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La Prim`rie ca la pu[c`rie

Tandemul B`sescu-Vadim
are un scop ce poate fi
determinat cu precizie. Este
o \n]elegere din care ambii
parteneri inten]ioneaz` s`
se aleag` cu un c=[tig.
Aceast` alian]` [ocant`, \n
care au fost antrenate PD-L
[i PRM, vizeaz` at=t
alegerile parlamentare, c=t
[i scrutinul preziden]ial. 

S † Pomenirea minunii 
Sf. Arhanghel Mihail în
Colose; Sf. Mc. Macarie

D Înaintepr`znuirea
Na[terii Maicii Domnului;
Sf. Mc. Sozont
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Marian Iancu, pre[edintele FC Timi[oara, sus]ine c` i-a dat bani lui Mircea Sandu, 
\n dou` r=nduri, pentru a avea „arbitraje corecte“ \n campionat [i avantaje la comisii
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3,6059 lei R`m=ne Morar la DNA p=n` 
dup` alegerile parlamentare?
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Elena 
se [cole[te 
la Bruxelles

Fiica pre[edintelui este pentru
dou` luni stagiar la Parlamentul
European, la cabinetul eurodepu -
tatului Monica Iacob Ridzi. „M`
duc dou` s`pt`m=ni pe lun` la
Parlamentul European. Prima
dat` am fost plecat` luni. |n
prima s`pt`m=n` am \nv`]at
despre institu]ii europene, politici
europene, proceduri ale Parlamen -
tului European, am asistat la
[edin]ele de grup ale PPE“, a
ar`tat Elena B`sescu, citat` de
Mediafax. Ea a precizat c` stagiarii
nu sunt pl̀ ti]i, ci li se deconteaz`
transportul [i cazarea. Fiica
pre[edintelui a ar t̀at c ,̀ eventual,
se va angaja ca asistent, dac`
se va acomoda, dac` \i va pl`cea
func]ia [i dac` va dori s` aib`
o astfel de carier`. (A.H.)
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Protest inedit, ieri, la Hunedoara.
Nemul]umit de faptul c` a fost
citat \n fa]a comisiei de disciplin`
pentru c` a refuzat s` \ntocmeasc`
un raport, responsabilul pe pro -
bleme de cultur` al Prim`riei
Hunedoara, artistul plastic Constan -
tin Zg=mb`u, a intrat \n greva
foamei. |n plus, b`rbatul s-a \m -

br`cat \n haine de pu[c`ria[
[i a traversat municipiul cu c`tu[e
la m=ini, \ntr-o cu[c` de fier
p`zit` de doi c`l`i [i al`turi
de un scaun electric improvizat
pe care, potrivit lui Zg=mb`u,
sunt executa]i to]i angaja]ii
institu]iei care cer dreptul la
opinie. (Irina CHI}OIU)

Felix ap`rat 
de socrul 
Justi]iei

Nu rata]i ziarul de luni!

|nt=lnirile ZIUA
Liderul PSD MIRCEA GEOANå,
despre ce va face ca prim-ministru

Morar r`m=ne 
|nlocuirea sau p`strarea lui
Daniel Morar \n fruntea
Departamentului Na]ional
Anticorup]ie (DNA) va fi
decis` dup` alegerile
parlamentare. Mandatul
s`u a expirat la jum`tatea
lunii august [i a fost
prelungit cu 90 zile.  

Insula {erpilor,
ultima pledoarie 
Rom=nia [i-a \ncheiat ieri
pledoariile \n fa]a Cur]ii
Interna]ionale de Justi]ie de
la Haga, \n cadrul
procesului privind
delimitarea spa]iilor
economice exclusive din
Marea Neagr`. S`pt`m=na
viitoare, demareaz`
pledoariile p`r]ii 
ucrainene. 

Surorile lui
Coposu la CEDO
Familia seniorului Corneliu
Coposu [i-a dat acordul
pentru deschiderea unei
ac]iuni \n justi]ie la CEDO,
referitoare la evenimentele
s=ngeroase din 13-15 iunie
1990, c=nd au fost distruse
mai multe loca]ii. 

Mi[c` 
Cerbul de Aur 
A doua sear` a Festivalului
a fost net superioar` serii
precedente. Sonorizarea a
fost bun`, concuren]ii mai
valoro[i, iar spectatorii au
ocupat \n totalitate Pia]a
Sfatului. Participan]ii au
abordat toate genurile
muzicale: reggae, jazz,
gospel, metal rock, 
pop [i dance. 

Rulou de pui 
cu cartofi pai
O re]et` care \mbin` carnea
slab` de pui cu c=teva
ingrediente mai grase,
menite s` dea gust plin
ansamblului. 
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Mita ar fi fost de ordinul sutelor de mii
de euro � Iancu declar` c` Sandu [i
Adalbert Kassai, secretarul general al
FRF, l-au ajutat pe Zambon \n conflictul
pentru palmares, dup` ce el a refuzat

s` mai pl`teasc` taxa de protec]ie 
� Na[u neag` [i cere dovezi pentru
aceste afirma]ii � Joi sear`, fanii
timi[oreni au blocat DN 6 [i s-au r`fuit
cu jandarmii la un miting de protest

dup` penalizarea echipei cu [ase
puncte � Statisticianul Federa]iei
sus]ine c` Zambon are dreptate [i c`
actuala echip` a Timi[oarei nu are
nimic \n comun cu fosta Politehnica
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