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Cu zece zile \nainte de \nce-
perea \nscrierilor la gr`dini]`,
Ministerul Educa]iei habar 
n-are c` s-a pricopsit cu 18
cl`diri noi, numai \n Sectorul
3 al Capitalei, acestea fiind
construite de Prim`rie cu
bani din bugetul local. 

Culisele cap-
tur`rii �Prin]ului
din Marbella�
Monzer Al-Kassar a fost
arestat \n Spania pentru c`
a \ncercat s` v=nd` arme
rebelilor marxi[ti columbieni
din gruparea FARC. Detaliile
transportului au fost perfec-
tate de oamenii lui Kassar,
la un hotel din Bucure[ti, cu
un agent DEA sub
acoperire. 

Spitalul groazei
O femeie care a murit cu
zile la Spitalul Jude]ean
Suceava a stat 12 ore \n
salon cu ceilal]i bolnavi
p=n` s` fie transportat` de
rude la morg`. Cadrele
medicale au fost sesizate
de pacien]i cu privire la
muribund`, dar au replicat:
�este nebun`, se preface [i
are g=ze \n cap�. 
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S:� Sf. Ap. Andronic [i 
cei \mpreun` cu d=nsul: 
Sf. Iunia; Cuv. Nectarie 
[i Teofan 
D:� Sf.Mucenici: Teodot, 
cel din Ancira, Petru [i
Dionisie; Sf.Hristina si cele 
7 Fecioare \mpreun` cu ea

|n fa]a statuii lui Mihai Vi-
teazul din Pia]a Univer-
sit`]ii a r`s`rit peste noap-
te un monstruos st=lp de
o]el care poart` cu m=n-
drie flamura unui indicator
c`tre ora[ul Urziceni.

Rom=nii -
popor de
criminali

pro[ti
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Ion BARBU

Criz` con]opist`
la gr`dini]e

�Propun construirea de parc`ri pe vertical`. Nu necesit` un
spa]iu foarte mare [i se preteaz` la cartierele Ia[ilor� 
- Gabriela BOCA, candidat PNG-CD la Prim`ria Ia[i

DNA i-a deschis lui Gigi Becali un nou dosar pentru 
dare de mit` ! |nainte de plasa cu euro cu care a 
fost v`zut la Liverpool [i valiza cu �\ngera[i� de la 
Cluj, latifundiarul din Pipera a \ncercat s` plaseze 
o pung` cu bani la Ministerul Ap`r`rii ! Fapta s-a 
petrecut \n 1999, c=nd Becali a l`sat la poarta Statului 
Major al For]elor Aeriene 120 de milioane de lei 
! Banii erau cu titlu de sponsorizare pentru ridicarea 
unui monument \nchinat aviatorilor [i reprezentau un 
bonus la schimbul de teren dintre patronul Stelei [i 
Ministerul Ap`r`rii, f`cut pe vremea lui Babiuc 
! Cele 120 de milioane de lei au fost virate \ntr-un 
cont bancar de unde i-au fost \napoia]i lui Becali, 
dup` c=]iva ani, cu tot cu dob=nd`, adic` 
vreo 850 de milioane de lei 
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Joi seara, turneul s`u mondial, de
promovare a albumului �Floating Point�
l-a adus din nou la Bucure[ti. Dup` 15
ani. Sala Palatului a fost ne\nc`p`toare.
{i cu aceea[i acustic` proast`. A fost
r=ndul lui John McLaughlin s`-[i ias` din
calmul s`u englezesc: �P`cat c` sala nu
e la fel de bun` ca oamenii din ea!� 
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JOHN
McLAUGHLIN
- un concert
mare \ntr-o
sal` proast`

A treia pung`

Povestea acestor bani a fost descoperit` cu prilejul
unui audit efectuat la Armat` ! |n dosar exist` [i o
sesizare scris` ! Reprezentan]ii Armatei, care apar 
pe contractul de sponsorizare, nu-[i recunosc
semn`tura pe document ! Armata este 
institu]ie public` [i nu poate primi spon-
soriz`ri ! Procurorii \ncearc` s`-i \nvinuiasc`
pe ofi]erii care au pus banii \n cont de luare de mit` 
! �P`i cui i-am dat mit`? Am mituit Ministerul Ap`r`rii? 
P`i atunci cine e condamnatul? Becali [i Ministerul Ap`r`rii 
care a luat mita. Deci ce facem, b`g`m la pu[c`rie Ministerul? 
P`i exist` a[a ceva?�, declar` Becali 
! Patronul d` lec]ii procurorilor [i \i
amenin]` cu judecata pe legi europene

CERE}I AST~ZI

Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

George DAMIAN
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