit cheia de aur a de;ertului. ~n
ceea ce prive;te principalele atrac\ii natu-
rale ale \[rii, acestea sunt Kabylia, Cheile
Gorges ;i peninsula Sidi Fredj. 

Pe lista patrimoniului 
UNESCO

Dac[ merge\i ̀ n Algeria trebuie s[ vi-
zita\i Alger, capitala acestui stat. Are un

trecut istoric bogat care e bine p[strat prin
ruinele Djemila, Tipasa ;i Timgad. Tot `n
capitala Algeriei pute\i admira Pia\a Mar-
tyrs, birourile guvernamentale, Moscheea
Ketchaoua, Catedrala Romano-catolic[
Notre Dame d’Afrique, precum si Muzeul
Bardo, Vechea Biblioteque Nationale d’Al-
ger ;i Biblioteca Na\ional[. Un important
obiectiv turistic al ora;ului este Muzeul
Bardo ̀ n care se afl[ sculpturi ;i mozaicuri
antice care au fost descoperite `n Algeria.
Foarte multe obiective algeriene se afl[ pe
lista patrimoniului mondial UNESCO.
Vorbim aici de Fortifica\ia montan[ Beni
Hammad (1980), Picturile rupestre de la
Tassili n’Ajjer (1982), Valea M'zab (1982),
Ruinele romane de la Djemila (1982), Ve-
chiul ora; Tipasa (1982) (ruinat), Ruinele
romane de la Timgad (1982), Ora;ul vechi
(Casbah) din Alger (1992).

Th. V.

Cele mai importante obiective turistice din algeria
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La Carei `ncepe a treia edi\ie
a manifest[rii BiblioVacan\a

Ministrul delegat pentru în-
vă\ământul superior, Mihnea
Costoiu, a declarat recent, po-
trivit evz.ro, că peste 180 de spe-
cializări din învă\ământul supe-
rior nu îndeplinesc condi\iile de
acreditare sau nu mai sunt ne-
cesare, ;ase universită\i autori-
zate provizoriu nu mai au drep-
tul să organizeze admitere, iar
alte patru vor fi monitorizate.

"În urma verificărilor Agen\iei
Române de Asigurare a Calită\ii ;i a
discu\iilor cu universită\ile s-a con-
statat că 183 de specializări nu mai
îndeplinesc condi\iile de acreditare
sau nu mai sunt necesare, nu mai sunt
dorite de universită\i, motiv pentru
care am aprobat intrarea în lichidare
a acestor specializări, ;i am precizat
explicit că universită\ile nu mai au
dreptul să organizeze examen de ad-
mitere începând cu anul 2013-2014
la aceste specializări", a precizat mi-
nistrul.

El a adăugat că s-a constatat că un
număr important de specializări din
universită\i acreditate nu mai respec-
tă standardele de asigurare a calită\ii,
motiv pentru care universită\ile intră
în monitorizare.

"Sunt patru universită\i care intră
în monitorizare specială, cu aceea;i
precizare, că nu mai au dreptul să or-
ganizeze examen de admitere la spe-

cializările men\ionate în hotărârea de
guvern, iar un număr de ;ase univer-
sită\i care sunt autorizate provizoriu

nu mai au dreptul să organizeze exa-
men de admitere la nicio specializare.
Practic, universită\ile respective sunt

în lichidare", a spus Costoiu.
Cele ;ase universită\i care nu mai

au dreptul să organizeze examen de

admitere au fost anun\ate încă de anul
trecut. Acestea sunt< Universitatea
"Mihai Viteazul" din Craiova, Insti-
tutul Romano Catolic din Ia;i, Socie-
tatea Ateneul Român - Universitatea
Ecologică Traian din Deva, Funda\ia
pentru promovarea învă\ământului
european - Universitatea Wales din
Bucure;ti, Funda\ia universitară Mil-
lenium din Timi;oara ;i Asocia\ia
pentru învă\ământ superior în Co-
mer\ ;i Turism - Universitatea de :ti-
in\e Arte ;i Meserii din Bucure;ti. 

Cele patru universită\i acreditate
care intră în monitorizare sunt< In-
stitutul Teologic Romano-Catolic din
Bucure;ti, Universitatea "Mihai Emi-
nescu", Universitatea "Mihail Kogăl-
niceanu" ;i Universitatea Financiar
Bancară.

"Nu se pune problema afectării
studen\ilor din anii anteriori. Stu-
den\ii vor finaliza cursurile în spe-
cializările pe care le-au urmat cu exa-
mene de licen\ă la universită\ile acre-
ditate, în special pentru universită\ile
acreditate provizoriu. Nu există po-
sibilitatea ca vreun student să fie afec-
tat, tocmai din acest motiv am spus
că nu se mai pot face înscrieri înce-
pând cu anul 2013-2014", a spus mi-
nistrul.

~ndemnul lui a fost ca to\i candi-
da\ii să urmărească site-ul Ministe-
rului Educa\iei pentru a vedea care
sunt specializările autorizate provi-
zoriu ;i care sunt cele acreditate.

:ase universit[\i `;i pierd dreptul de a organiza admitere
;i 183 de specializ[ri nu pot fi acreditate

În perioada 22 iulie - 2 august,
la Carei se desfăşoară activităţile
organizate sub genericul Biblio-
Vacanţa. Manifestarea devenită
deja tradiţională, fiind în al trei-
lea an vă aşteaptă şi este organi-
zată de Biblioteca Municipală Ca-
rei.

La activităţile care se organizează
sunt așteptaţi copii, tineri și adolescenţi
care doresc să-și petreacă vacanţa în
mod plăcut, într-un cadru organizat.
Supravegherea participanţilor la activi-
tăţi este de luni până vineri inclusiv între
orele 10 și 12.

În zilele de luni copiii vor putea cu-
noaște orașele lumii, fiind așteptaţi mai
ales elevi ai claselor a IV-a până la a VI-
II-a> marţi este programată lumea ma-
gică din povești, pentru copii cu vârste
între 3 și 7 ani> miercuri vor fi lecturile
vacanţei> joi clubul bibliocinefililor - vi-
zionări de desene animate și filme> vi-
neri biblioșezătoare pentru copiii care
îndrăgesc tehnici handmade< quilling,
origami, croșetat și tricotat. Luni, în fie-
care din cele două săptămâni, împreună
cu Ionuţ Eugen Radu Sava se vor face
călătorii în orașele Europei. Partici-
panţii vor descifra un cod prin care vor
afla numele orașului, fiecare bileţel fiind
extras în mod secret. Activităţile vor
avea loc pe grupe de 3-4 participanţi.
Timp de două ore participanţii vor avea
la dispoziţie o serie de resurse materiale
și un echipament informatic de bază
pentru a centraliza diverse informaţii
despre orașul selectat. La sfârșit, fiecare

echipă va prezenta rezultatul muncii.
Formatul prezentărilor rămâne la lati-
tudinea fiecărei grupe (format electro-
nic, fizic, scenetă etc.). Organiza-
torii urmăresc dezvoltarea abilităţilor
de comunicare, muncă în echipă a par-
ticipanţilor, dar și dezvoltarea simţului
de responsabilizare al viitorilor cetăţeni.
Totodată, se urmărește stimularea crea-
tivităţii și exprimării unor opinii.

Călătorii virtuale prin diferite 
oraşe din întreaga lume

După cum am aflat de la Corina
Nuna, șefa Bibliotecii Municipale Carei,
"Și anul acesta ne bucurăm de partici-
parea unor voluntari pasionaţi. Astfel,
la clubul Orașele Lumii, Ionuţ Eugen
Radu Sava, fost președinte al Consiliului
Elevilor de la Liceul Teoretic Carei, iar
acum deţine conducerea Departamen-
tului de Mobilitate, Informare, Formare
și Consiliere din cadrul Consiliului
Naţional al Elevilor din România, va
oferi călătorii virtuale prin diferite orașe
din întreaga lume. Doamna educatoare
Cuc Cornelica va îndruma copii în teh-
nica quillingului. Clubul de lectură se
va desfășura sub coordonarea doamne-
lor învăţătoare Elena Lascovici și Kol-
baszer Erzsebat, lectura fiind realizată
în mod interactiv fapt ce va stimula im-
aginaţia și creativitatea copiilor.

Zilnic participanţii vor putea utiliza
jocuri - șah, remi, scrable, se va asculta
muzică și toţi copiii și adolescenţii care
vor sosi la bibliotecă se vor putea înscrie
la concursuri.

Ioan A.
Organizatorii urmăresc dezvoltarea abilităţilor de comunicare, muncă în echipă a participanţilor, dar și dezvoltarea
simţului de responsabilizare al viitorilor cetăţeni

Un număr important de specializări din universită\i acreditate nu mai respectă standardele de asigurare a calită\ii

La clubul Orașele Lumii, Ionuţ Eugen Radu Sava, fost
președinte al Consiliului Elevilor de la Liceul Teoretic Carei, va
oferi călătorii virtuale prin diferite orașe din întreaga lume.
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Imagini `nfrico;[toare, filmate `n
Londra. Un utilizator YouTube sus\ine
c[ a intrat `n posesia unor imagini care
surprind o "fantom[ real[". Video-ul,
postat pe internet a strâns până acum
peste 100.000 de vizualiz[ri.

"~n data de 1 februarie 2013, imagi-
nile au fost filmate ̀ ntr-un centru comu-
nitar din Londra, Anglia. ~ngrijitorul era
`n interiorul cl[dirii ;i a v[zut o siluet[
ciudat[ pe camera de supraveghere. Aces-
te imagini au fost desc[rcate din fi;ierul
care con\inea filmarea din acea sear[",
se arat[ pe video-ul postat pe YouTube.

"St[team `n hol când am observat o
siluet[ pe imaginile filmate de camera de
supraveghere. M-am uitat la ecran ;i am
crezut c[ v[d o persoan[, `ns[ nu eram
sigur[, a;a c[ am mers s[ verific. Am
mers afar[ ;i nu era nimeni acolo, `ns[
m-am g]ndit c[ au plecat repede ̀ n parc,
a;a c[ m-am întors `n cl[dire. Dup[ ce
am desc[rcat imaginile de pe camera de
supraveghere am fost surprins s[ văd si-
lueta filmat[. Nu pot s[ `mi explic", a
m[rturisit `ngrijitorul. 

Iar imaginile par s[ `i dea dreptate.
~n ele se poate vedea silueta unui b[rbat,
`n pantaloni de costum, c[ma;[ ;i pan-
tofi, care st[ `n fa\a cl[dirii, apoi pleac[
dintr-o dat[. C]teva secunde mai t]rziu,
paznicul poate fi v[zut cum verific[ zona
din fa\a centrului comunitar, a;a cum
sus\ine ;i `n declara\ie.

Pagin[ realizat[ de Mihai G.

O nouă teorie a istoricilor
aruncă în aer tot ceea ce am învăţat
la ;coală până în prezent. Terito-
riul pe care se află țara noastră a
fost în urmă cu peste 10.000 de ani
vatră din care s-a născut şi a evo-
luat omul. 

Pentru susținerea acestei teorii incre-
dibile, câteva exemple concludente sunt
aduse.

A;ezare veche de circa
18.000 de ani `n Oltenia

De exemplu, în Oltenia a fost desco-
perită cea mai veche așezare din lume,
care datează de circa 18.000 ani. Cea mai
veche activitate de minerit, cel mai vechi
târnăcop de miner descoperit vreo dată,
cea mai veche activitate metalurgică a ara-
mei din lume, toate acestea au fost desco-
perite pe teritoriul țării noastre și au o ve-
chime de mai bine de 8000 de ani. O altă
descoperire importantă este cea mai veche
scriere din lume, care nici până în prezent
nu a fost înțeleasă în totalitate, reprezen-
tată de alfabetul de la Tărtăria. Tăblițele
descoperite lângă Alba au o vechime de
6000 de ani și conform arheologilor au
inscripţionate cele mai vechi litere din lu-
me. Tot aici s-a inventat arcul, au apărut
primele furnale din Europa, și tot de aici
au plecat și s-au format celelalte popoare
indo-europene și nu numai cum ar fi< ira-
nienii, carienii, italicii, frygienii, sciţii,
cimmerienii, triburile iberice, bascii, sar-
maţii, elenii (ahei și dorieni), fenicienii.

Traco-dacii reprezintă cea mai veche
și mai înaltă cultură de pe Pământ, ante-
rioară civilizaţiei Sumeriene, și totodată
cea mai numeroasă (180 – 200 de triburi).
Ei puteau fi găsiţi în întreaga Europă (Bal-
cani, Ucraina, Ungaria, Austria, Germa-
nia, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franţa,
Spania, Turcia europeană, Asia Mică, Afri-
ca……chiar și Burii din Africa de Sud
sunt tot un neam Dac, din care făcea parte
însuși Burebista.

Scrisul și odată cu el istoria, au apărut
mai întâi în spaţiul tracic și abia mai târziu
în spaţiul greco-roman, dus probabil acolo
tot de triburile care au migrat de aici. Tra-
co-dacii au avut cea mai veche agricultură
din Europa, (neolitic) și printre cele mai

vechi din lume. La vremea lor erau sin-
gurul popor din lume care foloseau cercul
la dispozitivele de măsurare a timpului.

Începând cu anul 1995, după studii
îndelungate, însă intenţionat ţinute la sub-
sol, o serie de savanţi americani de pres-
tigiu au ajuns la concluzia că Potopul des-
cris în Biblie a avut loc pe malul vestic al
Mării Negre, unde locuia o populaţie
neașteptat de dezvoltată, (oare cine?). De
altfel Olimpul, legendarul munte din mi-
tologia greacă (ULIMP- Lumină sau
Splendoare, în limba traco-dacă), nu era
altceva decât muntele Bucegi pe care nu
întâmplător dăinuie al doilea Sfinx de pe
Pământ. Istoricul Homer spunea că numai
tracii știau să lupte călare și cu arcul înce-
pând cu mileniul cinci înainte de Chris-
tos.

Dacii ;i romanii

Traco-dacii se remarcau printr-o co-

rectitudine desăvârșită, toate convenţiile
fiind încheiate verbal și apoi păstrate cu
sfinţenie. Lipsa de acasă era semnalată
printr-un bat lăsat la poartă, fiind mai
mult decât suficient. Traco-dacii erau sin-
gura civilizaţie din lume care nu a folosit
sclavagismul sub nici o formă a sa.

În jurul anului 1400 `.C, se constru-
iește în Tracia nord-Dunăreană, cea dintâi
școală cu local de sine stătător de pe Terra,
numită Androniconul, unde preoţii Za-
molxieni predau toate disciplinele uni-
versitare începând cu teologia (cultul Zeu-
lui Soare și al celor 12 constelaţii). Con-
form mărturiilor rămase posterităţii ale
lui Platon și Socrate, însuși Pitagora și-a
completat studiile la școala Zamolxiana,
și tot ei afirmau că în acea vreme în Dacia
existau cei mai de seamă medici ai tim-
pului.

Istoricul Herodot, îi considera pe Ci-
merieni originari de pe versantul Nord-
Estic al Carpaţilor,(Moldova de astăzi).
Apoi o parte din ei s-au deplasat spre Sud,

în Anatolia, unde au fost cunoscuţi ca Ci-
miry. Migraţi ulterior către Italia, Spania,
Anglia și Irlanda au fost cunoscuţi sub
denumirea de celţi.

Zona Nord -Dunăreană (România de
astăzi), a fost considerată din vechime
drept un paradis terestru. Un teren bogat
în aproape toate bogăţiile pământului, cu
terenuri agricole (Grânarul Europei de
mai târziu), pășuni întinse, toate formele
de relief, un incredibil sistem hidrografic
natural, o zonă bine apărată contra majo-
rităţii dezastrelor naturale…..etc. Ca un
miracol unic al istoriei, locuitorii acestei
zone n-au putut fi alungaţi din vatra stră-
moșească și nici deznaţionalizaţi.

Românii păstrează în continuare lim-
ba, portul, obiceiurile, tradiţiile stră-
moșilor de acum 7.000 de ani. Analizele
minuţioase de sânge, demonstrează un alt
miracol< în ciuda numeroaselor invazii,
inclusiv mult distorsionata ocupaţie ro-
mană, ne-am păstrat puritatea genetică,
specifică strămoșilor noștri.

Tăblițele descoperite lângă Alba au o vechime de 6000 de ani și conform arheologilor au inscripţionate cele mai vechi
litere din lume

Avionul Solar Impulse, cu cele
patru motoare alimentate de
energia colectată cu ajutorul a
12.000 de celule solare din aripi,
a aterizat cu bine pe Aeroportul
John F. Kennedy, din New York,
la capătul ultimului segment din
călătoria peste Statele Unite ale
Americii ce a început în urmă cu
mai bine de două luni, conform
Associated Press.

Aparatul de zbor experimental a pă-
răsit Aeroportul Internaţional Dulles,
de la Washington, pentru ultima etapă
a călătoriei sale, cu mai bine de 18 ore
înainte de a ajunge la New York. În ca-
drul acestei ultime etape a zburat spre
nord, peste Maryland, Delaware și New
Jersey.

Primul avion
cu propulsie solar[

Avionul urma să aterizeze câteva

ore mai târziu, dar o ruptură de 2,5
metri apărută în fuselajul de sub aripa
din stânga a dus la scurtarea zborului,
deși aparatul de zbor a fost declarat de
experţi suficient de sigur pentru ca pi-
lotul Andre Borschberg să nu fie pus în

pericol.
Avionul Solar Impulse este primul

aparat de zbor cu propulsie solară ca-
pabil să opereze zi și noapte. Avionul a
fost construit din fibră de carbon. 

El are o anvergură de 63,4 metri, la

fel ca un Boeing 747 și alimentarea sa
este furnizată de 12.000 de celule foto-
voltaice care pot produce suficientă
energie electrică pentru a încărca bate-
ria de litiu care cântărește 400 de kilo-
grame și furnizează energie celor patru
motoare electrice cu elice.

Aparatul de zbor a parcurs prima
etapă a itinerarului între San Francisco
și Phoenix la începutul lunii mai. 

Cea de-a doua etapă, între Phoenix
și Dallas, a fost parcursă în aceeași lună.
De acolo, a zburat până la St. Louis, a
făcut o scurtă oprire la Cincinnati, apoi
a aterizat la Washington, unde a rămas
începând cu 16 iunie.

Realizat în scopul de a populariza
tehnologiile verzi, acest proiect a înce-
put în 2003 și a beneficiat pe 10 ani de
un buget de 112 milioane de dolari. 

La proiect au participat ingineri de
la compania elveţiană Schindler și cer-
cetători de la compania belgiană de pro-
duse chimice Solvay.

Avionul Solar Impulse va fi folosit
în 2015 pentru o călătorie în jurul Pă-
mântului.

Avionul Solar Impulse este primul aparat de zbor cu propulsie solară capabil
să opereze zi și noapte

Potopul din Biblie a avut loc
pe malul M[rii negre?

~n Oltenia a fost descoperită cea mai veche așezare din lume,
care datează de circa 18.000 ani. Cea mai veche activitate de minerit,
cel mai vechi târnăcop de miner descoperit vreodată, cea mai veche
activitate metalurgică a aramei din lume, toate acestea au fost des-
coperite pe teritoriul țării noastre și au o vechime de mai bine de
8000 de ani.

Dacă ți-e frig, vei răci

Nimic mai fals. Gripele ;i răcelile
vin în urma expunerii la un virus, nu
neapărat la frig. 

Cele două pot coincide dar nu în-
seamnă că frigul este responsabil. 

Oamenii tind să răcească mai des în
anotimpul rece din cauza faptului că
stau mai mult în spații închise ;i e mai
probabil să ia virusul.   

Postul sau dieta ajută 
la scăderea febrei

Este un mit foarte vechi, de prin anii
1500 când asta a apărut scris într-un
dicționar medical. 

Dar răcelile sunt cauzate de obicei
de virusuri care țin de la 7 la 10 zile in-
diferent de ce faci tu. 

Nu e nicio dovadă medicală că regi-
mul poate avea vreun efect asupra răcelii
sau febrei.   

Nu exist[ tratament `mpotriva gripei

Vremea rece este deseori asociat[ cu
apari\ia r[celii sau gripei. Chiar dac[
gripa poate fi mai frecvent `nt]lnit[ `n
timpul lunilor de iarn[, anotimpul fri-
guros ;i temperaturile sc[zute nu sunt
factori declan;atori ai gripei. 

Singura modalitate de a contacta gri-
pa este prin expunere la virusul gripal.

Sezonul gripal coincide, de obicei,
cu sezonul rece ;i astfel este de `n\eles
de ce majoritatea oamenilor fac deseori
leg[tura dintre vremea rece ;i grip[, `n
mod eronat. Mul\i oameni presupun c[
odat[ cu `ncheierea simptomelor de
grip[, nu mai pot contacta gripa la scurt
timp dup[ `ns[n[to;ire. Gre;it. 

Infec\iile cu virusurile care pot pro-
voca gripa pot surveni de mai multe ori
`ntr-un timp scurt. 
Exit[ medicamente antivirale care sunt
foarte eficiente `mpotriva gripei. 

Unele pot fi utilizate sub form[ de
tablete, iar altele pe cale inhalatorie. Ma-
joritatea antiviralelor ̀ ;i fac efectul doar
atunci c]nd sunt luate `n maxim 48 de
ore de la debutul simptomelor. Antivi-
ralele pot s[ reduc[ simptomele ;i durata
gripei.

a filmat 
o fantom[ real[

Mituri despre
r[ceal[ ;i grip[

avionul Solar impulse a aterizat la new York
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În urmă cu câțiva ani, cu toții am
ajuns la concluzia că Andy Murray, în
vârstă de 26 de ani, câștigătorul actual
al Wimblendon-ului, pare mult mai
serios și rece decât este cu adevărat.
Toate acestea s-au întâmplat după ce,
în urma victoriei sale de la Brisbane
International, și-a dedicat reușita prie-
tenului său, Hutchins.

Astfel, la sfârșitul meciului, Murray
s-a întors spre cameramani și pentru
prima dată după mult timp și-a dezvă-
luit latura sensibilă a acestuia< "Aș dori
să dedic această victorie unuia dintre
cei mai buni prieteni ai mei", declară
acesta. "Sunt convins că este acasă și
că ne urmărește chiar în acest mo-
ment." Într-adevăr, la mii de mile de-
părtare, actualul coleg de cameră al lui
Andy, se lupta timp de 6 luni deja cu
chemoterapia, după ce a fost diagnos-
ticat cu cancer limfatic.

Prieteni de aproape o viață și foști
parteneri la dublu, cei doi erau inse-
parabili, atât pe teren cât și în afara
acestuia. Și totuși, nici măcar Hutchins,
prietenul marelui jucător, nu se aștepta
la gestul acestuia. "Eu mă așteptam...
adică, speram doar ca acesta să câștige
marele titlu, mai ales că am fost foarte
apropiați săptămâna asta, cum suntem
și de obicei.", mărturisește acesta. "Îi
urmăream discursul și mă gândeam
cât de bucuros era că a câștigat, după
atâta muncă depusă. Iar apoi mi-a de-

dicat mie trofeul, ceea ce pur și simplu
a însemnat totul pentru mine. Logod-
nica mea a început să plângă, și cre-
deți-mă, ea nu plânge prea mult de obi-
cei. 

A fost un moment foarte special
pentru noi și ceva ce nu vom uita ni-
ciodată."  Și cu siguranță a fost un mo-
ment emoționant atât pentru Hutchins
cât și pentru Murray, de la care nimeni
nu se așteptase la un astfel de gest.

Săptămâna trecută Hutchins și-a
încheiat ședințele de chemoterapie și

a fost alături de Murray când acesta a
câștigat campionatul Aegon, în urma
căruia acesta a donat 115.000 de dolari
spitalului Royal Marsden unde priete-
nul său a fost tratat.

Jucătorul Andy Murray a început
să joace profesional în anul 2005 și a
obținut primul său titlu ATP la SAP
Open în San Jose, un an mai
târziu.Acesta a câștigat primul său tur-
neu la categoria juniori sub 6 ani, la
clubul Dunblane iar la categoria juniori
seniori, la US Open.

George Clooney este burlac încă o
dată. Starul din The Gravity și modelul
Stacy Keibler și-au dorit drumuri di-
ferite în viață. "Stacy a deschis subiec-
tul.Ea își dorea copii și chiar o familie
într-o zi. Dar ea știa ce părere are Ge-
orge de toate acestea", declară o sursă
apropiată de cuplu. "Au discutat și au
încetat să mai fie împreună acum câ-
teva săptămâni."

Cei doi și-au anunțat oficial relația
în iulie 2011, după mai puțin de o lună
de la despărțirea actorului de italianca
Elisabetta Canalis. Cei doi și-au făcut
prima apariție împreună la Festivalul
de film Toronto din septembrie 2011.

Sursa mai menționează faptul că
cei doi, Clooney, în vârstă de 52 de ani,
și Keibler, în vârstă de 33 de ani, vor
încerca să rămână la nivelul unei relații
amicale. "Vorbesc zilnic. Au fost prie-

teni și înainte să fie îm-
preună, vor fi prieteni
și de acum înainte. A
fost o despărțire priete-
noasă."

Keibler face parte
din lunga listă de foste
romanțe ale lui Cloo-
ney, în care sunt incluse
și Sarah Larson, Krista
Allen, Maria Bertrand,
Lisa Snowdon, Celine
Balitran, Karen Duffy și
Kelly Preston. Actorul,
care este singura per-
soan[ nominalizată
pentru 6 categorii dife-
rite la Academia Pre-
miilor, a fost căsătorit
cu Talia Balsam din
1989 până în 1992.

Însărcinată, ducesa de Cambridge își
petrece ultimele zile de sarcină la Palatul
Kensington. "Kate a fost rațională și a ră-
mas la Londra", afirmă o sursă a ducesei,
în vârstă de 31 de ani, care nu de mult a
revenit din călătoria sa de la Anglesey,
unde soțul său, prințul William, a fost
declarat pilotul For\elor aeriene regale
de căutări. "A fost foarte ușurată de faptul
că nu a intrat în travaliu înainte de vreme,
la Anglesey, cu William", susține sursa.

Însă în cazul de mai sus, ducesa ar fi
zburat 277 de mile, timp de 70 de minute,
la spitalul St. Mary din Londra. "William
a fost alături de Kate tot acest timp, cât
de mult a putut el, în special la Palatul
Kensington.", mai adaugă sursa. "Când
prințul nu are această posibilitate, întot-
deauna va fi un membru al familiei care

să fie alături de Kate tot timpul." Astfel,
ducesa este vizitată frecvent și de mama
ei și sora sa, Pippa.

"Nu este întotdeauna ușor să fii soție
de militar însărcinată. De multe ori s-a
simțit singur[", menționeaz[ o altă sursă.
Însă a trecut rapid peste acea perioadă
mai dificilă, iar de când este consultată
săptămânal de către medicul personal al
Reginei Elisabeta, Kate a reușit să își pla-
nifice timpul cum dorește ea.

Indiferent de micile greutăți ale sar-
cinii pe care Kate le întâmpină ocazional,
întreaga familie regală este entuziasmată
și așteaptă cu nerăbdare sosirea micuței
sau micuțului monarh. "Desigur, este și
ea emoționată. Care mamă nu ar fi? Însă
totul este bine, ea este sănătoasă, la fel va
fi și bebelușul", adaugă sursa.

P]n[ la vârsta de 50 de ani, actorul a
reușit să dea naștere la nenumărate per-
sonaje cu renume, care vor rămâne cu-
noscute pentru mult timp în cinemato-
grafie. Printre acestea se numără, desigur,
căpitanul Jack Sparrow din seria de filme
Pira\ii din Caraibe, Edward Scissorhands
și Charlie din filmul Charlie și Fabrica
de ciocolată. 

De fiecare dată, actorul a avut succes
cu metamorfoza sa perfectă de la o per-
sonalitate la alta, dorind ca de data aceas-
ta să intre în pielea unui nou și inedit
personaj, Tonto, amerindianul din rolul
principal al serialului The Lone Ranger.
Și devotamentul cu care Depp este hotă-
rât să își trateze noul personaj era garan-
tat încă din poza acestuia cu actorul Ar-
mie Hamer, apărută luna trecută.  Acesta
era deja decis să întreacă performanțele
lui Jay Silverheels, care l-a interpretat pe
Tonto  în anii 50. Însă care a fost factorul

adevărat care l-a determinat pe actor să
ia această decizie?

"De fapt, am văzut chiar eu o pictură
a unui artist pe nume Kirby Sattler, care
semăna perfect cu figura războinicului
indian. Și pot să spun că am avut o reve-
lație. Felul în care acesta era pictat pe
față, acele linii negre de sus până jos, pe
toată fața... Acel machiaj m-a inspirat. În
momentul acela, eu filmam pentrru The
Rum Diary, însă nu am ezitat în a-i cere
make-up artistului meu să m[ machieze
exact la fel, iar apoi fotografului meu să
mă fotografieze și să trimită câteva poze
lui Jerry Bruckheimer (producătorul fil-
mului). 

Se pare că nu numai lui i-a plăcut în-
treaga idee ci și oamenilor de la studiou-
rile Disney. Nu a durat mult să îl convin-
gem și pe Gore Verbinski (regizorul fil-
melor Pirații din Caraibe)", afirmă Joh-
nny Depp.

adele a avut multe de `nfruntat
p]n[ s[ devin[ cunoscut[

Cu toții ştim că Adele Laurie Blue Adkins este cunoscuta cântăreață şi câştigătoare a nenumărate premii Grammy.  Însă nu multă
lume îi cunoaşte viața înainte de debutul său în cariera muzicală. 

Adele a fost născută în Londra, pe data de 5 mai 1988, fiind singurul copil al lui Penny Adkins, care era în vârstă de numai 18 ani
când Adele s-a născut, şi al tatălui ei, Mark, care şi-a părăsit familia când Adele a împlinit 4 ani. Cu toate că acesta nu a fost niciodată
căsătorit cu Penny, a păstrat totuşi legătura cu fiica sa, până în anii săi de adolescență, când problemele sale cu alcoolul au dus la
deteriorarea relației şi distanțarea între cei doi. Astfel, Adele a fost întotdeauna apropriată de mama sa, care şi-a încurajat întotdeauna
tânăra fiică “să exploreze şi să nu rămână fixat[ pe doar un singur lucru.”

Nu după mult timp, Adele şi-a început pasiunea pentru muzică, rămânând în zona muzicienilor Lauryn Hill, Destiny’s Child şi Mary
J. Blige. Însă momentul adevărat al revelației sale a fost la vârsta de 15 ani când întâmplător a dat peste o colecție de discuri cu Etta James
şi Ella Fitzzgerald într-un magazin de vechituri. “În familia mea nu am găsit niciun bun muzical.”, mărturiseşte Adele într-un interviu
din The Telegraph din 2008. “Eu nu cunoşteam pe atunci prea mulți artişti. Astfel, atunci când am ascultat muzica  Ettei şi Ellei, totul
suna aşa ciudat, însă a fost ca un moment de trezire pentru mine. Realizasem că unii oameni chiar au o anumită longevitate prin muzica
lor şi astfel rămân legende. Mă simțeam peste măsură de inspirată de faptul că eu, o fetiță de 15 ani, ascultam muzică din anii 40.”

În 2006, nu dup[ mult timp de la absolvirea liceului, Adele a semnat primul contract cu o casă de discuri, urmând să fie lansată în
plină faimă cu două mari  hit-uri, Hometown Glory şi Chasing Pavements, din albumul său “19”, vârsta la care aceasta a început să îl
înregistreze . Astfel, tânăra cântăreață a atras destul de uşor atenția publicului englez, şi al publicului american. “Sinceră să fiu, am fost
destul de surprinsă când am văzut ce succes grandios a avut albumul. Nu credeam că se va răspândi în atâtea locuri. Credeam că vor fi
numai prietenii şi familia cei care vor cumpăra albumul şi speram ca măcar o mie de persoane să facă la fel. Personal, nu m-am aşteptat
la nimic mai mult.” susține vedeta.

Prin\ul William a fost al[turi
de Kate pe tot parcursul sarcinii

Juc[torul andy Murray ;i-a dedicat
reu;ita prietenului s[u 

george Clooney ;i Stacy Keibler
au divor\atCel mai nou personaj

al lui Johnny Depp


