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Doar trei oameni pot s`-l
pun` la dreapta pe T`ri-
ceanu - pre[edintele, [eful
Senatului [i [eful Camerei
Deputa]ilor. 

S: Cuv. Teofilact M`rturisi-
torul, Episcopul Nicomidiei. 
D: �� Sfin]ii 40 Mucenici din
Sevastia; Sf. Mc. Urpasian.
(L`satul secului pentru 
Postul Mare) 
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Drepturi contra
teritorii

Patriarhul l`sat
f`r` litera �s�
Sf=ntul Sinod a eliminat
prevederea din articolul 
26 al Statutului BOR 
care \i conferea PF Daniel
dreptul de a transforma 
orice m`n`stire sau schit 
\n stavropighie, 
pentru a o putea 
conduce prin delega]i. 

�Este un fapt de
necontestat: noi (n.r. -
na]iunea maghiar`) am
pierdut Transilvania! Ca
recompens` pentru aceas-
t` pierdere, ar trebui s` ne
fie acordate drepturi�, a
declarat Laszlo Tokes, 
care face o paralel` cu
situa]ia din Palestina. 
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Consiliul de Securitate
al ONU s-a reunit joi
seara \n sesiune de
urgen]` pentru a dis-
cuta situa]ia din Orien-
tul Mijlociu, dup` ulti-
mul atentat terorist.

Ora[ul Sf=nt a cunoscut
joi una dintre zilele cele mai
negre din istoria sa zbuciumat`:
masacrul de la [coala de studii
talmudice Rav Kook, soldat cu
moartea a opt elevi [i r`nirea
altor 35. Televiziunea grup`rii
libaneze Hezbollah a anun]at,
ulterior, c` atacul a fost revendicat
de grupul necunoscut Kataeb
Ahrar el-Jalil (Brig`zile oamenilor
liberi din Galileea). 

�Dup` ce a fugit din ]ar`, Omar Hayssam [i-a men]inut
contacte cu oameni politici, contacte bune, \[i trimite

[oferul de la unul la altul [i e primit� - Traian B~SESCU

SPORT 8

Rapid pe banii
lui Taher
Dup` ce a pl`tit primele
de victorie de la Gala]i [i
a anun]at o sponsorizare
de 1.000.000 de euro, noul
partener al lui Copos
cump`r` un fotbalist
pentru gruparea din
Giule[ti. 

Momeala lui
B`sescu. Mu[c`
T`riceanu?

FILIERA ARME
DECAPITAT~

Viktor Bout, poreclit 
�Negu]`torul Mor]ii�, omul 
dup` care s-a f`cut filmul 
�Lord of War�, a fost arestat 
la Bangkok ! Traficantul de 
arme rus a fost prins de agen]ii
americani [i thailandezi, \n 
urma unor informa]ii furnizate 
de autorit`]ile din Rom=nia 
!Poli]i[tii rom=ni au 
interceptat discu]iile dintre 
Bout [i unul din �locotenen]i�, 
\ncerc=nd atragerea 
traficantului \n ]ara noastr` 

Arestarea rusului urma s` aib` loc \n
Rom=nia, \n februarie, \ns` acesta a
mirosit capcana [i [i-a anulat
c`l`toria ! Bout [i complicii s`i sunt
acuza]i c` au acceptat s` v=nd`
rebelilor din Columbia 100 de rachete

sol-aer pentru cinci milioane de dolari
! �Negu]`torul Mor]ii� mai este
acuzat c` a furnizat arme liderului
liberian Charles Taylor, rebelilor con-
golezi, talibanilor [i Al-Queda ! SUA
au cerut extr`darea lui Bout, \ns`

thailandezii vor s`-l judece pentru
terorism ! Avocatul Viktor Buborin
consider` �inacceptabil`� arestarea
clientului s`u [i cere s` fie predat
Rusiei, unde nu planeaz` nici o
acuza]ie asupra sa
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Noua
Intifad`

Exist` o dictatur` 
a hipermarketurilor?

Complotul 
reptilian
Un fost membru MISA,
ast`zi medic psihiatru la
Spitalul Universitar din
Reims, Fran]a, vorbe[te
despre \nceputurile [i
evolu]ia acestei organiza]ii.
Gregorian Bivolaru se simte
urm`rit de fiin]e stranii, de
origine extraterestr`. 

Bogdan COMARONI
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