
Cine ne
salveaz` de

mafia 
politic`?

Goana mafiei politice dup`
banii bugetului [i fonduri
europene a aruncat Rom= -
nia \ntr-un v=rtej al neno ro -
cirilor care abia a pornit.
Sistemul mafiot creat \n
jurul partidelor \i \mpinge pe
actorii scenei politice la
gesturi extreme care nu mai
]in cont de realit`]i [i au ca
scop doar puterea, chiar [i
pentru foarte scurt timp. 

Sf. Ierarh Mc. Zenovie

[i sora sa Zenovia;

Sf. Apostol Cleopa
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C`t`lin Florin]iu VåRZARU

Duplicitatea Guvernului 
T`riceanu [i a PSD 
paralizeaz` Rom=nia 
\naintea alegerilor [i pune 
\n pericol desf`[urarea 
acestora � To]i bugetarii 
au anun]at c` intr` 
\n grev` general` 
pe termen nelimitat din 
20 noiembrie dac` nu se 
revine asupra Ordonan]ei 
de \nghe]are a salariilor 
�Protestele \ncep de luni
cu profesorii afilia]i 
la sindicatul Spiru Haret 
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Voodoo 
cu Sarkozy

Justi]ia francez` a respins,
ieri, cererea pre[edintelui Nicolas
Sarkozy de interzicere a unei
p`pu[i voodoo cu imaginea
sa comercializat` de compania
Tear Prod, relateaz` AFP.

La 16 octombrie, avocatul
lui Sarkozy, Thierry Herzog,
a transmis un mesaj companiei,
cer=nd retragerea acestor p`pu[i
de la v=nzare. |ntruc=t nu a
avut c=[tig de cauz`, liderul
francez a decis s` sesizeze
Justi]ia pentru „\nc l̀carea dreptului
la imagine“, cer=nd „\ncetarea
comercializ`rii p`pu[ii“.

P`pu[ile au fost puse \n
v=nzare \n libr`rii [i pe Internet
la 9 octombrie, \mpreun` cu
„Manualul voodoo Nicolas Sar -
kozy“. P`pu[ile care \l reprezint`
pe pre[edinte sunt inscrip]ionate
cu mesaje care fac referire la
episoade sau comentarii con -
troversate ale par cursului s`u
politic. (F.B)
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Sanitas va organiza un miting \n
Capital` pe 11 noiembrie � Sed Lex
\nchide ghi[eele pe 13 noiembrie 
� „Nu sunt chiar a[a de u[or de
cl`tinat, nu m` sperie nici faptul c` vor
s` fac` grev` general`“, a declarat cu
non[alan]` premierul � Sindicatele fac
apel la Parlament s` se \ntruneasc` \n

regim de urgen]` [i s` resping`
Ordonan]a lui T`riceanu pentru a salva
situa]ia � PD-L [i PRM au depus o
mo]iune de cenzur` pe tema Educa]iei
� PSD a c`zut \n propria capcan` [i 
a anun]at c` nu voteaz` sanc]ionarea
Guvernului pentru a nu face jocul 
PD-L � Culmea este c` mo]iunea

vizeaz` chiar sanc]ionarea Guvernului 
pentru neaplicarea unei ini]iative 
a PSD � Pactul secret dintre 
Geoan` [i T`riceanu a fost dat 
\n vileag chiar de premier 
� El a anun]at sfid`tor c` mo]iunea 
de cenzur` „este inutil`“ pentru c` 
e depus` cu o lun` \nainte de alegeri
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S-a prins 
Taher

Locuitorii Berlinului l-au
putut admira pe porcul pitic
Piccolino d=ndu-se cu un
skateboard la cea de-a
patra edi]ie a t=rgului de

animale ce se desf`[oar` \n
capitala Germaniei. Vedeta
evenimentului poate fi
urm`rit` \n ac]iune 
p=n` pe 2 noiembrie.
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„Problemele ]`rii sunt inamicul num`rul unu al PNL, 
iar inamicul num`rul doi este PSD“ - Adrian CIOROIANU

Frica de 
vârsta critic`
Exist` un prag psihologic,
cel al \mplinirii v=rstei 
de 40 de ani, peste care
trec la fel de greu [i
femeile, [i b`r ba ]ii. E un
moment de bilan], dar nu
trebuie s` de vin` [i un
moment de criz`, indife rent
de concl u zii, care s` du  c`
la r`t`ciri sau excese. 

Promo]ii 
bancare
Nivelul ridicat al dob=nzilor
de pe pia]a interbancar` se
simte [i \n cazul depo zi te -
lor. Anali[tii sunt de p`rere
c` oferta generoas` a b`n -
cilor se va p`stra pe toat`
perioada crizei financiare
interna]ionale. 

Criz` deblocat`
Eugen Nicol`escu, ministrul
S`n`t`]ii, a anun]at
finalizarea negocierilor cu
industria farmaceutic` [i
aprobarea ordinului care
stabile[te noua meto -
dologie de calcul a pre -
]urilor la medicamentele
compensate [i gratuite. 

Escrocii 
din prim`rii
Cinci func]ionari din
Prim`ria Capitalei [i
prim`riile sectoarelor 1 [i 2
sunt implica]i \n \n[el`ciuni
cu tranzac]ii de propriet`]i.
Ace[tia sunt complici 
cu o re]ea condus` de
interlopul Gigi Boeru. 

Crava[a 
lui B`sescu
Liderii PD-L au fost
avertiza]i de pre[edintele
Traian B`sescu s` \[i ia
g=ndul de la fotoliul de
premier dac` nu ob]in
primul loc la alegerile par-
 l a mentare din toamn`. 
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Cititorii no[tri 
din Moldova

vor avea

pagini
dedicate
lor

|n cur=nd 
8 Rom=nia

sub asediu
Speculatorii financiari interna]ionali
ne-au aplicat trei lovituri succesive:
sl`birea leului, degradarea ratingului
[i nevoia de \mprumut de la FMI

GRATUIT
Cere]i ast`zi

suplimentul
ZIUA TV

Gra]ia porcului
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