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Cei mai stilati barbati din ultimii 50 de
ani. Actorul scotian Sean Connery si fostul
presedinte american J. F. Kennedy au fost
inclusi in topul celor mai stilati zece barbati
din ultimii 50 de ani, potrivit rezultatelor unui
sondaj la care au participat cititorii revistei GQ,
informeaza Reuters.

Lista a cuprins 50 de vedete din domenii
diverse, cinema, politica, muzica, sport, iar
editorii revistei au alcatuit topul celor mai
stilati zece barbati din ultimii 50 de ani fara
insa a realiza un clasament.

Editorul revistei, Adam Rapoport, a
declarat ca, desi nu a fost realizat un clasament,
multi participanti la sondaj au fost de parere
ca actorul Sean Connery ar trebui sa fie liderul
topului, pentru ca nu este doar un barbat care
arata bine, ci are si succes, incredere,
maturitate si clasa.

In acelasi top au
fost inclusi fostul
p u g i l i s t
Muhammad Ali,
actorii americani
Jack Nicholson,
Paul Newman,
Robert Redford,
Johnny Depp si Al
Pacino, jucatorul de
baschet Michael
Jordan, fostul
p r e s e d i n t e
american John F.
Kennedy, si jucato-
rul de fotbal ameri-
can de la echipa
New Patriots, Tom
Brady. De trei ori
c a s t i g a t o r u l
c a m p i o n a t u l u i
Super Bowl, Brady
este cea mai tanara celebritate din top, la cei
30 de ani ai sai. Jordan si Depp au aceeasi
varsta, 44 de ani, iar restul celebritatilor care
au fost incluse in topul celor mai stilati barbati
din ultimele cinci decenii au peste 60 de ani,
cu exceptia lui Kennedy, care nu se mai afla
printre noi. “Sean Connery in rolul lui James
Bond este personajul ideal, este impetuos,
inteligent, chipes, bine imbracat, detined cea
mai tare masina si cele mai recente gadget-uri
de pe piata si, daca are chef, te si bate de te
stinge”, a spus editorul.

BNR pune în circulatie o moneda din aur
dedicata aniversarii victoriilor de la
Marasti, Marasesti si Oituz.  Bucuresti, 24
oct /Rompres/ - Banca Nationala a României
(BNR) va pune în circulatie, în scop
numismatic, începând cu data de 29 octombrie
2007, o moneda din aur dedicata aniversarii a
90 de ani de la victoriile armatei române de la
Marasti, Marasesti si Oituz, informeaza un
comunicat al BNR. Moneda are o valoare
nominala de 100 lei, forma rotunda, o greutate
de 6,452 grame, un diametru de 21 mm si
margine zimtata. Tirajul emisiunii este de 250.

25 de banci internationale sant
interesate sa intermedieze emisiunea de
eurobonduri a României. Bucuresti, 25 oct /
Rompres/ - Un numar de 25 de banci
internationale s-au interesat de posibilitatea
intermedierii emisiunii de eurobonduri în

valoare de 500 de milioane de euro pe care o va
lansa România pe piata externa, a declarat
ministrul Economiei si Finantelor, Varujan
Vosganian. Acesta a adaugat ca emisiunea de
eurobonduri va fi folosita pentru refinantarea
unor datorii mai vechi scadente la jumatatea
anului viitor.

Editarea scriitorilor clasici - în impas
total. Bucuresti, 25 oct /Rompres/ - Editarea
clasicilor în editii critice a intrat în impas, unul
dintre motive fiind problema drepturilor de
autor, s-a remarcat la Întâlnirile revistei România
literara, reluate la Clubul Prometeus din
Capitala. România literara, reprezentata de
Gabriel Dimisianu, Ioana Pârvulescu si Alex.
Stefanescu, a organizat dezbaterea în jurul temei
‘A cui este literatura româna? Despre dreptul
de autor si editarea clasicilor’, invitând scriitori,
critici si istorici literari, editori, juristi si autori
de manuale scolare. ’Sunt multe defectiuni în
procesul de editare a clasicilor si
contemporanilor si ne-am propus sa discutam
despre o tema aparent de specialitate privind
relatia autor - mostenitori literari - editori’, a
spus Ioana Pârvulescu. Interventiile au
evidentiat ‘indiferetca, nedorinta sau lacomia’
unor mostenitori ai operelor clasice cu care
editurile si autorii de manuale au mari probleme.
Ioana Pârvulescu a subliniat ca politica acestei
societati ‘este obscura’, pentru ca ia banii pe
operele scriitorilor fara mostenitori. S-a pus si
de data aceasta întrebarea de ce statul a dat
Copyro-ului dreptul de a beneficia de pe urma
acestor ‘opere orfane’. Potrivit legii, o opera este
‘protejata’ dupa moartea autorului timp de 70
de ani. Din acest motiv, în manuale intra foarte
greu multi autori. În opinia vorbito rilor, sunt
copii care au blocat operele parintilor, acestea
neputând intra în manualele scolare, fara sa

înteleaga ca este în interesul
lor. Alex Stefanescu s-a
întrebat: în ce masura un
bun privat devine public; în
ce masura drepturile de
autor si drepturile de
mostenire sunt clarificate
limpede; care este situatia
editiilor începute si
neterminate sau care au fost
terminate si este cazul sa fie
reluate. Alex. Stefanescu
sustine ca legislatia trebuie
sa serveasca interesului
literaturii. ‘Noi aparam
cauza literaturii. Literatura
trebuie sa ajunga la cititor,
acesta e lucrul cel mai
important. Scopul e ca tot
ce e valoros în literatura sa
ajunga la cititor, caci
aceasta e sublima
comunicare între scriitor si

cititor’, a subliniat criticul amintit.
Jumatate dintre români cred ca au un

nivel de trai scazut. Bucuresti, 25 oct /
Rompres/ - Jumatate dintre români considera ca
nivelul lor de trai actual este scazut, se arata într-
un sondaj de opinie realizat în perioada 21-29
septembrie de Compania de Cercetare
Sociologica si Branding (CCSB). Dintre cei
50% de români, 32 % au apreciat ca traiul lor
este ‘destul de prost’, iar 18 % au sustinut ca
nivelul lor de trai este ‘foarte prost’. În schimb,
44% dintre cei intervievati au apreciat ca nivelul
lor de trai este ‘destul de bun’, în timp ce doar
3% dintre români au declarat ca nivelul lor de
trai este ’foarte bun’. Întrebati daca România se
îndreapta într-o directie corecta sau gresita, 40%
dintre români au considerat ca tara merge într-o
directie corecta, 41% au sustinut ca ea se
îndreapta spre una gresita, iar restul nu au stiut
ce sa raspunda sau nu au raspuns. Sondajul
CCSB a fost facut la comanda Antenei 1, pe un
esantion de 1.000 de persoane, reprezentantiv
pentru populatia adulta neinstitutionalizata a
României. Eroarea tolerata este de +/-3%.

Doliu pe site-urile suporterilor echipei FC
Arges. Bucuresti, 26 oct /Rompres/ - Paginile
de internet ale suporterilor echipei FC Arges,
precum si site-ul oficial al clubului din Trivale
sunt în doliu, vineri, ele deschizându-se, în
momentul accesarii, cu o banda neagra
pozitionata în coltul din stânga sus.Atât site-ul

suporterilor ‘’viola’’, www.violafans.net, cât si
www.fcarges.net si www.argesfc.ro (site-ul
oficial al clubului) dedica articole ample si
imagini celui care a fost supranumit ‘’printul
din Trivale’’, marele fotbalist Nicolae Dobrin.
Pe site-ul oficial al clubului FC Arges a fost
postat un material intitulat ‘’Ruga pentru
Gâscan’’, publicat în momentul în care s-a aflat
ca Nicolae Dobrin a fost internat în stare grava
la spital. Site-ul www.fcarges.net contine trei
materiale dedicate lui Dobrin, fotografiile
acestuia fiind încadrate în chenar negru. Si site-
ul suporterilor alb-violeti contine articole despre
fotbalist si o înregistrare video, probabil ultima,
cu ‘’Gâscanul’’ îmbracat în tricoul echipei sale
de suflet, FC Arges. Echipa pentru care si-a
dedicat întreaga viata,
FC Arges, se afla în
prezent pe primul loc
în seria a II-a din Liga
a II-a, având 8 victorii
consecutive si prima
sansa la promovarea în
Liga I. Promovare
care, cu siguranta, va fi
aplaudata, daca va
veni, si de ‘’Gâscan’’.
Marele fotbalist
Nicolae Dobrin a murit
vineri dimineata la
Spitalul Judetean
Arges. El era internat
în sectia de terapie
intensiva, dupa ce
starea de sanatate a
fotbalistului se
agravase brusc. Fostul
mare fotbalist suferea
de cancer la plamâni si
fusese operat în luna februarie a acestui an la
Clinica de Chirurgie Toracica a Spitalului
Militar Central din Bucuresti.

Pelerinajul este o calatorie si o întâlnire
cu Dumnezeu. Bucuresti, 26 oct /Rompres/ -
Oamenii cred cu tarie ca Dumnezeu le va rasplati
nevointa dupa dragostea pe care ei însisi I-o
arata, atunci când îsi îndreapta pasii, an de an,
catre racla Cuviosului Dimitrie, depasind
lipsurile materiale si înfruntând greutatile
calatoriei, afirma Patriarhul Daniel, în cuvântul
sau catre pelerini, cu prilejul sarbatorii Sfântului
Dimitrie cel Nou, ocrotitor al Bucurestilor. Prea
Fericitul Daniel a admis ca exista si oameni care
constientizeaza mai putin semnificatia spirituala
a sarbatorii, dar care, vazând ‘credinta celorlalti,
rabdarea cu care înfrunta oboseala, uneori
vremea rea dar, mai ales, vazând lumina de pe
chipurile celor ce se roaga, încep sa devina si ei
mai interesati de sfintenie, de mântuire si de
viata vesnica’. Pelerinajul este, potrivit
Întâistatatorului BOR, pe lânga o ‘’scoala a
credintei’’, si o expresie ‘’a vietii îndreptate catre
Dumnezeu’’, pe care oamenii îl cauta uneori fara
sa realizeze acest lucru. PF Daniel mai spune
ca în timpul unui pelerinaj cautarea devine
‘’calatorie cu Dumnezeu si întâlnire cu El’’,
deoarece în pelerinaj exista o lucrare sfânta a
luminarii sufletului si o sfintire a vietii.’’Daca
învatam sa traim ca pelerini, calatori în aceasta
lume, nu mai contam în primul rând pe noi
însine, pe avere sau putere, ci traim din iubirea
lui Dumnezeu. Cu cât întelegem mai mult ca
suntem trecatori, cu atât cautam si iubim mai
mult pe Cel netrecator, pe Dumnezeu, Izvorul

vietii vesnice’’, le spune înaltul ierarhul
pelerinilor. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a
trait în veacul al XIII-lea. S-a nascut în
localitatea Basarabi, de pe malul Dunarii,
facând parte, cel mai probabil, din neamul
Basarabilor. Dupa ce o vreme a fost pastor al
turmelor satului natal, s-a retras într-o pestera
în sihastrie. Acolo a trait multi ani în post si
rugaciune. Dupa moarte, trupul sau a fost
‘’preaslavit’’ prin neputrezire, pâna în zilele
noastre. Din anul 1774, moastele sale sunt
cinstite în Catedrala patriarhala, Cuviosul fiind
socotit ocrotitorul Bucurestilor.

Putin ameninta Romania. La numai o zi
dupa ce Romania a fost mentionata de
presedintele SUA, George W. Bush, drept

unul din statele aflate
in tinta Iranului,
competitorul rus al
Americii, Vladimir
Putin, a mentionat
Romania pe lista
tarilor europene care
se confrunta cu
provocari de natura
separatista. Reiterand
pozitia Moscovei in
cazul Kosovo, liderul
rus le-a sugerat
omologilor europeni
o abordare mai
flexibila, in spiritul
dreptului internatio-
nal, facand trimitere
la problema basca din
Spania, respectiv la
cea flamanda din
Belgia si, nu in
ultimul rand, la

“problema”  maghia- rilor si bulgarilor din
Romania. Practic, Putin a facut o aluzie directa
la posibilitatea fragmentarii Romaniei prin
even- tualele revendicari ale Transilvaniei si
Dobrogei. Remarcile liderului de la Kremlin
s-au produs in contextul participarii sale la cel
de-al 20-lea summit UE-Rusia, ce a debutat,
ieri, in Portugalia, la Mafra.

“Priviti ce se intampla in Europa! Nu va
sunt de ajuns problemele din Spania? Nu sunt
suficiente problemele care pot sa apara in
Romania, putine sunt problemele cu care se
confrunta la ora actuala Belgia?”, a intrebat
retoric liderul de la Kremlin. Interventia lui
Putin a fost urmata de explicatii din partea
anturajului sau, unul dintre membrii delegatiei
ruse la summit-ul de la Mafra precizand, pentru
Novai Reghion, ca, in cazul Spaniei, liderul
de la Kremlin a facut aluzie la separatismul
basc, iar in cazul Romaniei, la ungurii din
Transilvania si la minoritatea bulgara.

Desi presedintele Putin nu a pronuntat
cuvantul “Transnistria” in discursul sau,
regiunea separatista din Republica Moldova a
fost inclusa de analistii rusi in cercul
conflictelor inghetate a caror soarta Moscova
incearca sa o lege de reglementarea problemei
Kosovo. “In cazul in care cineva ar considera
acordarea independentei depline pentru
Kosovo, atunci de ce ar trebui sa refuzam
aceasta abhazilor sau osetinilor?”, a debutat
retoric presedintele rus. “Nu vreau sa spun ca
Rusia va recunoaste imediat Abhazia sau
Osetia de Sud, insa precedente de acest gen
exista”, a explicat Putin.


