
Securitate,
Voiculescu 

[i mafie 
politic`

|n politic`, dac` mai era
nevoie s` punctez [i eu, se
zice c` trebuie s` fii curv`,
prostituat`, ca s` r`zbe[ti,
s` te men]ii \n top. Nu se
specific` ce fel de
prostituat`: de lux, de
bulevard central, de cartier,
de centur`. Cu „pe[te“ 
sau pe cont propriu.

(†) Na[terea 
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Informatorul [ef al Partidului 
Conservator, profesorul Dan 
Voiculescu, s-a m=njit cu o 
diplom` de doctor pe care a 
achizi]ionat-o de la o universitate 
american` ilegal` � Dup` ce [i-a 
adjudecat de la Pacific Western 
University statutul de doctor 
cu numai 240 de dolari, „Felix“ 
Voiculescu s-a gr`bit s` predea 
la ASE � Deranjat de faptul c` 
[i al]i profesori \i calc` pe urme, 
falsific=ndu-[i CV-urile, omul 
Securit`]ii [i-a acuzat colegii de 
imoralitate [i s-a autosuspendat
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Vaca lui
Porumboiu
e Miss

O vac` din rasa b`l]at` cu
negru rom=nesc, de la ferma
b=rl`dean` B`deana, ce apar]ine
omului de afaceri [i finan]ator al
echipei de fotbal FC Vaslui, Adrian
Porumboiu, a c=[tigat titlul de
„miss“ la Expo Zoo Agroind. Cel
care a premiat-o a fost secretarul
general din cadrul Ministerului
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale,
Sorin Chelmu. „A[ vrea s` o v`d
\n curtea c=t mai multor fermieri
din Ro m=nia. Este un exemplar
foarte frumos [i este foarte
productiv`, \ntr-un an d=nd
aproximativ 10.000 de litri de
lapte. Spre mirarea tuturor, atunci
c=nd am premiat-o, am pupat
aceast` vac` [i am f`cut acest
lucru, fiindc` sunt un mare iubitor
de animale“, a declarat oficialul
din minister. (L.M.)
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Pentru o diplom` asem`n`toare cu a
informatorului Voiculescu, Barry
McSweeney, consilierul pe probleme

[tiin]ifice din Guvernul de la Dublin, a
fost obligat s`-[i dea demisia � „Felix“
Voiculescu se laud` cu diploma fals` pe

toate site-urile personale 
� Imoralul dom’ profesor Voiculescu
vrea din nou \n Parlamentul Rom=niei
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{coala sabotat`
electoral
Primarul Sectorului 2,
Neculai On]anu, acuz`
„epurarea politic`“ a direc -
torilor de [coli. Adomni]ei
renun]` la legile Educa]iei
lansate \n campania de la
locale, motiv=nd c`
adversarii PNL \ncearc` 
„s` le d`r=me“. 

Co[mar 
à la Cluj
Rom=nia a fost umilit` 
de Lituania, scor 0-3, la 
Cluj-Napoca, \n debutul
preliminariilor pentru 
CM din 2010. 

„La al doilea
mandat v`
a[tept acas`“
Pre[edintele le-a mul]umit
rom=nilor care muncesc 
\n Italia. „Rom=nia va avea
nevoie de dumneavoastr`,
a[a cum azi are nevoie de
banii pe care \i trimite]i
acas` (...)“, a ad`ugat el.

AC/DC 
revine \n for]`
Dup` ce ini]ial noul album
[i noul turneu mondial
AC/DC p`reau doar un
zvon, iat` c` data lans`rii
se apropie, iar turneul
mondial al trupei se anun]`
a fi cel mai mare din toate
timpurile. 
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Mul]umiri
electorale pe
banii sinistra]ilor

A[a cum au promis, circa 10.000 de timi[oreni,
suporteri ai lui Poli, au ocupat ieri sear` Pia]a
Operei din Timi[oara pentru a protesta \mpotriva
deciziei de depunctare a echipei. Ace[tia au cerut
demisia lui Mircea Sandu [i a acoli]ilor acestuia
din conducerea FRF. 
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TOCerbul - o
afacere pur
rom=neasc`
Rom=nia a fost marea c=[ti -
g`toare a acestei edi]ii a Cer -
bului de Aur. Cu patru repre -
zentan]i \n final`, Ro m= nia a
c=[tigat trei trofee: Cerbul de
Aur, Cerbul de Bronz [i
Premiul de popularitate. 

|nt=lnirile ZIUA
Mircea Geoan` se vede 
cu juma’ de Parlament
\n c`ru]a PSD
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