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Puiu Călinescu s-a născut la 21 iunie
1920, la Bucureşti, primind la botez
numele de Alexandru. A fost un actor
român, care a devenit rapid cunoscut
datorită grimaselor sale. Părinții săi nu i-
au fost aproape încă din copilărie,
deoarece mama sa, Fotina Călinescu a
decedat la vârsta de doar 23 de ani, pe
când celebrul actor avea numai 6 ani. Puiu
Călinescu şi-a croit repede drum în lumea
cinematografiei, fiind constrâns de
unchiul său să-şi găsească un loc de
muncă. Puiu Călinescu şi-a început
cariera jucând în „revistele” de
cinematograf ce prefațau cândva în sălile
de cinema proiecția unui film. Din 1948 a
intrat în trupa Teatrului de comedie
„Constantin Tănase”, care l-a consacrat şi
în care a lucrat până la sfârşitul vieții. Și-a
scris singur partiturile comice pentru
spectacole, cu titluri precum „Un băiat de
zahăr ars”, „Trăsnitul meu drag”, „Idolul
femeilor” etc. Talentul său a fost comparat
cu cel al actorului francez Louis de Funès. 

A rămas celebru datorită rolului
Trandafir din serialul Brigada Diverse
(B.D.) unde a jucat alături de Dem
Rădulescu, Jean Constantin, Toma
Caragiu, Reka Nagy, Sebastian Papaiani,
Ștefan Bănică. Generații de spectatori au
râs cu gura până la urechi când apărea
marele actor şi îşi "scrântea” ochii ori gura.
A trecut la cele ve;nice în 16 mai 1997.

101 ani de la
na;terea actorului

Puiu C[linescu

Cea mai bine vândut[ autoare
irlandeze, Lucinda Riley, cel mai bine
cunoscut pentru seria “Cele ;apte
surori”, a murit la vârsta de 55 de ani,
după ce s-a luptat cu cancerul timp de
patru ani. Riley a publicat de aproape
30 de ani şi a continuat chiar şi după ce
a fost diagnosticat[ cu cancer. A murit
pe 11 iunie. Familia a posta urm[torul
mesaj< “ Dragi prieteni şi cititori ai
Lucindei din întreaga lume, cu un
imens regret suntem nevoiți să vă
spunem că Lucinda a murit liniştită în
această dimineață, înconjurată de
familia la care a ținut atât de mult. Ne
dăm seama că vestea va veni ca un şoc
pentru cei mai mulți dintre voi, care s-
ar putea să nu fi ştiut că Lucinda
suferea de cancer de patru ani. 

În acest răstimp, Lucinda a scris
cinci romane, iar în săptămâna aceasta
The Missing Sister este pe locul 1 în
topurile de carte din întreaga lume. 

Lucinda a schimbat viețile tuturor
celor pe care i-a întâlnit, precum şi pe
ale celor care i-au citit poveştile. A pus
dragoste şi suflet în tot ce a făcut, şi va
continua să ne inspire pe toți pentru
totdeauna.  Mai presus de toate,
Lucinda a îndrăgit viața şi a trăit
fiecare clipă la maximum. După cum a
spus chiar ea< ��Din această călătorie,
cu durerea şi fericirea pe care mi le-a
adus alături, am învățat cea mai
importantă lecție pe care o are de oferit
viața, şi mă bucur pentru asta. Tot ce
avem e clipa de față.��”

The Missing Sister, al şaptelea
roman din seria Cele şapte surori, a
ajuns de curând pe locul 1 la numai o
săptămână de la publicare în toate
țările vorbitoare de limba engleză în
care a fost publicat de Pan Macmillan. 

În unele locuri, fanii au format cozi
pe străzi în aşteptarea propriilor
exemplare. 

Vestigiile unui ansamblu roman
monumental au fost descoperite în ultimii
ani, în Parcul Naţional din Ashkelon. Ar fi
cel mai mare edificiu de acest gen din
regiune, cunoscut de mulţi ani de
arheologii israelieni, potrivit Le Figaro.

Format dintr-o bazilică - un lung
edificiu civil destinat negoţului şi justiţiei -
precum şi un oedon, acest complex era
împodobit de coloane şi de un strat de
marmură de o calitate demnă de cele mai
bune edificii din lumea romană. Situate la
2.000 de kilometri de Roma, aceste clădiri
nu sunt datate decât din vremea domniei
lui Irod (37 - 4 î.d. Hr.), o epocă în care
regatul evreu al Iudeei nu era încă o
provincie imperială, ci un stat-client sub
influenţă, aşa cum o demonstrează cu
elocvenţă aceste diferite vestigii. Lungă de
115 metri, 34 lăţime, această bazilică a fost
ridicată cu câteva straturi de piatră de mare,
către centrul istoric al cetăţii antice, în
formă de cruce care stă mărturie pentru
frumuseţea "romană" a vechiului Ashkelon. 

Datarea sa din epoca lui Irod a putut fi
confirmată de săpături, care s-au încheiat
acum doi ani, gestionate de Autoritatea
pentru Antichităţi din Israel. Acestea au
dezvăluit de exemplu numeroase monede
bătute cu efigia lui Irod în straturile
fundaţiei acestui ansamblu.

Scriitoarea Lucinda Riley 
a `ncetat din via\[

O bazilic[ roman[
ridicat[ de Irod, 
redescoperit[ 

în Israel

Divina Comedie este una dintre cele
mai populare scrieri din toate timpurile,
dar cartea lui Dante Alighieri se va lansa
din nou în 2021. Spre deosebire de
acum 700 de ani însă, lansarea se va face
în spațiu, nu pe hârtie.

Pentru că aprecierea scriitorilor din
fiecare colț al mapamondului nu era
suficientă, o copie din ”Divina
comedie”, scrisă cu caractere minuscule
pe foi dintr-un aliaj de titan şi aur, va fi
trimisă în spaţiu şi lăsată acolo, să
plutească printre stelele despre care a

scris Dante.
Nu este foarte clar motivul pentru

care lucrarea va ajunge printre stele, dar
există o posibilă explicație. Ultimul
cuvânt din fiecare dintre cele trei părţi
ale operei este ”stelle” (stele), inclusiv
faimosul vers final care îl defineşte pe
Dumnezeu, ”Iubirea care mişcă Soarele
şi celelalte stele”.

Lansarea specială în spaţiu va costa
editura peste 150.000 de euro, iar
exemplarele vor costa aproximativ 6.000
de euro fiecare.

“Divina Comedie” a lui Dante Alighieri 
va ajunge `n spa\iu

Walt Disney, omul care a 
creionat universul copil[riei

Ce meniu 
i-a preg[tit
Ceau;escu 

Reginei Elisabeta 
a II-a la vizita `n 
Marea Britanie?
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15 iunie 1978< Regina Elisabeta a II-a, Nicolae Ceau;escu, ducele de 
Edinburg ;i Elena Ceau;escu la banchetul organizat de oficialit[\ile 
rom]ne
(ANR, SANIC, fond CC al PCR, albume foto - Nicolae Ceau;escu, vizite externe,
albumul M6, foto 27.)
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~n septembrie ‘89 col. Gheorghe Ivan a
murit dup[ ce ma;ina lui a s[rit `n aer

Sfin\irea grâului la Marna Nou[ 
se face a doua zi de Rusalii
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Luna iunie este una dintre cele
mai importante din an, cu multe
sărbători marcante și evenimente
folclorice, care sunt însoțite de
practici rituale cu semnificații
profunde asupra omnului și
relațiilor lui cu natura, cu mediul
înconjurător.

Dintre sărbătorile care se apropie, le
amintim pe cele mai importante< în 20
iunie avem Pogorârea Sfântului Duh,
Cincizecimea sau Rusaliile> în data de 21
iunie, trecută în calendar cu cruce roşie,
avem Lunea Sfântului Duh, Lăsatul Secului
pentru postul Sfinților Părinți Petru şi
Pavel şi pomenirea Sfântului Mucenic
Iulian din Cilicia.

Trebuie menționat faptul că la data de
21 iunie are loc cel mai important fenomen
astronomic al lunii, şi anume solstițiul de
vară. Practic, avem parte de cea mai lungă
zi din an.

Tot cu cruce roşie în calendarul
ortodox este trecută şi Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul, la data de 24 iunie. Este
şi ziua în care Sânzienele, ca zâne, aduc
relele în casele oamenilor care lucrează şi
nu respectă sărbătoarea Naşterii Sfântului
Ioan Botezătorul. 

Cea mai lungă zi din anul
2021 este în 21 iunie

În astronomie, se numesc solstiții cele
două momente din an când planul
determinat de centrul Soarelui şi de axa de
rotație a Pământului este perpendicular pe
planul orbitei Pământului. În cele două
momente ale anului unghiul făcut de razele
soarelui cu orizontul la amiază este cel mai
mare (vara) sau cel mai mic (iarna) din an.
Variația acestui unghi în cursul anului se
explică prin aceea că axa de rotație a
Pământului nu este perpendiculară pe
orbita lui.

În jurul datei de 21 iunie (cel mai
adesea), sau 20 iunie, în emisfera nordică
are loc solstițiul de vară, adică începutul
verii astronomice> în preajma acestei date,
la trecerea meridianului, Soarele se ridică
deasupra orizontului la unghiul maxim, iar
intervalul diurn are durata maximă.
Simultan, în emisfera sudică are loc
solstițiul de iarnă, adică începutul iernii
astronomice, când înălțimea Soarelui
deasupra orizontului şi intervalul diurn
sunt minime (la sud de cercul polar de sud
soarele nu răsare şi se află la unghiul
maxim sub orizont).

Denumirea de solstiţiu provine din
limba latină şi înseamnă “soarele oprit”, iar
evenimentul care ar loc în fiecare an a
provocat numeroase mituri şi superstiţii,
de-a lungul timpului. În credinţa populară

se spune că solstiţiul de vară este favorabil
unor magii puternice, care îşi pot pune
amprenta pozitivă asupra unor schimbări
în dragoste, prosperitate sau sănătate.

Oamenii din toată lumea sărbătoresc
această zi cu petreceri, picnicuri, cântece,
dansuri şi focuri uriaşe. În vechime,
solstiţiul de vară era folosit pentru a calcula
momentele importante privind muncile
agricole. De asemenea, era o perioadă
foarte populară din an pentru a organiza
nunţi.

Energia solstiţiului de vară este
considerată a fi o energie a pasiunii,
vitalităţii, creativităţii şi belşugului.
Îmbăierea în lacuri sau râuri avea un efect
curativ, dar constituia şi un ritual de
renaştere. În unele regiuni, spălatul cu roua
adunată în ajunul solstiţiului reprezenta o
practică magică de frumuseţe, iar în altele,
îmbăierea în apa cu ierburi din noaptea
solstiţiului reprezenta o cură de refacere a
sănătăţii şi vigorii.

4 obiceiuri de Cincizecime
din județul Bihor

Cunoscută din vechime şi sub
denumirea de "Cincizecime" deoarece se
celebrează la 50 de zile după Paşti,
s[rb[toarea Rusaliilor marchează
pogorârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor
Mântuitorului. Totodată, este sărbătoarea
întemeierii Bisericii creştine, în urma
cuvântării Sfântului Apostol Petru
convertindu-se la creştinism aproximativ
3.000 de oameni, alcătuind astfel cea dintâi
comunitate creştină din Ierusalim.

Fiind o sărbătoare de mare
însemnătate pentru români, ei au cinstit aşa
cum se cuvine acest praznic, printr-o serie
de tradiții şi obiceiuri ancestrale, care s-au
conservat şi astăzi foarte bine, în județul
Bihor, dar nu numai.

Bihorenii atârnă la porțile
gospodăriilor, la icoane sau la streşinile
caselor ramurile de tei, nuc şi spicele de
grâu, pe care le-au dus la biserici, spre a le
da binecuvântare preotul. Creştinii
consideră că astfel vor fi ținuți departe de
boli, farmece sau oricare alt eveniment
nefast care s-ar putea abate asupra lor tot
anul.

Obiceiul de a sfinți holdele de grâu
există nu numai la bihoreni, ci este
răspândit în mai multe județe din țară.

Este o tradiție practicată din moşi-
strămoşi, pentru ca hodele de grâu să fie

bogate, să fie ferite de furtuni sau grindină,
precum şi de oricare alt fenomen natural,
care le-ar putea compromite producția.

Creştinii care doreau, puteau duce la
slujbă găleți cu apă, pentru a fi sfințite de
către preoți, pe care apoi o turnau la spicele
de grâu. În unele sate, preotul mergea pe
câmp, împreună cu creştinii şi binecuvânta
el însuşi roadele lor.

Un alt obicei ținut cu sfințenie de către
bihoreni este acela al sfințirii vaselor sau
oalelor. Acestea se duc duminică la biserică,
precum şi făină, pentru a fi binecuvântate.
Femeile care doreau să rămână însărcinate
făceau aluat pentru pâine şi o coceau, fiind
încredințate că vor face copii sănătoşi.

Din făina sfințită se dă inclusiv la
animale, care se amestecă cu sare şi
grăunțe, astfel că se asigura protecție şi
pentru acestea de forțe malefice.

Credincioşii nu şi-au pierdut nici
obiceiul de a duce acasă apă sfințită, în
ideea că vor fi feriți de boli. Aceasta poate
fi consumată şi în prevenirea diferitelor
afecțiuni, precum şi în tratarea lor.

În acest an, sunt așteptați
la procesiunea de la Marna
Nouă cât mai mulți creștini

Încă din anul 1948, locuitorii din satul
Marna Nouă păstrează o tradiție pe care au
adus-o din Munții Apuseni, şi anume
sfințirea țarinilor şi a animalelor din
gospodăriile din sat. Procesiunea de sfințire
are loc în fiecare an, în a doua zi a sfintei
Sărbători de Rusalii şi este păstrată
îndeosebi de comunitățile de moți.

"Mărnenii îşi aduc în nişte ulicioare
mâncare pentru animale, fie că e grâu sau
porumb, sau sare,  că se pune în mâncarea
animalelor, sunt binecuvântate şi se duc
acasă, se amestecă cu celelalte bucate
pentru animale şi atunci au şi mâncarea
binecuvântată", a precizat părintele paroh
Călin Pop.

În anii anteriori pandemiei, alaiul era
format din zeci de credincioşi care țineau
în mâini icoane şi prapori, conduşi fiind de
către preotul paroh Călin Pop. La
procesiunile de binecuvântare obişnuiau să
participe şi oficialități locale, precum şi
reprezentanți ai Consiliului Județean Satu
Mare, fiind o sărbătoare de mare
însemnătate pentru întreaga comunitate.
De asemenea, participau consilieri locali,
precum şi primari şi viceprimari din
localitățile învecinate. Obiceiul cere ca toată

suflarea creştinească să formeze un alai,
după ce se încheie slujba din a doua zi de
Rusalii. Cântând pricesne, cu mic, cu mare,
toți creştinii se îndreaptă către crucea de la
intrarea în localitate.

Din respect pentru evenimentul
marcat, implicit pentru tradițiile moştenite
din străbuni, cât mai mulți creştini încearcă
să se îmbrace în portul popular, fiind una
dintre ocaziile în care îl etalează cu
mândrie.

Întreaga procesiune le dă speranță
tuturor creştinilor prezenți că vor avea rod
bogat, că holdele lor vor fi binecuvântate şi
implicit ferite de orice dezlănțuire a naturii,
precum gindină sau furtuni, alte forțe
malefice ori diferiți dăunători. De
asemenea, sătenii au încredințarea că
atunci când va începe secerişul, vor avea
rod bogat, având în vedere faptul că tradiția
presupune ca pe cruce să fie aşezate zece
coroane făcute din spice de grâu, pe care
erau ataşate tricolorul românesc,  în semn
de iubire faţă de patria în care s-au născut
şi pe care o vor iubi până la sfârşitul zilelor.

Locuitorii satului Marna Nouă spun că
aceasta este o tradiție din moşi-strămoşi,
din cel de-Al Doilea Război Mondial. Moții
au ales să se stabilească aici deoarece au
găsit un pământ roditor, dovadă fiind şi
spicele de grâu atârnate la cruce.

Și în acest an, mărnenii vor avea parte
de o procesiune frumoasă, dacă vremea va
fi favorabilă, astfel încât ploaia să nu îi
încurce.

Ca în fiecare an, procesiunea va începe
după slujba din a doua zi de Rusalii, cu
aproximație de la ora 12<00. Pentru început,
părintele paroh Călin Pop a anunțat
sfințirea unei troițe din curtea bisericii,
după care toată suflarea creştinească se va
îndrepta către tradiționalul loc ales spre
binecuvântare, întocmai ca în anii anteriori
pandemiei.

"Vom sfinți o troiță înălțată în curtea
bisericii şi de acolo ne vom duce la holdă şi
la turma de animale, după cum am făcut şi
în anii anteriori. Alegeam o pereche de
prapori şi copiii duceau icoana praznicului.
Eventual dacă erau mai mulți copii le
dădeam şi lor câte o iconiță să se simtă şi ei
că fac parte din comunitate. Ne străduim
să mergem în fiecare an după slujbă, dar
dacă plouă, participă mai puțini", a explicat
părintele paroh Călin Pop.

Ritualul binecuvântării țarinilor
durează aproximativ 40 de minute, cu tot
cu procesiunea până la crucea de la intrarea
în localitate.

Astfel, atât femeile cât şi bărbaţii
aşteaptă cu nerăbdare să îşi vadă
producţiile cât mai frumoase şi să numere
cât mai multe kilograme de făină.

O altă sărbătoare importantă
a lunii iunie este Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul

În data de 24 iunie, creştinii orotodcşi
prăznuiesc naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul. Sărbătoarea mai este
cunoscută în popor şi sub denumirea de
Sânziene sau Drăgaică.

Sfântul Ioan este considerat cel mai
important prooroc şi cel care face legătura
dintre Vechiul şi Noul Testament. Ioan este
ultimul proroc al Vechiului Testament şi
este menţionat în cărţile sfinte ca fiind cel
care a pregătit oamenii pentru primirea
Fiului lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixată în mod
întâmplător ca zi a naşterii Sfântului Ioan
Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi,
zămislirea sa a avut loc după ce Zaharia,
tatăl său a tămâiat în Sfântul Altar, loc în
care numai arhiereul intră o singură dată
pe an. Această lună din calendarul iudaic
cuprindea o parte din septembrie şi alta din
octombrie. Având în vedere cele
descoperite în Sfânta Scriptură, Sfinții
Părinți au rânduit ca ziua zămislirii
Sfântului Ioan Botezătorul să fie la data de

23 septembrie, iar data de 24 iunie să fie ca
zi de naştere.

Trebuie menționat faptul că ziua
naşterii Sfânului Ioan Botezătorul este şi
ziua în care Sânzienele, ca zâne, aduc relele
în casele oamenilor care lucrează şi nu
respectă praznicului Naşterii Sfântului
Ioan.

Sânzienele sunt, în mitologia
românească, zâne bune din clasa ielelor dar
care atunci când nu le este respectată
sărbătoarea devin surate cu Rusaliile care
sunt zâne rele.Uneori Sânzienele sunt
sinonime cu Drăgaicele, manifestându-se,
potrivit superstiției, în ziua sf. Ioan
Botezătorul - 24 iunie.

Pe lângă manifestările tipice făpturilor
supranaturale din clasa ielelor, Sânzienele
au şi manifestări vizuale< flori de scaieți,
tunse de puf, sunt atârnate peste noapte de
streaşină şi, după cât creşte puful
dimineața, se stabileşte norocul celor care
înfăptuiesc datina.

Sânzienele sunt o pluralitate anonimă,
dar există şi o zână bună< Iana Sânziana.
După Mircea Eliade, Sânzienele provin
dintr-un cult roman, raportat la zeița Diana
- Sanctae Dianae.

În Dobrogea, Sânzienele sau Drăgaica,
este considerată a fi sărbătoarea populară a
iubirii şi a florilor.

În credința populară, se spune că
Sânzienele sau Drăgaicele sunt fete
frumoase, îmbrăcate în cămăşi albe, cu
năframe în jurul brâului, cununi de spice şi
flori galbene de sânziene purtate pe cap. Ele
îşi petrec ziua de 24 iunie, care le este
dedicată, dansând tot timpul hore în
mijlocul câmpurilor roditoare şi apoi prin
sat. Oamenii le recompensează cu daruri,
iar cea mai frumoasă şi cea mai harnică fată
din sat este declarată regina zilei de
Sânziene.

Ea este proclamată Drăgaică şi are rolul
de a menține sărbătoarea şi frumusețea
zilei, după cum explică muzeograful Ioana
Tompe, de la Muzeul de Artă Populară
Constanța.

Poveştile populare consemnează
legende despre aceste ființe frumoase şi
bune, care, spre deosebire de ielele de la
Rusalii, trăiesc în păduri sau pe câmpuri şi
împart rod holdelor, apără semănăturile de
grindină peste vară şi tămăduiesc bolnavii.
De aceea, în mediul rural exista obiceiul ca
atât femeile, cât şi bărbații să nu muncească
şi să sărbătorească acestă zi, tocmai în
scopul de a primi din partea sânzienelor
recompensa rodului câmpului.

Tradiții și obiceiuri
de Sânziene

Pe 24 iunie, în ziua de Sânziene, sunt
întâlnite foarte multe obiceiuri, cele mai
importante fiind dedicate dragostei. În
noaptea care precede această sărbătoare,
băieții satului strigă la porțile fetelor
nemăritate< „Du-te, lună, vino, soare/ că
tragem la-nsurătoare, Cununile neursite/
zac sub hornuri azvârlite, Hai, frumoaselor,
ce staţi,/ zâne să nu rămâneţi! Că venim
după peţit,/ până nu v-aţi
răzgândit!”.  Există numeroase legende
populare, frumoase poveşti provenite din
mediul rural despre noaptea de Sânziene.

Se spune că pe 23 spre 24 iunie, se
deschid cerurile, scânteiază comorile
ascunse în păduri, iar forțele binelui şi ale
răului ating apogeul. Noaptea
premergătoare sărbătorii era dedicată
căutării acelor comori mistice, iar ziua se
desfăşurau ritualuri de fertilitate şi de
invocare a frumuseții, a soarelui şi a florilor,
a declarat muzeograful Ioana Tompe, de la
Muzeul de Artă Populară Constanța. Tot ea
spune că se organizau tot felul de ritualui
magice legate de farmece cu roua florilor,
cu plantele utilizate în scop de leac sau
pentru iubire.

Pagină realizată de Mirela Filimon

TRADI}II
Obiceiul de a sfinți holdele de grâu există nu numai la bihoreni, ci este răspândit în mai multe județe

din țară. Este o tradiție practicată din moşi-strămoşi, pentru ca hodele de grâu să fie bogate, să fie ferite
de furtuni sau grindină, precum şi de oricare alt fenomen natural, care le-ar putea compromite producția.
Creştinii care doreau, puteau duce la slujbă găleți cu apă, pentru a fi sfințite de către preoți, pe care apoi
o turnau la spicele de grâu. În unele sate, preotul mergea pe câmp, împreună cu creştinii şi binecuvânta
el însuşi roadele lor.

Întreaga procesiune le dă speranță tuturor creştinilor prezenți că vor avea rod 
bogat, că holdele lor vor fi binecuvântate şi implicit ferite de orice dezlănțuire 
a naturii, precum gindină sau furtuni, alte forțe malefice ori diferiți dăunători
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ISTORIE
Autoritățile române insistaseră ca aceasta să fie o vizită de stat, cea mai înaltă formă pe care o poate
avea o întâlnire, la acest nivel, între reprezentanții a două state. Decurgând din caracterul vizitei, în-
tâmpinarea delegației române în Gara Victoria de către membrii familiei regale, mersul cu caleaşca,
cazarea la Palatul Buckingham, organizarea banchetului în cinstea oaspeților, semnarea unei declarații
comune etc, sunt elemente de ceremonial fireşti. 

În plin Război Rece, după
îndelungate pregătiri diplomatice,
în perioada 13-16 iunie 1978 a fost
efectuată prima vizită românească
la nivel prezidențial în Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord. În același an, Nicolae
Ceaușescu vizitase SUA și China,
având imaginea unui disident al
lagărului socialist, opozant al
sovieticilor, ce putea fi sprijinit
pentru a crea o fisură în blocul
comunist.

La aceste considerente se adăugau cele
de ordin economic, nu mai puțin
importante. Britanicii doreau o nouă piață
de desfacere, firmele occidentale erau încă
interesate să investească în România, iar
românii erau interesați să-şi dezvolte
industria aeronautică şi să exporte
produse manufacturate în Regatul Unit.
Autoritățile române insistaseră ca aceasta
să fie o vizită de stat, cea mai înaltă formă
pe care o poate avea o întâlnire, la acest
nivel, între reprezentanții a două state.
Decurgând din caracterul vizitei,
întâmpinarea delegației române în Gara
Victoria de către membrii familiei regale,
mersul cu caleaşca, cazarea la Palatul
Buckingham, organizarea banchetului în
cinstea oaspeților, semnarea unei
declarații comune etc., sunt elemente de
ceremonial fireşti. Acordarea unui titlu
onorific Elenei Ceauşescu de către
Institutul Regal de Chimie din Londra se
înscrie în rândul compromisurilor făcute
de oficialitățile britanice la solicitarea
diplomaților români. Ținuta obligatorie
masculină la banchetul oferit de
autoritățile britanice a fost un alt
compromis, purtarea costumului de seară
fiind o excepție în cadrul unui astfel de
eveniment. Presa din țara noastră şi cea
din Marea Britanie au prezentat în mod
elogios principalele aspecte ale vizitei.
Desfăşurată potrivit programului riguros
stabilit de comun acord această vizită
poate fi considerată un succes pentru
ambele state chiar dacă a început într-o zi
de marți, în data de 13 iunie. Acordurilor
în domeniul aeronauticii semnate cu
corporațiile Rolls Royce şi British
Aerospace li s-au adăugat altele în
domeniul tehnologiei petrolului,
construcțiilor de maşini etc., în acest mod
fiind concretizate interesele economice
din culisele acestei vizite de stat. Arhivele
Na\ionale ale Rom]niei, a f[cut publice
c]teva documentele ;i fotografii de la
aceast[ vizit[< programul vizitei, suita
oficial[, meniul de la banchetul organizat
`n cinstea reginei Elisabeta a II-a la hotelul
Claridge, etc.

Programul vizitei  de stat

Mar\i 13 Iunie
9.25 – (ora local[) Plecarea

tovar[;ului Nicolae Ceau;escu
Pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu,
cu avionul preziden\ial de la aeroportul
Otopeni.

Ceremonia plec[rii oficiale.
11.20 – (ora local[) Aterizarea

avionului preziden\ial la aeroportul
Gatwick – Londra. Trecerea `n revist[ a
g[rzii de onoare. Deplasarea cu ma;ina de
la aeroportul Gatwick la gara Gaturick.
Prezentarea suitei oficiale britanice.

Ora 11.45 – Plecarea trenului regal
spre Londra.

Ora 12.30 – Sosirea trenului regal la
gara Victoria – Londra 

Ceremonia primirii oficiale de c[tre

Regina Elisabeta a II-a ;i ducele
Edinburgh. 

Ora 12.40 – Deplasarea cu tr[surile
regale de la gara Victoria spre
Buckingham Palace, re;edin\a oficial[ a
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu ;i a
tovar[;ei Elena Ceau;escu. 

Ora 13<00 – Sosirea la Buckingham
Palace.

Ora 13.30 – Dejun restr]ns la
re;edin\[. Particip[ tovar[;ul Nicolae
Ceau;escu, pre;edintele Republicii
Socialiste Rom]nia, tovar[;a Elena
Ceau;escu, regina Elisabeta a II-a ;i
ducele de Edinburgh 
Ora 14.30 – Schimb de decora\ii ;i
cadouri

Timp de odihn[.
Ora 16.25 – Plecarea cu ma;ina spre

Catedrala Westminster
Ora 16.30 – Depunerea de c[tre

Tovar[;ul Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i Tovar[;a Elena Ceau;escu a
unei coroane de flori la Morm]ntul
soldatului necunoscut aflat `n interiorul
Catedralei Westminster.

Vizitarea Catedralei. Semnarea `n
cartea de onoare.

Ora 16.50 – Plecarea cu ma;ina spre
Palatul St. James’s

Ora 16.55 – Primirea de c[tre
tovar[;ul Nicolae Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia, ;i tovar[;a
Elena Ceau;escu a unor delega\ii ale
ora;elor locale<

Primirea primarului Londrei ;i a
membrilor Marelui Consiliu al Londrei>
schimb de mesaje scrise, care se citesc ;i
apoi se `nm]neaz[.

Primirea primarului ;i a unui grup de
deputa\i ai Prim[riei districtului
Westminster. Schimb de mesaje scrise
care se citesc apoi se `nm]neaz[.
- Deplasare pe jos la Clasa Clarence
re;edin\a reginei mam[ 

Ora 17.15 – Vizita tovar[;ului Nicolae
Ceau;escu ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu
la regina Elisabeta, regina mam[

Ora 17.30 - ~ntoarcerea cu ma;ina la
re;edin\[

Ora 20.30 – Banchet de stat oferit `n
onoarea tovar[;ului Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i a tovar[;ei Elisabeta
Ceau;escu de regina Elisabeta a II-a ;i
ducele de Edinburgh `n Palatul
Backingham

Se rostesc cuv]nt[ri scrise.

Miercuri 14 iunie 
Ora 09<00 – Primirea la re;edin\[ de

c[tre tovar[;ul Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia, a secretarului de stat pentru
comer\, Edmund Dell

Ora 9.10 – Sosesc la re;edin\[ pentru
discu\ii un grup de bancheri ;i industria;i
britanici 

Ora 10.15> 10.20 – Deplasarea cu
tr[sura regal[ la Palatul St. James

Ora 10.25 – Primirea de c[tre
tovar[;ul Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia, a `nal\ilor
comisari ai \[rilor membre ;i
Commoncealth-ului ;i ambasadorii
acredita\i la Londra

Ora 11.15 – 11.20 – Deplasarea cu
tr[sura regal[ la re;edin\[

Ora 11.30 – Primirea de c[tre
tovar[;ul Nicolae Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]ne, a
secretarului de stat pentru afaceri externe,
David Owes la re;edin\[.

Ora 11.50 – 11.55 – Deplasarea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia cu ma;ina, `mpreun[ cu
secretarul de stat David Owen, la

Downing Street – sediul guvernului ;i
re;edin\ei primului ministru
- Convorbiri oficiale `ntre tovar[;ul
Nicolae Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia, ;i primul
ministru al Marii Britanii, James
Callaghas

Ora 13.15 – Dejun oferit `n onoarea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu
de guvernul Marii Britanii. Se rostesc
cuv]nt[ri libere.

Ora 14.45 -  Continuarea
convorbirilor oficiale cu participarea
mini;trilor

Ora 17.25 – 17.29 – Deplasarea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia, cu ma;ina la Parlament.

Ora 17.30 – Recep\ie oferit[ `n
onoarea tovar[;ului Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu
de pre;edintele Camerei Comunelor.

Ora 18.10 – 18.15 -  Deplasarea cu
ma;ina la re;edin\[.

Ora 19.15 – 19.25 – Deplasarea cu
ma;ina la Prim[ria ora;ului Londra –
Palatul Guildhall.

Ceremonia primirii. Trecerea `n
revist[ a g[rzii de onoare. Participarea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu
la ;edin\a Consiliului Prim[riei. Primarul
;i pre;edintele Nicolae Ceau;escu rostesc
alocu\iuni scrise.

Banchet oferit `n onoarea tovar[;ului
Nicolae Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia, ;i a
tovar[;ei Elena Ceau;escu de primarul
ora;ului Londra.

Se rostesc cuv]nt[ri scrise.
Ora 22.25 – 22.35 Deplasarea cu

ma;ina la re;edin\[.

Joi 15 iunie
Ora 09<00 – Primirea la re;edin\[ de

c[tre tovar[;ul Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia, a liderului Partidului
Conservator, Margareta Thatcher

Ora 09.20 Primirea liderului
Partidului Liberal David Steel

Ora 09.50 – 11.00 Deplasarea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu,
cu elicopterul de la re;edin\[ la Bristol

Sosirea la aeroportul Filton – Bristol
Ora 11.10 – Sosirea la sediul

Corpora\iei Aerospa\iale Britanice
Ora 11.35 – Vizitarea sec\iei mecanice
Ora 11.50 – Vizitarea halei de

asamblare a avioanelor precum ;i
vizitarea expozi\iei de avioane ;i a
aparatului Concorde

Ora 12.35 Demonstra\ie aviatic[
Ora 12.50 – 12.55 – Deplasarea cu

ma;ina la Corpora\ia Rolls-Royce
Ora 13<00 – Vizitarea standului de testare
a motoarelor de tip Olympus

Ora 13.20 – Vizitarea expozi\iei de
produse Rolls – Royce

Ora 13.50 – Plecarea de la corpora\ia
Rolls Royce

Ora 14.00 – Sosirea la cantina-
restaurant a Corpora\iei Aerospa\iale
Britanice

Ora 14.20 – Dejun oferit `n onoarea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu,
pre;edintele Rom]niei Socialiste
Rom]nia, ;i a tovar[;ei Elena Ceau;escu,
de pre;edintele Aerospa\ialei Britanice

Rostesc toasturi pre;edin\ii celor
dou[ corpora\ii. R[spunde liber tovar[;ul
Nicolae Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia.

Semnarea documentelor de
colaborare `n domeniul avia\iei `ntre
Corpora\iile Aerospa\iale Briranice,
Rolls-Royce ;i interna\ionale rom]ne;ti
de specialitate.

Ora 15.40 – 15.50 – Deplasarea cu
ma;in[ spre aeroportul Filtos – Bristol

Ora 15.50 – 17.00 – Deplasarea cu
elicopterul la re;edin\a din Londra

Ora 17<00 – 17<55 Timp de odihn[
Ora 17.55 – 18<00 Deplasarea cu

ma;ina la re;edin\a guvernului.
Ora 18<00 – Ceremonia semn[rii

documentelor oficiale.
Ora 18.30 – 18.35 Deplasarea cu

ma;ina la re;edin\[.
Ora 20<00-20.05 – Deplasarea cu

ma;ina la Hotelul Claridge.
Ora 20<10 – Primirea membrilor

familiei regale
Ora 20.25 – Primirea reginei

Elisabeta, regina mam[.
Ora 20.27 – Primirea reginei Elisabeta

a II-a ;i a ducelui Edinburgh.
Ora 20.30 – Banchet oficial oferit de

tovar[;ul Nicolae Ceau;escu, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia ;i tovar[;ei
Elena Ceau;escu, `n onoarea reginei
Elisabeta a II-a ;i a ducelui de Edinburgh.

Ora 22<00-22.55 Deplasarea cu
ma;ina la re;edin\[.

Vineri 16 iunie 
Ora 10<00 – Plecarea oficial[ de la

re;edin\a, Palatul Backingham
Tovar[;ul Nicolae Ceau;escu,

pre;edintele Republicii Socialiste
Rom]nia, ;i tovar[;a Elena Ceau;escu, ̀ ;i
iau r[mas bun de la regina Elisabeta a II-
a ;i ducele de Edinburgh.

Plecarea cu ma;ina spre aeroportul
Heathrow – Londra
Ora 10<40 – Sosirea la aeroport

Tovar[;ul Nicolae, pre;edintele
Republicii Socialiste Rom]nia, ;i tovar[;a
Elena Ceau;escu, vor fi saluta\i ;i condu;i
la avion de lordul Sambelan

Ora 10<50 Decolarea avionului
preziden\ial spre Bucure;ti

Ora 14<40 (ora local[) – Sosirea
tovar[;ului Nicolae Ceau;escu ;i a
tovar[;ei Elena Ceau;escu la aeroportul
Otopeni. Ceremonia primirii oficiale.

Din lista celor care l-au `nso\it pe
Nicolae Ceau;escu  `n vizita de stat au
f[cut parte urm[toarele persoane<

Suita oficial[
1. Gheorghe Oprea – prim

viceprim-ministru al guvernului.
2. Stefan Andrei – ministrul

afacerilor externe.
3. Vasile Pungan – ministru la

Pre;edin\ia Republicii Socialiste
Rom]nia, ;ef al grupului de consilieri ai
pre;edintelui R.S Rom]nia.

4. Ioan Avram – ministerul
industriei construc\iilor de ma;ini.

5. :tefan B`rlea – directorul
Cabinetului pre;edintelui Republicii
Socialiste Rom]ne.

6. Constantin Mitea – redactor ;ef al

ziarului “Sc]nteia”.
7. Nicolae Ecobescu - ambasador,

;eful Protocolului de Stat.
8. G-ral. It. Nicolae Stan –

ambasador ;ef al pre;edintelui Republicii
Socialiste Rom]ne.

9. Sergiu Celac - secretar interpret.
10. Prof. Ioan Pop D. Popa – medic

personal al pre;edintelui Republicii
Socialiste Rom]nia.

Interpre\i ;i stenografi
1. Violeta N[st[sescu – secretar[

interpret[.
2. Constantin Mateescu -

stenodactilograf.

Garda personal[
1. Col. Ion B[jenaru - aghiotant.
2. Mr. :tefan Leven\iu - aghiotant.
3. Cpt. Nicolae Badea - ofi\er de

gard[.

Personal de deservire
1. Anghel Melente - osp[tar.
2. Polixenia Ciobanu - coafez[.

Grupul de pres[
1. Romulus C[plescu - ;ef sec\ie la

ziarul Sc]nteia.
2. Nicolae Plopeanu - redactor

principal la ziarul Sc]nteia.
3. Ilie Ciurescu - redactor ;ef

adjunct televiziune.
4. Ion Dumitru - fotoreporter.
5. Traian Prosan - fotoreporter.
6. Sergiu Stejar - operator

televiziune
7. Virgil Cojocaru – operator

televiziune
8. Pantelie |u\uleasa - operator

regizor cinematografie
9. Justin B[ghin[ - telexist Agerpres
Echipajul avionului preziden\ial

BOEING 707
1. General m. Gheorghe Cristian  -

comandant aeronav[.
2. Col. Nicolae Milea - comandat

echipaj.
3. Mr. Ion Bularc[ - pilot secund.
4. Lt. col. Nicolae Teohari -

navigator.
5. Lt. col. Tiberiu Podoleanu –

mechanic de bord.
6. Lt. col. Augustin Rodina – radio

telegrafist.
7. Lt. col.  ing. Constantin Joi\a –

inginer instala\ii electrice.
8. Lt. col. Ing. Marin Dragomir –

inginer radio – radioloca\ie.
9. Lt. col. Ing. Florin Bejan – inginer

radio – radioloca\ie.
10. Mr. Ion Popa – gard[ avion.
11. Cpt. Nicolae R[dulescu – gard[

avion.
12. Lt. maj. Pantazic[ Mu;at – gard[

avion.
13. Cpt. Ion Andrei – gard[ avion.

(Arhivele Na\ionale ale Rom]niei,
SANIC, fond CC al PCR - Relații Externe
- Vizite externe, dosarul 7/1978, filele 15,
17-26, 98) 

Ce meniu i-a preg[tit Ceau;escu
Reginei Elisabeta a II-a la vizita 

`n Marea Britanie din iunie 1978?

Meniul banchetului 
organizat de

oficialit[\ile rom]ne la
Hotelul Claridge `n  

15 iunie 1978.

Sparanghel
Sos de Mouseline

File de Pe;te – Sole
Sos de Vin

Piept de Pas[re
Sos de Sm]nt]n[

Maz[re ;i Cartofi Pr[ji\i
Smeur[

Sufle de ~nghe\at[ Chastreu-
se 

Feteasc[ Valea C[lug[reasc[
1968

Pinot Noir 1959
:ampanie Jidvei
Coniac T`rnave

ANR, SANIC, fond CC al PCR
Rela\ii Externe, vizite externe,
dosarul 7/19, fila 204 
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Parcul Disneyland reprezint[ un
mix între distracţie, relaxare,
adrenalină, o fabrică de bucurie și
zâmbete pentru copii și adulţi
deopotrivă. Vizitarea parcului
Disneyland rămâne cu siguranţă cea
mai plăcută amintire din copilărie
mai ales pentru cei mici. Întâlnirea
cu personajele preferate(Mickey
Mouse, Goofy, Donald, Alice în Ţara
Minunilor, Winnie și mulţi alţii) este
un eveniment marcant, în sensul
bun al cuvântului. 

Dar cine a fost omul care a creionat
personajele pe care le iubim ;i ast[zi? Care
este povestea din spatele geniului s[u, dar
;i a celor mai iubite personaje, al[turi de
care fiecare dintre noi am crescut? ~n
r]ndurile ce urmeaz[, ne propunem s[ v[
prezent[m via\a celui care a fost Walt
Disney, supranumit “p[rintele desenelor
animate”, dar ;i povestea celor mai iubite
personaje, care au bucurat de-a lungul
anilor at]t de mul\i copii ;i adul\i
deopotriv[.

Via\a lui Walt Disney

Walter Elias Disney a fost un regizor,
producător, animator, scenarist şi
antreprenor american, câştigător de 22 de
ori al premiilor Oscar. Numele său este
unul comun în orice casă americană şi este
cunoscut chiar şi în rândul copiilor.

A fost fiul Florei şi al lui Elias Disney
(canadian de origine) şi a avut trei frați şi
o soră. Fiind co-fondator (alături de fratele
său, Roy O. Disney) al studioului Walt
Disney Productions, Walt a devenit unul
din cei mai cunoscuți producători de film
din lume. Compania fraților Disney,
cunoscută sub numele său generic de The
Walt Disney Company, are venituri anuale
de peste 30 de miliarde de dolari.

Walt Disney este cunoscut mai ales ca
şi producător de film, precum şi ca un
inovator al animației şi al parcurilor
tematice. A fost nominalizat la 61 de
premii Oscar şi la sapte premii Emmy,
deținând recordul pentru cele mai multe
nominalizări la Oscar.

Disney şi echipa sa a creat unele din
cele mai celebre filme din lume şi unele
din cele mai cunoscute personaje, inclusiv
cel pe care majoritatea îl consideră alter-
ego-ul său, Mickey Mouse.

Tatăl său, Elias Disney, s-a mutat în
Statele Unite după ce familia sa a eşuat cu
ferma în Canada. În aprilie 1906, familia
lui Walt s-a mutat în Marceline, Missouri,
unde fratele său deținea o proprietate.
Acolo ei au cumpărat o casă şi o fermă cu
o suprafață de 45 de acri (18,2 hectare). În
timp ce se afla în Marceline, Walt şi-a
dezvoltat dragostea sa pentru desen. Un
vecin de-al lor l-a plătit pe Walt să îi facă
nişte desene ale calului său. De asemenea,
tot în Marceline, Walt şi-a dezvoltat
pasiunea pentru trenuri.

Familia Disney a rămas în Marceline
timp de patru ani după care s-au mutat în
Kansas City în 1910.

În toamna anului 1917, Walt a început
să studieze la liceul McKingsley High
School, făcând în paralel cursuri de seral
la Institutul de Artă din Chicago. Disney
era desenatorul ziarului şcolii. Desenele
sale erau foarte patriotice, majoritatea
fiind axate pe Primul Război Mondial.
Disney a abandonat liceul la vârsta de 16
ani pentru a intra în armată dar aceasta nu
l-a primit pentru că era prea tânăr.

În schimb, Walt şi un prieten de-al său
au decis să intre în Crucea Roşie. Pentru a
se putea angaja, trebuiau sa aibă minim 17
ani dar, în ciuda opoziției tatălui său,
mama sa a elaborat un nou certificat de
naştere în care scria că Walt era născut în
1900 şi nu în 1901. Crucea Roşie l-a trimis
în Franța timp de un an unde a lucrat ca
şofer de ambulanță, pe care a desenat
câteva personaje.

Apoi s-a mutat în Kansas City pentru
a-şi începe cariera artistică. Fratele său
Roy lucra la o bancă şi a reuşit să îl
angajeze printr-un prieten la Pesmen-
Rubin Art Studio. Aici, Disney făcea

reclame pentru ziare, reviste şi
cinematografe. Tot aici a cunoscut un
animator, Ubbe Iwerks (1901-1971). Ei
doi îşi respectau munca aşa de mult încât
relația dintre ei s-a îmbunătățit foarte
repede şi au hotărât să îşi înceapă o afacere
proprie.

Disney şi Iwerks au fondat o companie
numită Iwerks-Disney Commercial
Artists în ianuarie 1920. Din păcate, puțini
clienți au vrut să se angajeze la cuplul
neexperimentat. Iwerks a plecat o vreme
să câştige nişte bani la Kansas City Film
Ad Company. Disney s-a retras şi el după
ce compania a fost cumpărată.

Când Disney a sosit la Los Angeles,
avea 40 de dolari în buzunar şi un desen
neterminat în servietă. Surprinzător, la
început a vrut să abandoneze animația,
gândindu-se că nu va putea concura cu
studiourile din New York. Disney a spus
că prima sa ambiție a fost să devină
regizor de film. A fost să se angajeze la
toate studiourile din oraş dar toate l-au
respins.

Din cauza eşecurilor cu filmele
artistice, Disney s-a întors în animație.
Primul său studio de animație din
Hollywood era în garajul unchiului său.
Disney a trimis un desen neterminat
distribuitorului din New York, Margaret
Winkler, care i-a răspuns imediat. A vrut
să-l angajeze pe Disney pentru mai multe
filme artistice combinate cu animație.

Disney l-a căutat pe fratele său Roy,
care făcea un tratament de tuberculoză
într-un spital de veterani din Los Angeles.
Disney l-a rugat pe fratele său sa îl ajute
deoarece nu se putea descurca financiar
fără el. Roy a fost de acord şi a părăsit
spitalul împreună cu fratele său. De atunci
nu s-a mai întors şi niciodată nu s-a
vindecat de tuberculoză.

În 1925, Disney a angajat o tânără
femeie, Lillian Bounds, pentru
departamentul de imprimare cu cerneală
şi colorat. A fost admirată imediat de Walt
iar câteva luni mai târziu lucra ca şi
secretară.

Crearea lui Mickey Mouse 
;i ob\inerea primului Oscar

După o serie de eşecuri, Disney
trebuia să creeze o nouă "stea". Majoritatea
biografiilor spun că ideea lui Disney
pentru Mickey Mouse i-a venit în timpul
întoarcerii din New York. Este o discuție
în jurul creatorului lui Mickey, ori Disney
ori Iwerks. Șoarecele a fost inițial numit
"Mortimer", dar a fost mai târziu botezat
"Mickey Mouse" deoarece noua soție a lui
Disney, Lillian, considera numele
"Mortimer" ca fiind nepotrivit.

Primul scurt-metraj al lui Mickey a
fost Plane Crazy în 1928 care a fost, ca
majoritatea filmelor de la acea vreme, un
film mut. După ce nu a găsit un
distribuitor pentru Plane Crazy şi pentru
continuarea sa, The Gallopin' Gaucho,
Disney a creat un scurt-metraj Mickey
Mouse cu sunet, Steamboat Willie. Acesta
a avut succes şi au fost distribuite cu sunet
şi cele două scurt-metraje precedente.
Însuşi Disney şi-a împrumutat vocea lui
Mickey Mouse şi Minnie Mouse iar
Mickey a purtat vocea lui Disney până în
1946.

Primele seriale ale lui Mickey Mouse
au fost în 1929, începând cu un serial
muzical numit Silly Symphonies. 

Primul episod era numit The Skeleton
Dance şi a fost în intregime desenat şi
animat de Iwerks, care a fost responsabil
cu desenul la majoritatea animațiilor
Disney produse între 1928 şi 1929. Cu
toate că serialul a avut succes, Disney nu
a putut să distribuie serialul şi atunci a
trebuit să semneze un nou contract cu
Columbia Pictures.

Iwerks era sătul de atâta muncă, mai
ales c[ el lucra mai mult decât Disney, aşa
că l-a părăsit şi şi-a deschis propriul
studio. 

Disney căuta cu disperare pe cineva
care să ia locul lui Iwerks, ceea ce era
foarte greu, deoarece nu se găsea cineva la
fel de bun şi rapid ca Iwerks, care putea să
deseneze 700 de cadre pe zi.

Între timp, Iwerks şi-a lansat serialul

de succes Flip the Frog împreună cu
primul serial de animație color,
Fiddlesticks. De asemenea, Iwerks a creat
alte două seriale de animație, Willie
Whopper şi Comicolor. Iwerks şi-a închis
studio-ul în 1936 pentru a lucra la alte
proiecte de animație. 

Va relua relația cu Disney în 1940,
lucrând la departamentul de cercetare al
studioului său.

Cu noroc, Disney a reuşit să găsească
câțiva oameni care să îl înlocuiască pe
Iwerks. În jurul anului 1932, Mickey
Mouse a devenit un personaj destul de
celebru.

În 1932, Disney a primit un premiu
special din partea Academiei de Film
pentru crearea lui Mickey Mouse, ale cărui
seriale au devenit color în 1935 şi au
început să apară alte personaje celebre ale

lui Disney, printre care Donald Duck,
Goofy şi Pluto.

Donald Duck, 
cel mai iubit r[\oi

Donald Duck este un personaj de
desene animate creat de Walt Disney în
1934. De obicei poartă o cămaşă de
marinar, o beretă, precum şi un papion
roşu, dar nu şi pantaloni (cu excepția când
se duce la înot). Trăsătura care l-a făcut pe
Donald faimos a fost personalitatea sa şi
temperamentul său exploziv. Donald a fost
onorat oficial ca al treilea cel mai popular
personaj din toate timpurile, cu prietenul
său Mickey Mouse pe locul întâi, iar pe
locul al doilea Bugs Bunny de la Warner
Bros. Donald a apărut în cele mai multe
filme decât orice alt personaj Disney.

Originile numelui Donald Duck par a
fi inspirate după legenda de cricket
Donald Bradman. Walt Disney era în
cursul de a crea un nou prieten pentru
Mickey Mouse când acesta a dat peste un
ziar despre Bradman, ceea ce l-a influențat
să numească personajul Donald. Expertul
în voce Clarence Nash a făcut audiții
pentru Walt Disney Studios, când acesta a
auzit că Disney căuta oameni ce ştiu să
imite sunete de animale. Disney a fost
impresionat de sunetele sale de rață şi l-a
ales pe el ca vocea lui Donald. Pe lângă
asta, Mickey Mouse începuse să devină un
model pentru copii aşa că trebuia să existe
şi cineva care să arate şi caracteristici
negative, ce nu mai puteau fi atribuite lui
Mickey. Deşi Dick Huemer şi Art Babbit
sunt primii care l-au animat, Dick Lundy
este cel ce l-a developat pe Donald ca

personaj.
Prima apariție a lui Donald a fost în

1934, în desenul The Wise Little Hen
(Găinuşa înțeleaptă) din seria Silly
Symphonies, deşi personalitatea sa nu era
încă developată, şi doar joacă rolul
prietenului de prisos din povestea
originală. Ziua lansării filmului, 9 iunie,
este în mod oficial considerată de
compania Disney ca ziua de naştere a lui
Donald, în ciuda mai multor contradicții
în cadrul universului. De exemplu în
filmul The Three Caballeros este arătat că
ziua sa de naştere e pe "vineri 13", care este
în raport cu ghinionul său din toate
aparițiile. Burt Gillett l-a readus pe
Donald în desenul Mickey Mouse
Orphan's Benefit, pe 11 august 1934.

Povestea celor 101 dalma\ieni

101 dalmațieni este un film de
animație produs de Walt Disney la
începutul anului 1961 şi este bazat pe
povestea „The Hundred and One
Dalmatians” a lui Dodie Smith. Devine
filmul cu nr. 17 produs de Walt Disney.
101 dalmațieni a apărut prima dată în
cinematografe pe 25 ianuarie 1961.

Pongo este un dalmațian care trăieşte
alături de stăpânul său, Roger Radcliffe,
un compozitor într-o casă micuță din
Londra. Plictisit de viața sa, Pongo decide
că este timpul să aibă, atât el cât şi Roger,
o soție. În timp ce se uita pe geam, vede
femei şi cățeluşe de toate felurile, însă
niciuna nu e pe placul lui. Exact atunci
apare o femeie, Anita, cu cățeaua ei, un
dalmațian. Pongo setează ceasul la ora 5,
deoarece abia atunci era scos la plimbare
de Roger.

Când cei doi ajung în parc, ca de
obicei, Roger se aşază pe iarbă şi îşi
fumează pipa. Dar Pongo trebuia să îi facă
să se întâlnească. Prima încercare devine
un eşec, deoarece Anita pleacă aşa că îi
împinge pe amândoi în lac. Aşa cei doi îşi
fac o relație.

După un timp, se căsătoresc iar Pongo
împreună cu cățeaua Anitei, Perdita, fac o
serie de puişori. Dar, din păcate, apare
Cruella de Vil care vrea să-i cumpere pe
toți ca să-şi facă alta blană, şi de data asta
una cu pete. Cum era de aşteptat, Anita şi
Roger nu acceptă, aşa că Cruella trimite
doi hoți, Jasper şi Horace, să fure
dalmațienii.

Menajera casei, care avea grijă de cei
15 pui, nu-i mai găseşte şi toți suferă din
cauza asta. 

Între timp, Jasper şi Horace țin puii

într-un apartament şi îi lasă să se uite la
TV. Acolo mai sunt şi alți pui de
dalmațieni, cumpărați. În total 99. Tibb, o
pisică îi duce pe toți afară, în timp ce
Pongo şi Perdita se îndreaptă spre ei. Cei
doi ajung acolo şi îi atacă pe Jasper şi
Horace.

După un drum lung, cățeii s-au
murdărit de cenuşă, pentru a nu-şi da
seama Cruella de Vil că sunt ei şi au ajuns
acasă. Deşi erau în total 101 dalmațieni,
Roger şi Anita s-au gândit să-şi facă o
crescătorie de dalmațieni cu banii făcuți
din hitul lui Roger.

Simba, unul dintre cele mai 
iubite personaje create 
de c[tre compania Disney

Regele Leu (engleză The Lion King)
este un film de animație lansat în 1994,
produs de Walt Disney Feature
Animation, regizat de Roger Allers şi Rob
Minkoff şi lansat de Walt Disney Pictures
şi Buena Vista Distribution pe 15 iunie
1994 în Statele Unite. Este al 32-lea film
din seria de filme animate Disney, serie
care a început în 1937 o dată cu Albă ca
Zăpada şi cei şapte pitici, şi filmul de
animație clasică cu cele mai importante
încasări din toate timpurile. Filmul
urmăreşte viața lui, Simba, un leu din
Africa care învață despre locul său în
“cercul vieții” şi trece printr-o serie de
obstacole pentru a deveni regele de drept.

Acțiunea se petrece în locul fictiv
Pride Lands din Africa, unde un leu este
conducătorul tuturor animalelor ca rege.
La începutul filmului, Rafiki, un mandril
shaman, îl prezintă pe Simba, noul pui
născut al regelui Mufasa şi al reginei
Sarabi, unei adunări al animalelor la Pride
Rock, un fel de castel al regatului. Între
timp, fratele mai tânăr al lui Mufasa, Scar,
realizează că nu mai este moştenitorul
tronului şi pune la cale să îl ucidă pe
Simba şi pe Mufasa.

Scar atrage curiozitatea lui Simba
pentru cimitirul de elefanți, un loc dincolo
de granițele Pride Lands, unde Mufasa i-a
interzis lui Simba să meargă. Simba îşi ia
prietena sa, Nala, la cimitirul de elefanți,
unde sunt fugăriți de Shenzi, Banzai şi Ed,
hienele loiale lui Scar, fiind în final salvați
de Mufasa. Scar devine furios deoarece au
eşuat să îi omoare pe pui. Punând la cale
un nou plan, adună toate hienele şi le
promite că dacă va deveni rege, nu vor mai
înfometa niciodată. Mai târziu, Scar îl
ademeneşte pe Simba în ceea ce el
numeşte o surpriză de la tatăl său. Între
timp, hienele sperie un grup de antilope şi
pornesc o cireadă. Alertat prin minciună
de Scar, Mufasa porneşte să îşi salveze fiul
dar, după ce reuşeste, este ucis de către
Scar. Acesta îl convinge pe Simba că el este
responsabil pentru moartea tatălui său şi
îi recomandă să părăsească teritoriul şi să
nu se mai întoarcă niciodată. Pentru a se
asigura de asta, trimite hienele pentru a-l
ucide dar, după ce Simba ajunge într-o
zonă plină de spini, hienele se opresc şi îl
amenință că îl omoară dacă se mai
întoarce vreodată. Reuşind să îi convingă
pe toți că Simba şi Mufasa au fost ucişi,
Scar devine rege, fiind cel mai apropiat ca
rudă de Mufasa.

Simba ajunge într-un deşert, unde este
găsit de Timon şi Pumba, care îl adoptă şi
îl cresc în stilul lor de viață. După ce
Simba creşte, se întâlneşte cu prietena lui,
Nala, care îi spune că tirania lui Scar a
distrus tot teritoriul Pride Lands. Îi cere
lui Simba să se întoarcă pentru a deveni
rege dar acesta refuză, simțindu-se încă
vinovat pentru moartea tatălui său. Totuşi,
după ce este convins de Rafiki şi de
fantoma tatălui său, Simba se întoarce
împreună cu Nala, Timon şi Pumba.

O dată întors, Simba se confruntă cu
unchiul său iar adevărul despre moartea
lui Mufasa este spus de însuşi Scar. Începe
o confruntare între lei şi hiene în timp ce
Simba se luptă cu Scar. Spre finalul luptei,
Scar dă toată vina pe hiene, dar ei au auzit
conversația lui cu Simba. Simba reuşeşte
să îşi învingă unchiul, aruncându-l într-o
prăpastie. Hienele îşi înconjoară
conducătorul decăzut şi trădător şi îl

omoară, mâncând-ul de viu.
Cu regele de drept pe tron, totul revine

la normal. Filmul se încheie cu Rafiki
ridicând noul copil al lui Simba,
continuând “cercul vieții”. 

Pisicile aristocrate, o comedie 
muzicală care prezintă o 
poveste „romantică” 
a unor pisici din Franța

Povestea are loc în Parisul anului 1910.
Adelaide este o bogată cântăreață de operă
care locuieşte într-un conac. Dar nu
singură, ci alături de majordomul ei,
Edgar şi patru pisici, Ducesa şi puii ei,
Toulouse, Marie, şi Berlioz. Pisicile sunt
totul pentru ea şi o fac să nu se simtă
singură, de aceea sunt răsfățate, trăiesc
bine şi sunt numite pisicile aristocrate. Ele
nu muşcă, nu zgârie, au maniere
încântătoare, stau la mângâiat, sunt
fermecătoare şi au onoarea nepătată. Mulți
motani îi fac curte Ducesei, fermecătoarea
pisică cu ochi de safir. Aceasta îşi invață
puii să fie eleganți ca ea, să ştie să se poarte
deoarece sunt pisici aristocrate.

Adelaide îşi cheamă avocatul, care este
senil şi are o vârstă înaintată, Georges
Hautecort pentru a-şi întocmi
testamentul. Majordomnul Edgar, ascultă
ceea ce aceştia vorbesc şi îşi calcă hainele.
Adelaide are de gând să-şi dea conacul,
vila de la țară, bijuteriile, operele de artă şi
toate lucrurile de valoare pisicilor ei,
pentru a trăi bine, apoi, când acestea nu
vor mai fi vor rămâne lui Edgar. Auzind
acestea, Edgar se gândeşte la un plan de a
scăpa de pisici ca el să moştenească averea
mai repede. Asa că în creme de la creme a
la Edgar care le-o dă pisicilor în fiecare zi,
pune nişte somnifere. Seara el le duce pe
Ducesă şi pisoiaşii ei undeva departe însă
este atacat de doi câini, Lafayette şi
Napoleon. Între timp, pisicile care
dormeau într-un coş cad lângă râu.

Dimineață Ducesa îl întâlneşte pe
Thomas O'Malley, un motan ce are un
nume foarte lung (Abraham de Lacy
Giuseppe Casey Thomas O'Malley) şi se
oferă să îi ducă la doamna Adelaide. În
drum întâlnesc două gâşte, Abigail şi
Amelia Sasaita care îi însoțesc până când
ajung la unchiul lor, Waldo care se pare că
era beat.

În timp ce Edgar încearcă să-şi ia
lucrurile de la Lafayette şi Napoleon,
pisicile aristocrate sunt duse de Thomas la
un loc în care ajunseră o formație de pisici
swingers numită Scat Cat. 

Conducătorul trupei, Scat Cat face
cunoştință cu Ducesa care este uimită de
stilul lor. Formația formată din Shun Gon,
Hit Cat, Peppo, Billy Boss, şi desigur Scat
Cat le recită pisicilor melodia "Everybody
Wants To Be a Cat" (în română "Toată
lumea vrea să fie o pisică") alături de
Thomas O'Malley.

A doua zi pisicile ajung la conacul
doamnei Adelaide, însă când vor să intre
sunt prinse de Edgar care are de gând să le
trimită în Timbuktu. Roquefort, şoricelul
conacului este trimis de Thomas la Scat
Cat pentru a le salva pe Ducesă şi puii ei.
Când e aproape să fie mâncat de aceştia
deoarece nu şi-a putut aduce aminte
numele O'Malley, îl pronunță într-un
sfârşit şi ca prin urmare pisicile pleacă la
Thomas.

Al[turi de Frou-Frou, iapa doamnei
Adelaide, reuşesc să-l bage pe Edgar într-
o cutie şi să-l trimită în Timbuktu. Aşa că
Thomas rămâne în conac alături de
Ducesă, puii ei şi Scat Cat deoarece
Adelaide are de gând să facă un proiect
numit casă pentru toate pisicile
vagaboande din Paris.

Acestea au fost pove;tile c]torva
dintre cele mai iubite personaje din lumea
Disney. tot ceea ce `nseamn[ lumea
aceast[ magic[, a copil[riei, a venit `n
urma dorin\ei unui om de a aduce o
schimbare `n lumea `n care tr[ie;te. Chiar
;i `n ziua de ast[zi, la mai mult de 55 de
ani de la moartea din Walt Disney,
personajele create de c[tre acestea au
intrat `n via\a, casele ;i sufletele tuturor ;i
vor r[m]ne acolo pentru foarte mult timp.

Raluca D.

Walt Disney, omul care a construit “opera de aur” a desenului animat
De la simpla pasiune pentru desen, Walt Disney a ajuns s[ cl[deasc[ un adev[rat imperiu unde copil[ria va d[inui pentru totdeauna
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PERSONALIT~}I
John Quincy Adams este în general clasat de istorici şi politologi ca preşedinte mediu. El este amintit 
ca un mare secretar de stat şi un om eminamente calificat pentru preşedinție, dar slăbit fără speranță în 
potențialul său de conducere prezidențială ca urmare a alegerilor din 1824. Cel mai important, Adams 
este amintit ca un politician sărac în zilele noastre. când politica începuse să mai conteze. El a vorbit despre 
încercarea de a servi ca un om deasupra „buruienii banale a luptei partidului” în momentul precis din 
istorie când sistemul american al doilea partid era în curs de dezvoltare cu o forță aproape revoluționară.

John Quincy Adams a fost un
om de stat, diplomat ;i avocat
american care a servit ca al șaselea
președinte al Statelor Unite, din
1825 până în 1829. A ocupat
anterior funcția de al optulea
secretar de stat al Statelor Unite în
perioada 1817-1825. Pe parcursul
îndelungatei sale cariere
diplomatice și politice, Adams a
servit și ca ambasador și ca membru
al Senatului Statelor Unite și al
Camerei Reprezentanților,
reprezentând statul Massachusetts. 

A fost fiul cel mare al lui John Adams,
care a ocupat funcția de al doilea
preşedinte american din 1797 până în
1801 şi al Primei Doamne Abigail Adams.
La început, federalist precum tatăl său, a
câştigat alegerile pentru preşedinție ca
membru al Partidului Democrat-
Republican, iar la mijlocul anilor 1830 a
devenit afiliat Partidului Whig. Ca
preşedinte, Adams a propus un program
de modernizare şi dezvoltare a sistemului
educațional care a fost blocat de Congres,
controlat atunci de adversarii săi politici.
Adams a pierdut în 1828 alegerile în
favoarea lui Andrew Jackson, devenind
astfel, primul preşedinte al Statelor Unite
ale Americii care a servit numai un
mandat după John Adams, tatăl său.

Tinere\ea, educa\ia 
;i `nceputul carierei

John Quincy Adams a venit pe lume
`ntr-o parte din Massachusetts, Braintree,
care ast[zi poart[ numele de Quincy. 

Tânărul Adams a fost educat de c[tre
- vărul său James Thaxter şi grefierul
tatălui său, Nathan Rice. În curând a
început să-şi expună abilitățile literare, iar
în 1779 a inițiat un jurnal pe care l-a ținut
până `nainte de moartea sa `n anul 1848.
Până la vârsta de zece ani, Adams a
crescut la ferma familiei din Braintree, în
mare parte în grija mamei sale. Deşi
frecvent absent datorită participării sale la
Revoluția americană, John Adams a
menținut o corespondență cu fiul său,
încurajându-l să citească lucrări de autori
precum Tucidide şi Hugo Grotius. Cu
încurajarea tatălui său, Adams va traduce
şi autori clasici precum Virgil, Horace,
Plutarh şi Aristotel.

În 1778, Adams şi tatăl său au plecat
în Europa, unde John Adams va servi ca
parte a misiunilor diplomatice americane
în Franța şi Țările de Jos. 

În această perioadă, Adams a studiat
dreptul, franceza, greaca şi latina şi a
urmat mai multe şcoli, inclusiv
Universitatea Leiden. În 1781, Adams a
călătorit la Sankt Petersburg, Rusia, unde
a ocupat funcția de secretar al
diplomatului american Francis Dana. S-a
întors în Olanda în 1783 şi şi-a însoțit tatăl
în Marea Britanie în 1784.  Deşi Adams se
bucura de Europa, el şi familia sa au decis
că trebuie să se întoarcă în Statele Unite
pentru a-şi finaliza educația şi, în cele din
urmă, pentru a lansa o carieră `n lumea
politicii.

Adams s-a întors în Statele Unite în
1785 şi a obținut admiterea ca membru al
clasei junior a Harvard College în anul
următor. A fost ales la Phi Beta Kappa şi a
excelat din punct de vedere academic,
absolvind al doilea în clasa sa în 1787. 

După absolvirea Harvardului, a
studiat dreptul cu Theophilus Parsons în
Newburyport, Massachusetts, între 1787

şi 1789. Adams s-a opus inițial ratificării
Constituției Statelor Unite, dar în cele din
urmă a ajuns să accepte documentul, iar
în 1789 tatăl său a fost ales primul
vicepreşedinte al Statelor Unite.

În 1790, Adams şi-a deschis propriul
cabinet juridic la Boston. În ciuda unor
lupte timpurii, el a avut succes ca avocat
şi şi-a stabilit independența financiară față
de părinți.

Cariera diplomatic[ 
;i c[s[toria

Ini\ial, Adams a evitat implicarea `n
politic[, prefer]nd s[ se concentreze pe
construirea carierei sale juridice.

În 1791, a scris o serie de eseuri
publicate sub pseudonim, susținând că
Marea Britanie oferă un model
guvernamental mai bun decât Franța. 

Doi ani mai târziu, a publicat o altă
serie de eseuri unde `l atacă Edmond-
Charles Genêt, un diplomat francez care
a încercat să submineze politica de
neutralitate a preşedintelui George
Washington în războaiele revoluționare
franceze. În 1794, Washington l-a numit
pe Adams ambasadorul SUA în Olanda>
Adams a luat în considerare refuzarea
rolului, dar în cele din urmă a luat poziția
la sfatul tatălui său. În timp ce se afla în
străinătate, Adams a continuat să solicite
neutralitatea, susținând că Statele Unite
vor beneficia din punct de vedere
economic, rămânând în afara războaielor
revoluționare franceze în curs. Datoria sa
principală ca ambasador în Olanda a fost
de a asigura şi menține împrumuturi
esențiale pentru finanțele SUA. În drum
spre Olanda, s-a întâlnit cu John Jay, care
negocia atunci Tratatul Jay cu Marea
Britanie. Adams a susținut Tratatul Jay,
dar s-a dovedit a fi nepopular cu mulți din
Statele Unite, contribuind la o divizare
partizană în creştere între Partidul
Federalist al lui Alexander Hamilton şi
Partidul Democrat-Republican al lui
Thomas Jefferson.

Adams a petrecut iarna 1795–1796 la
Londra, unde a cunoscut-o pe Louisa
Catherine Johnson, a doua fiică a
negustorului american Joshua Johnson. 

În aprilie 1796, Louisa a acceptat
propunerea de căsătorie a lui Adams.
Părinții lui Adams au dezaprobat decizia
sa de a se căsători cu o femeie care a
crescut în Anglia, dar t]n[rul şi-a
informat părinții că nu va reconsidera
decizia sa. Adams a dorit inițial să-şi
amâne nunta cu Louisa până când s-a
întors în Statele Unite, dar s-au căsătorit
în All Hallows-by-the-Tower în iulie
1797. La scurt timp după nuntă, Joshua
Johnson a fugit din Anglia pentru a sc[pa
de creditorii s[i, iar Adams nu a primit
zestrea pe care i-o promisese Johnson,
spre ruşinea lui Louisa. Cu toate acestea,
Adams a menționat în propriul său jurnal
că nu a regretat decizia sa de a se căsători
cu Louisa.

În 1796, Washington l-a numit pe
Adams ambasador al SUA în Portugalia. 

~n acelaşi an, John Adams l-a învins
pe Jefferson la alegerile prezidențiale din
1796. Când bătrânul Adams a devenit
preşedinte, şi-a numit fiul ca ambasador
al SUA în Prusia. 

Deşi îngrijorat că numirea sa va fi
criticată ca nepotistică, Adams a acceptat
funcția şi a călătorit în capitala prusiană a
Berlinului împreună cu soția şi fratele său
mai mic, Thomas Boylston Adams.
Departamentul de stat i-a însărcinat pe
Adams cu dezvoltarea relațiilor
comerciale cu Prusia şi Suedia, dar

preşedintele Adams i-a cerut şi fiului său
să-i scrie frecvent despre afacerile din
Europa. 

În 1799, Adams a negociat un nou
acord comercial între Statele Unite şi
Prusia, deşi nu a reuşit niciodată să
încheie un acord cu Suedia. El a scris
frecvent membrilor familiei din Statele
Unite, iar în 1801 scrisorile sale despre
regiunea prusiană din Silezia au fost
publicate într-o carte intitulată Scrisori
despre Silezia. La alegerile prezidențiale
din 1800, Jefferson l-a învins pe John
Adams şi atât Adams, cât şi fiul său au
părăsit funcția la începutul anului 1801.

Reprezentant al statului 
Massachusetts

La întoarcerea în Statele Unite, Adams
a restabilit o practică juridică la Boston,
iar în aprilie 1802 a fost ales în Senatul
Massachusetts. În noiembrie, acelaşi an a
candidat fără succes la Camera
Reprezentanților Statelor Unite. 

În februarie 1803, legislativul din
Massachusetts l-a ales pe Adams în
Senatul Statelor Unite. Deşi oarecum
reticent în a se afilia la orice partid politic,
Adams s-a alăturat minorității federaliste
din Congres. La fel ca şi colegii săi
federalişti, el s-a opus punerii sub acuzare
a judecătorului asociat Samuel Chase, un
susținător sincer al Partidului federalist.

Adams s-a opus puternic candidaturii
prezidențiale a lui Jefferson din 1800, dar
treptat a devenit înstrăinat de Partidul
Federalist. Dezamăgirea sa a fost
determinată de popularitatea în scădere a
partidului, de dezacordurile legate de
politica externă şi de ostilitatea lui Adams
față de Timothy Pickering, un lider al
partidului federalist pe care Adams îl
considera extrem de favorabil pentru
Marea Britanie. Spre deosebire de alți
federalişti din New England, Adams a
susținut achiziția din Louisiana a
administrației Jefferson şi, în general, a
favorizat politicile expansioniste.

Adams a fost singurul federalist din
Congres care a votat pentru Legea de
neimportare din 1806, care a fost
concepută pentru a pedepsi Marea
Britanie pentru atacurile sale asupra
transportului maritim american în timpul
războaielor napoleoniene. 

Adams a devenit din ce în ce mai
frustrat de lipsa de dorință a altor
federalişti de a condamna acțiunile
britanice şi s-a apropiat de administrația
Jefferson. 

După ce Adams a susținut legea
Embargo din 1807, legislativul controlat
de federali din Massachusetts l-a ales pe
succesorul lui Adams cu câteva luni
înainte de sfârşitul mandatului său, iar
Adams a demisionat din Senat la scurt
timp după aceea.

Președinția lui John 
Quincy Adams

Preşedinția lui John Quincy Adams a
început la 4 martie 1825 şi s-a încheiat la
4 martie 1829. Adams, al şaselea
preşedinte al Statelor Unite. 

Niciun candidat nu a câştigat
majoritatea voturilor Colegiului Electoral,
astfel încât Camera Reprezentanților
Statelor Unite a ales preşedintele în
alegerile contingente. Cu ajutorul lui Clay,
Adams a fost ales de către Cameră, iar
Clay a devenit secretarul de stat al lui
Adams.

La preluarea mandatului, Adams a
formulat o ambițioasă agendă internă. El

a imaginat o piață națională în care nordul
şi sudul, oraşul şi țara, erau legate între ele
prin comerț şi schimb. 

Susținător al sistemului american
propus de Henry Clay, el a propus
investiții majore în îmbunătățiri interne
(implicând construcția de drumuri şi
canale) şi crearea de instituții de
învățământ, cum ar fi o universitate
națională, printre alte inițiative, pentru a
aduce această viziune la viață. Cu toate
acestea, din cauza sprijinului limitat al
liderilor congresului, agenda sa a fost
blocată în mare parte de Congres. 

Sprijinul său pentru „Tariful
Abominărilor”, un tarif protector aprobat
de Congres în 1828, i-a afectat
popularitatea în rândul alegătorilor. 

Inițiativele de afaceri externe ale
administrației Adams s-au descurcat
puțin mai bine, deoarece multe dintre
inițiativele cheie ale preşedintelui au fost
blocate de Congres.

Spre deosebire de alte aspecte ale
agendei sale interne, Adams a obținut
aprobarea Congresului pentru mai multe
proiecte ambițioase de infrastructură.
Între 1824 şi 1828, Corpul de Ingineri al
Armatei Statelor Unite a efectuat sondaje
pentru o serie de drumuri potențiale,
canale, căi ferate şi îmbunătățiri ale
navigației fluviale. Adams a prezidat
reparații majore şi construcții ulterioare
pe Drumul Național şi, la scurt timp după
ce a părăsit funcția, Drumul Național s-a
extins de la Cumberland, Maryland la
Zanesville, Ohio. Administrația Adams a
văzut şi începutul Canalului Chesapeake
şi Ohio> construirea canalului Chesapeake
şi Delaware şi a canalului Louisville şi
Portland în jurul căderilor din Ohio;
legătura Marilor Lacuri cu sistemul râului
Ohio din Ohio şi Indiana> şi extinderea şi
reconstrucția Canalului Mlaştinii
Dismale din Carolina de Nord.

În plus, prima cale ferată de călători
din Statele Unite, Baltimore şi Ohio
Railroad, a fost construită în timpul
preşedinției lui Adams. Deşi multe dintre
aceste proiecte au fost întreprinse de
“actori” privați, guvernul a furnizat bani
sau terenuri pentru a ajuta la finalizarea
multor dintre aceste proiecte. 

Proiectele întreprinse de
administrația Adams în şi în jurul statului
Ohio s-au dovedit a fi deosebit de
importante, deoarece aceste proiecte au
permis dezvoltarea rapidă în Pittsburgh,
Cincinnati, Cleveland şi Louisville.

Unul dintre principalele obiective de
politică externă ale administrației Adams
a fost extinderea comerțului american.
Administrația sa a ajuns la tratate de
reciprocitate cu o serie de națiuni, inclusiv
Danemarca, Liga Hanseatică, țările

scandinave, Prusia şi Republica Federală
America Centrală. 

Administrația a ajuns, de asemenea,
la acorduri comerciale cu Regatul Hawaii
şi Regatul Tahiti. De asemenea, Adams a
reînnoit tratatele existente cu Marea
Britanie, Franța şi Olanda şi a început
negocieri cu Austria, Imperiul Otoman şi
Mexic, care vor conduce la tratate de
succes după ce Adams a părăsit funcția.
În mod colectiv, aceste tratate comerciale
au fost concepute pentru a extinde
comerțul în timp de pace şi pentru a
păstra drepturile comerciale neutre în
timp de război. 

Reputa\ie istoric[

Adams este considerat pe scară largă
drept unul dintre cei mai eficienți
diplomați şi secretari de stat din istoria
americană, dar, în general, savanții îl
clasifică ca preşedinte mediocru. 

Adams este amintit ca un om calificat
în mod eminent pentru preşedinție, dar
slăbit fără speranță în potențialul său de
conducere prezidențială din cauza
alegerilor din 1824. Cel mai important,
Adams este amintit ca un politician sărac
într-o epocă în care politica începuse să
conteze mai mult. El a vorbit despre
încercarea de a servi ca om deasupra
„buruienii banale a luptei partidului” în
momentul precis din istorie când sistemul
al doilea partid era în curs de dezvoltare
cu o forță aproape revoluționară. 

Biograful şi istoricul William J.
Cooper remarcă faptul că Adams „nu se
conturează în imaginația americană”, ci că
a primit mai multă atenție publică de la
sfârşitul secolului al XX-lea datorită
pozițiilor sale anti-sclavie. 

Cooper scrie că Adams a fost prima
„personalitate publică majoră” care s-a
întrebat în mod public dacă Statele Unite
ar putea rămâne unite atâta timp cât
instituția sclaviei a persistat. 

Istoricul Daniel Walker Howe scrie că
„abilitatea intelectuală şi curajul lui
Adams erau deasupra reproşurilor, iar
înțelepciunea sa în percepția interesului
național a rezistat testului timpului”.

Istoricii l-au inclus adesea pe Adams
printre conservatorii de frunte ai timpului
său. Totuşi, Russell Kirk îl vede pe Adams
ca un conservator defect, care a fost
imprudent în opunerea sclaviei. De
asemenea, a fost lăudat ca un puternic
stilist de proză, James Parker descriindu-
l ca fiind unul dintre „cei trei scriitori
autentici cu ochi noroioşi şi suferiți de
subiectivitate” pe care i-a adăpostit Casa
Albă, alături de Abraham Lincoln şi
Barack Obama.

Raluca D.

Adams era apropiat de tatăl său, al[turi de care a petrecut o mare parte din 
viața timpurie, în străinătate, decât de mama sa. În tinerețe, ̀ n timpul Revolu\iei 
Americane, Adams a auzit de la mama sa despre munca tatălui său şi despre 
marile riscuri pe care şi le-a asumat în sprijinul ei şi, ca urmare, a dezvoltat 
un profund respect pentru p[rintele s[u

John Quincy Adams, primul 
pre;edinte american care 

;i-a urmat tat[l la Casa Alb[
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ATENTATE
Atentatele cu bomb[ n-au ocolit Rom]nia postdecembrist[. Astfel de
incidente au fost ̀ nregistrate pe teritoriul \[rii noastre ;i ̀ nainte de 1989.
~n septembrie 1989, comandantul Mili\iei municipiului Baia Mare, col.
Gheorghe Ivan a murit dup[ ce ma;ina lui a s[rit `n aer. La acest caz ne
vom referi mai pe larg `n cadrul acestui material. 

Un om de afaceri din Arad, a
murit `n diminea\a zilei 29 mai,
c]nd ma;ina ̀ n care se afla a s[rit
`n aer. SRI exclude ipoteza unui
atac terorist, iar `n urma
necropsiei s-a stabilit c[ omul de
afaceri Ioan Cri;an a murit la
c]teva secunde dup[ explozia
autoturismului. Pe explozivul
din ma;ina anchetatorii au
descoperit dou[ tipuri de ADN.
Explozia de la Arad a fost
`ncadrat[ la omor cu
premeditare. S-ar p[rea c[ este
vorba de asasinat la comand[, iar
bomba ar fi fost activat[ de la
distan\[. Au trecut trei
s[pt[mâni de la moarte omului
de afaceri Ioan Cri;an, iar p]n[
la aceast[ or[ n-a fost re\inut
niciun suspect.

~ntr-un mod asem[n[tor a fost
executat `n septembrie 1989, col.
Gherghe Ivan - comandantul Mili\iei
municipiului Baia Mare. Autorii n-au
fost identifica\i, iar cazul a fost ̀ nchis. O
analiz[ a celor dou[ asasinate a fost
f[cut[ la Informa\ia TV, `n cadrul
emisiunii Agenda Public[ de col. (r)
Vasile Fernea, fost comandant al IPJ
Satu Mare ;i col. (r)  Iacob Oniga, care
`n 1989 era ;eful structurii Antiteroriste
din cadrul Securit[\ii Jude\ului
Maramure;. Acesta din urm[ a ajuns la
locul asasinatului la 15 minute dup[
eveniment.  

~nainte de a v[ prezenta concuziile
celor doi ofi\eri ne vom referi pu\in la
reac\ia autorit[\ilor `n cazul de la Arad. 

Filmul asasinatului cu bomb[.
SRI exclude atacul terorist

Rom]nia a fost ;ocat[ dup[ ce omul
de afaceri Ioan Cri;an, fostul socru al
unui deputat PNL, a fost victima unui
asasinat cu bomb[. ~n 29 mai diminea\a,
ma;ina lui a explodat la ie;irea dintr-o
parcare din cartierul ar[dean Aurel
Vlaicu. Omul de afaceri deţinea una
dintre puţinele ferme de somn african
din Europa de Est, care era amenajată de
mai mulţi ani în perimetrul unei foste
fabrici de cânepă situate la câţiva
kilometri de municipiul Arad. 

Potrivit obiceiului, Cri;an ;i-a b[ut
cafeaua cu prietenii la un bar din
cartierul arădean Aurel Vlaicu. La
ie;irea din local, omul de afaceri a urcat
la volanul autoturismului s[u, a parcurs
c]\iva metri cu spatele, iar c]nd a dat cu
fa\a, ma;ina a exploadat. Bubuitura a
fost atât de puternică încât s-a auzit până
la UTA, iar suflul exploziei a spart
geamurile apartamentelor din zon[.

La scurt timp, Inspectoratul general
al Poli\iei a trimis la Arad speciali;ti
criminali;ti. De asemenea, la cercet[rile
la fa\a locului au participat speciali;ti
din cadrul Serviciului Rom]n de
Informa\ii. 

„SRI participă la ancheta desfăşurată
de Poliţia Română şi, împreună cu
specialiştii de la Institutul Naţional de
Criminalistică se realizează expertiza
pirotehnică. Au fost prelevate probe care
urmează a fi analizate în laborator
pentru a se stabili ce tip de substanţe au
fost folosite şi au facilitat aprinderea.
Primele cercetări demarate de SRI
exclud ipoteza unui atentat terorist”, a
transmis SRI.

Dup[ dou[ zile, dosarul a fost
preluat[ de Parchetul general. Astfel,

cercet[rile sunt coordonate de
procurorul s[™[rena Romulus Varga,
unul dintre cei mai reputa\i procurori
criminali;ti. El este cel care a rezolvat
cazul Elodia ;i a ob\inut `n instan\[ 
condamnarea poli\istului Cioac[ cu
toate c[ n-a  fost descoperit cadavrul. 

Atentate `nregistrate 
`n Rom]nia

De;i premierul Florin C`\u, dar ;i
ministrul de Interne Lucian Bode sus\in
c[ Rom]nia este o \ar[ sigur[ astfel de
incidente au fost ̀ nregistrate de-a lungul
vremii. “Este primul atentat `n 30 de ani
de zile”, spune premierul Florin C`\u. 

~ns[, istoria `l contrazice. Rom]nia
nu a fost ocolit[ de astfel de incidente. 

~n septembrie 1989, comandantul
Mili\iei municipiului Baia Mare, col.
Gheorghe Ivan a murit dup[ ce ma;ina
lui a s[rit `n aer. La acest caz ne vom
referii mai pe larg `n cadrul acestui
material. 

Dar, nu `nainte de a face o scurt[
trecere `n revist[ a incidentelor
`nregistrate `n Rom]nia  post-
decembrist[. Unele au fost dejucate de
autorit[\i. 

~n aprilie 1992, `n Parcul Her[str[u
din Capital[, speciali;tii rom]ni au
dezamorsat poate cea mai puternic[
bomb[ artizanal[. Dispozitivul avea 6 kg
de exploziv ;i a fost amplasat `n
portbagajul unui autoturism Citroen. 

Exist[ suspiciuni c[ dispozitivul a
fost amplasat de un iranian, iar \inta era
un cet[\ean irakian. 

~n 9 martie 1995, o ma;in[ capcan[
a exploadat `n fa\a Palatului de Justi\ie
din Suceava, iar un poli\ist ;i-a pierdut
via\a ;i cinci au fost r[ni\i. S-a stabilit c[
explozia a fost comandat[ de o so\ie
infidel[ care v]na averea so\ului. 

~n februarie 1999, un dispozitiv
exploziv amplasat `ntr-o ma;in[
abandonat[ a fost dezamorsat. Ma;ina
se afla `ntr-o benzin[rie pe ;oseaua
Bucure;ti-Giurgiu. Exist[ suspiciuni c[
dispozitivul a fost plasat de c[tre
Partidul muncitoresc din Kurdistat
(PKK), iar \inta era proprietarul
benzin[riei, un cet[\ean turc. Dac[ nu
era dezamorsat[, explozia ar fi avut
efecte devastatoare. 

~n 8 aprilie 2000, sub scaunul
;oferului unui autoturism parcat `n fa\a
localului “Irish Pub” din Pia\a
Universit[\ii din Bucure;ti a fost plasat
un dispozitiv exploziv. Datorit[ loca\iei
;i `n acest caz explozia ar fi avut efecte
devastatoare dac[ nu era dezamorsat[. 

Grenada amplasat[ `n ma;ina
ofi\erului de poli\ie Nicolae Lupu din
cadrul Biroului Economic Foc;ani a
r[mas un mister. Tentativa e;uat[ de
asasinare a ofi\erului de poli\ie a fost
clasat[ ca act terorist. 

~n 6 noiembrie 2002 a fost
`nregistrat atentatul cu grenada de la
liceul Jean Monnet, din Capital[ `n
urma c[ruia au fost r[ni\i 5 elevi. 

A urmat atentatul cu ma;in[-
capcan[ din Timi;, din 2006. În urma
unei monitorizări de doi ani, autoritățile
române l-au capturat pe Lesch Florian
Ioan la 35 km distanță de Timişoara,
oraşul în care intenționa să detoneze
telecomandat maşina-capcană pe care o
conducea şi în care plasase un IED
construit în urma consultării unor
schițe de pe internet (două butelii cu gaz
metan şi un telefon mobil la a cărui
sonerie era ataşat un aprinzător electric
de aragaz). 

Lesch Florian Ioan s-a convertit la
islam ;i a promovat pe internet

`ndemnuri la ac\iuni `mpotriva
Rom]niei. 

Apoi, `n 2013, la Piatra Neam\, trei
persoane au fost prinse `n flagrant `n
timp ce `ncercau s[ amplaseze un
dispozitiv exploziv sub ma;ina lui
Bogdan Mararu, fratele lui Gheorghi\[
Mararu, asasinat `n noiembrie 2010.
Atentatul a fost comandat de rivalul
acestuia. 

~n 1 decembrie 2015 cu ocazia zilei
na\ionale a Rom]niei, autorit[\ile l-au
re\inut pe Beke Istvan Attila. La
perchezi\ii, anchetatorii au g[sit sute de
materiale explozive ;i dispozitive
electronice care permiteau ac\ionarea de
la distan\[. Acesta, dar ;i Szocs Zoltan
au fost condamna\i la c]te cinci ani
`nchisoare pentru infrac\iunea de acte
teroriste. 

Am prezentat doar o parte din
incidentele `nregistrate pe teritoriul
Rom]niei dup[ revolu\ia din 1989.
Trebuie spus `ns[ c[ atentate cu pierderi
de  vie\i au fost `nregistrate ;i `nainte de
revolu\ie. V[ amintim de dou[ dintre el.
~n 1984, viceconsului Ambasadei
Iordaniei la Bucure;ti a fost `mpu;cat,
iar `n 1985, doi ofi\eri USLA ;i-au
pierdut via\a `n timp ce `ncercau s[
dezamorseze o bomb[ amplasat[ `n fa\a
complexului studen\esc Groz[ve;ti din
Capital[.  

Vasile Fernea< membri 
grup[rilor de crim[
organizat[ 
au leg[turi `n poli\ie

Dar s[ revenim la asasinatul cu
bomb[ de la Arad, dar ;i la executarea
;efului Mili\iei municipiului Baia Mare,
analiz[ prezentat[ `n cadrul emisiunii
Agenda Public[. 

Cu privire la asasinatul cu bomb[
de la Arad, fostul ;ef al Inspectoratului
de Poli\ia al jude\ului Satu Mare, col. ®
Vasile Fernea este de p[rere c[ ar fi
vorba de crim[ organizat[ ;i c[
asasinatul a fost comis la comand[.
Fostul ;ef al Poli\iei jude\ului Satu Mare,
spune c[ `n Rom]nia domne;te haosul
;i c[ aceste manifest[ri infrac\ionale
sunt posibile pentru c[ nu se mai face
munc[ de prevenire, iar `n poli\ie nu
mai sunt speciali;ti. To\i au fost trimi;i
`n pensie, spus\ine col. Fernea De
asemenea, el apreciaz[ c[ omul de
afaceri Ioan Cri;an ar fi avut leg[turi `n
poli\ie ;i probabil cercul de suspec\i a
fost f[cut `n a;a fel `nc]t s[ nu se ajung[
la autor. Atunci c]nd mafia este m]n[ ̀ n
m]n[ cu poli\ia “se face un cerc de
suspec\i deliberat, de a;a natur[ `nc]t s[

nu se ajung[ la autori. Cam to\i oamenii
de afaceri au leg[turi `n poli\ie ;i mai
ales cei care comit acte ;i infrac\iuni care
\in de crim[ organizat[. Ei n-ar putea
comite aceste fapte dac[ n-ar fi proteja\i
de cineva. Au leg[turi `n r]ndul lor, `i
pl[tesc”. 

Cu privire la atentatul cu bomb[ din
septembrie 1989, soldat cu decesul col.
Gheorghe Ivan, fost comandant al
Mili\iei Baia Mare, col. Fernea este de
p[rere c[ fostul s[u coleg ;i vecin a f[cut
parte dintr-un cerc de mari intelectuali. 

“~n Bucure;ti, Ivan, Gicu cum `i
spuneam noi, a intrat `ntr-un cerc de
mari intelectuali. Cerc `n care am ajuns
;i eu la un moment dat, eu am ajuns `n
1989 pentru c[ cel `n casa c[ruia se
f[ceau aceste ̀ nt]lniri era un pictor, care
se n[scuse `n jude\ul Satu Mare ;i p]n[
la v]rsta de 4 ani a tr[it `n jude\ul
nostru. Este unul dintre pictorii ̀ n vog[.
Este `n via\[. Acolo, `n cas[ la acest om,
intelectualii, dau doar dou[ nume
Nichita St[nescu ;i Dumitru F[rca;,
discutau probleme serioase ale acestei
\[ri. Ale regimului din acea vreme. Una
dintre teme era averea familie
Ceau;escu, dar n-au reu;it s[-i dea de
cap[t ;i a doua era faptul c[ Securitatea
tr[deaz[. Sigur c[ la un moment dat,
Securitatea s-a sesizat de faptul c[ Ivan
are inten\ia s[ anun\e familia Ceau;escu
despre ce se `nt]mpl[ ;i ce se va
`nt]mpla. :i atunci, Ivan nu putea fi
determinat de cineva s[ renun\e. El era
un om de ac\iune, un om extrem de
hot[r]t, iar c]nd pleca la drum se ducea
p]n[ la cap[t”, a spus Vasile Fernea. 

~n cadrul emisiunii, fostul ;ef al IPJ
Satu Mare a dezv[luit c[ a fost deta;at la
Baia Mare ;i c[ a fost implicat `n achet[.
“Se stabileau ni;te m[suri care pe mine
m-au pus pe g]nduri. :i la un moment
dat l-am `ntrebat pe gen. Mihalea de ce
ne `ndep[rt[m de autori. Acesta mi-a
f[cut un semn discret s[ tac ;i la un
moment dat mi-a spus, Vasile acest
omor a fost pus la cale de anumite for\e
de ordine, Ivan trebuia s[ moar[“, a spus
fostul ;ef al IPJ Satu Mare. 

Vasile Fernea este convins c[ to\i cei
care au pus m]na pe putere dup[ 1989
au fost agen\ii unor puteri din afar[. 

Iacob Oniga< Col. Ivan a fost 
executat de un serviciu din est

Col. ® Iacob Oniga - ;eful structurii
Antiteroriste din cadrul Securit[\ii
jude\ului Maramure;, care a ajuns la
locul asasinatului la 15 minute dup[
comiterea faptelor a relatat cum `n
prim[vara lui 1989, col. Ivan l-a chemat
`n birou ;i i-a `nm]nat ni;te reviste

tip[rite `n Republica Socialist[
Moldoveneasc[, reviste ̀ n limba rom]n[
cu tent[ unionist[. “P[rerea mea este c[
`n cazul Ivan s-a ac\ionat de c[tre for\e
externe din est, pentru a lini;ti lucrurile
`n ceea ce prive;te unitatea dintre
Moldova ;i Rom]nia." a spus col. ® Iacob
Oniga. 

El sus\ine c[ explozibilul folosit n-a
fost de provenien\[ rom]neasc[, iar
modul ̀ n care s-a f[cut ini\ierea bombei
a fost unul profesionist, pe contactul de
la ma;ina personal[ a col. Ivan. “Ma;in[
care permanent era deschis[, deci a fost
foarte bine studiat col. Ivan. C]nd am
ajuns la locul evenimentului, col. Ivan
era deja dus la spital, `ns[ avea partea
dorsal[ exploadat[, iar capul sf[r]mat de
plafonul ma;inii. Ma;ina era praf,
distrus[ 70%. P[rerea mea, ca
observator ;i ca membru al echipei de
cercetare, m[ duce cu g]ndul la ac\iunea
KGB sau un alt serviciu de informa\ii
din est. De ce spun acest lucru? (…) Nu
cred c[ profesionalismul de atunci al
cadrelor de mili\ie, nu vorbesc de
Securitate c[ ea lucra `n conspirativitate
;i avea alte misiuni, n-ar fi dus la
identificarea autorului. Fiindc[
anchetele se f[ceau `ntr-un fel atunci, se
fac ast[zi `n alt fel”, a declarat col. ® Iacob
Oniga la Informa\ia TV. 

El este convins c[ Ivan f[cea parte
dintr-o mi;care unionist[, o mi;care
secret[, iar cineva avea interesul s[-l
lichideze. “Ivan f[cea parte dintr-o
mi;care unionist[, o mi;care secret[, `n
care cineva avea interesul s[-l lichideze”,
a spus col. Oniga. El este de p[rere c[
prin eliminarea lui Ivan,  asasinii au vrut
s[ transmit[ un avertisment. 

“De ce să ucizi pentru a 
câștiga?”, se `ntreab[ col. 
Oniga `n cartea sa

~n cartea sa, “C];tig[ f[r[ s[ ucizi”,
col. ®  Oniga a scris despre moartea col.
Ivan. “Întrebarea firească, pentru toată
lumea, şi atunci, şi acum, după moartea
lui Ivan a fost< „De ce”? De ce să ucizi
pentru a câştiga? Ce se voia să se
transmită şi cui, prin moartea
colonelului Ivan. Da,  cineva, a dat un
avertisment şi o lecţie nu doar
colonelului Ivan Gheorghe, un patriot
român desăvârşit, ci şi celorlalţi români
care ar fi avut „curajul” să gândească ca
şi el. Și, uite, că aşa a fost”, scrie Iacob
Oniga `n capitolul intitulat “Despre
moartea suspect[ a unui colonel patriot”
din cartea “C];tig[ f[r[ s[ ucizi”. 

Col. Oniga consider[ c[ la ora
actual[ `n Rom]nia exist[ o corup\ie
generalizat[, at]t `n Ministerul de
Interne, c]t ;i ̀ n Justie, dar mai cu seam[
`n clasa politic[. “Exist[ o corup\ie
generalizat[, at]t `n ministerul de
Interne, `n justi\ie ;i cel mai elocvent `n
clasa Politic[, care `n loc s[ dea o lege `n
cazul corup\iei foarte dur[ r[m]n cu
m[suri coercitive foarte u;oare ;i u;or
de contracarat. ~n spatele tuturor
ac\iunilor de crim[ organizat[ sunt
persoane cu func\ii importante `n statul
rom]n, `n Parlament, `n guvern ;i de
aceea avem prim-mini;tri, mini;tri,
parlamentari aresta\i”, a spus col. Oniga
la ITV. El este de p[re c[ Rom]nia nu
este o \ar[ sigur[. Oniga a criticat
ac\iunile politice, dar ;i ale unei p[r\i a
mediei care duc o ac\iune de denigrare
a institu\iilor statului. Cu privire la
asasinatul cu bomb[ din Arad, col.
Oniga este de p[rere c[ nu se va ;ti cine
sunt autorii poate ;i pentru c[ `n spatele
lor probabil se afl[ persoane importante. 

Stela C[dar

~n septembrie 1989, comandantul Mili\iei Baia Mare, 
col. Gheorghe Ivan a murit dup[ ce ma;ina lui a s[rit `n aer
Omul de afaceri din Arad, Ioan Cri;an a murit `n diminea\a zilei 29 mai `ntr-un mod asem[n[tor

Cazul colonelului Ivan a fost dezb[tut la Informa\ia TV  `n emisiunea Agenda 
Public[ din data de 8 iunie 2021. Col. Iacob Oniga (st]nga) ;i col. Vasile Fernea
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Se speculează, din ce `n ce mai
des probleme în paradisul palatului
princiar de la Monaco. Prinţul
Albert a apărut, la Marele Premiu
de Formula 1 de la Monte Carlo,
`nso\it doar de c[tre gemenii
Jacques şi Gabriella, fără soţia sa,
Prinţesa Charlene. Iar aceast[
apari\ie a pus doar “paie pe foc”.

~n aceeaşi zi, Prinţesa Charlene a
postat pe contul ei de Instagram o
fotografie cu ea în Africa de Sud, ţara ei
natală. Charlene s-a întors în ţara natală
în calitate oficială, pentru a vizita
organizaţiile care luptă pentru salvarea
faunei sălbatice. 

Interesant este faptul că prinţesa de
43 de ani şi-a prelungit şederea în Africa
de Sud mai mult decât era planificat, iar
gurile rele merg până acolo şi spun că
Charlene ar putea să-şi dorească o pauză
de la soţul ei.

Problemele în cuplul princiar s-au
acutizat după ce, la începutul acestui an,
Prinţul Albert a fost implicat într-un nou
proces de paternitate, cel al unui al treilea
copil din flori, pe care acesta l-ar fi
conceput cu o femeie cu care a avut o
aventură chiar în timpul relaţiei cu
Charlene. 

Cu toate că în timpul Crăciunului,
Albert, Charlene şi cei doi gemeni ai lor
au făcut publice fotografii de familie în
care par mai uniţi ca oricând, iar
Charlene l-ar fi lăudat pe soţul ei de 63
de ani pentru loialitatea şi curajul lui,
prelungirea şederii sale în Africa de Sud
nu pare deloc bine pentru cuplul
princiar.

O alt[ mi;care care a ;ocat
admiratorii familiei princiare, a fost
ceremonia de înmânare a cadourilor de
Crăciun care a avut loc la palatul
monegasc. Atunci, soţia Prinţului Albert
a apărut cu capul ras pe jumătate, o
mişcare pe care mulţi au catalogat-o
drept una de rebeliune împotriva
cutumelor princiare.

Detalii despre via\a Prin\ului 
Albert al II-lea de Monaco

Născut la Palatul de Monaco, Albert a
urmat liceul Albert I pe care l-a absolvit
în 1976. A petrecut un an pregătindu-se
în diferite îndatoriri princiare şi s-a
înscris la colegiul Amherst în
Massachusetts în 1977 sub numele
Albert Grimaldi, unde a studiat ştiințe
politice, economie, muzică şi literatura
engleză. În 1982, când Albert avea 24 de
ani, mama sa Grace Kelly a murit într-un
accident de maşină. Albert a preluat
preşedinția Crucii Roşii Monaco şi a fost
numit vice-preşedinte al Fundației
Prințesa Grace de Monaco. 

La 6 aprilie 2005, Prințul Rainier al
III-lea a murit iar Prințul Albert a
devenit Prinț Suveran de Monaco sub
numele de Albert al II-lea. La sfârşitul
celor trei luni de doliu pentru tatăl său,
la 12 iulie 2005, la Catedrala Sfântul
Nicolae a avut loc prima parte a
investiturii sale, o masă prezidată de
arhiepiscopul de Monaco care a marcat
începutul domniei sale. Apoi, Albert al
II-lea s-a întors la palatul princiar pentru
a găzdui o petrecere la cere au participat
7.000 de monegasci născuți în principat. 

Poliţia statului american New
Hampshire a emis, la sf]r;itul
lunii mai, un mandat de arestare
pe numele Brian Hugh Warner,
cunoscut ca Marilyn Manson, în
legătură cu acuzaţii de agresiune,
relatează cei de la BBC.

Două capete de acuzare privind
agresiunea au fost formulate
împotriva lui Manson, în vârstă de 52
de ani. Acestea implică un operator
video în timpul unui concert din
Gilford, în 2019. 

Într-un comunicat, poliţia a spus

că Manson şi agenţii lui „ştiu despre
mandat de ceva vreme”, dar el nu a
făcut niciun efort pentru a răspunde
învinuirilor. Comunicatul emis de
Gilford Police Departmentul
precizează că fiecare acuzaţie poate
duce la o condamnare cu închisoare
pe o perioadă mai scurtă de un an şi
la amendarea cu până la 2.000 de
dolari. Poliţia a adăugat că agresiunile
„nu sunt de natură sexuală”. Manson
nu a comentat public în legătură cu
această problemă. La începutul acestei
luni, el a fost dat în judecată de o fostă
asistentă care îl acuză de agresiune
sexuală şi hărţuire. 

Echipa de avocaţi a lui Ashley
Walters a depus plângerea marţi la
Curtea Superioară din Los Angeles.
Managementul lui Manson a negat
vehement orice acuzaţie de agresiune. 

La începutul acestui an, el a fost
abandonat de casa de discuri Loma
Vista Recordings, după ce actriţa Evan
Rachel Wood a dezvăluit că a abuzat-
o în timpul relaţiei lor de trei ani, iar,
mai recent, a fost dat în judecată de
actriţa Esmé Bianco („Game of
Thrones”), care l-a acuzat de agresiune
sexuală. Manson a negat şi aceste
acuzaţii, spunând că sunt „denaturări
oribile ale realităţii”.

Probleme `n c[snicia prin\ului Albert de Monaco?

A fost emis un mandat de arestare 
pe numele c]nt[re\ului Marylin Manson

Cântăreaţa şi actriţa Lady Gaga a
mărturisit că a suferit o cădere
psihică după ce a fost agresată sexual
şi a rămas însărcinată, potrivit BBC.

Artista avea 19 ani când a fost
violată de un producător muzical care
a ameninţat-o că îi va distruge muzica
dacă nu se dezbracă. Ea a spus că în
urma agresiunii a rămas însărcinată.
După mai mulţi ani, rezultat al
traumei, a explicat artista, a suferit o
„criză psihotică” şi devenise
paranoică. 

Lady Gaga, pe numele real Stefani
Germanotta, a făcut aceste dezvăluiri
în primul episod al serialului
documentar „The Me You Can't See”,
creat de prinţul Harry şi Oprah

Winfrey pentru Apple TV+, care
abordează stigmatul din jurul
problemelor de sănătate mintală.
Cântăreaţa a plâns în timp ce descria
agresiunea la care a fost supusă. 

„Aveam 19 ani şi lucram în
industrie, iar un producător mi-a spus
«Scoate-ţi hainele». Am refuzat şi am
plecat şi mi-au spus că o să îmi ardă
toată muzica. Şi nu s-au oprit”, şi-a
amintit ea. 

În vârstă de 35 de ani acum, Gaga
a precizat că nu va face vreodată
public numele agresorului său. 

„Înţeleg această mişcare #MeToo,
înţeleg că unii oameni se simt
confortabil cu asta, însă eu nu. Nu
vreau să mai am de-a face vreodată cu
acea persoană”, a adăugat artista.

Lady Gaga a r[mas 
îns[rcinat[ în urma unui viol


