
Basarabia: 
de la fapte 
la cuvinte

Aflat la Seul, pre[edintele
Traian B`sescu a ]inut s`
sublinieze asem`n`rile
dintre Coreea [i Rom=nia:
„A[ men]iona aici c` [i
poporul coreean [i poporul
rom=n este \mp`r]it \n dou`
]`ri. Noi dorim coreenilor s`
ajung` la o singur` Coree,
iar Rom=nia \[i dore[te,
odat` cu intrarea Republicii
Moldova \n Uniunea
European`, ca [i poporul
rom=n s` fie \n acela[i loc“. 

Sf. Mc. Autonom,
Macedonie [i Teodul
(Odovania Praznicului Na[terii
Maicii Domnului) (Post)

Ion BARBU
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George DAMIAN

|nva]`m=ntul obligatoriu este gratuit doar 
teoretic, pentru c`, \n realitate, primul 
contact cu [coala \i cost` pe p`rin]i cel 
pu]in 500 de lei � ZIUA a f`cut un calcul 
al necesarului de \nceput [i al cheltuielilor 
ce vor urma, chiar din prima clas` 
� La uniforme [i rechizite se adaug` caietele
speciale [i culegerile pe care le recomand` 
\nv`]`toarea � Apoi vin fondurile: al clasei, 
al [colii, pentru bodyguard etc. � Nu trebuie 
exclus nici bugetul alocat cadourilor anuale 
pentru „doamna“, cel pu]in de 1 [i 8 martie 
� Cu toate c` \nv`]`m=ntul, chiar [i cel 
obligatoriu, este un lux pentru multe 
dintre familiile de rom=ni, [i \n acest an 
Ministerul Educa]iei \i prime[te 
pe boboci \n [coli mizerabile
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Iliescu
VIP 
\n China

Pre[edintele de onoare al
PSD s-a re\ntors pe meleagurile
chineze dup` 50 de ani de la
vizita pe care a f`cut-o \n 1958
\n calitate de pre[edinte al Uniunii
Asocia]iei Studen]e[ti din Rom=nia.

„Am primit o invita]ie personal̀ ,
din partea conducerii R.P. Chineze,
prilejuit` de \mplinirea a 50
de ani de la prima mea vizit`
\n Chin`“, ne informeaz` pe
blogul s`u Ion Iliescu. La jum t̀ate
de secol dup` ce s-a \nt=lnit
cu liderul chinez Mao Tze Dun
[i a f`cut cuno[tin]` cu modelul
de dezvoltare asiatic, Iliescu a
decis c` este timpul s` retr ìasc`
experien]a tinere]ii. Vizita a
debutat cu primiri oficiale la
Parlament [i MAE, dup` care
a urmat \nt=lnirea cu fostul
premier Li Peng. (C.A.)

SOCIAL 6

Peste 9000 de unit`]i [colare nu
au autoriza]ie sanitar`, de[i luni
sun` clopo]elul � Ministrul
Adomni]ei a ]inut s` precizeze c`

90% dintre [coli nu au aviz, nu
pentru c` sunt \n paragin`, ci 
pentru c` nu au utilit`]i sanitare 
� De[i Rom=nia toac` anual opt

miliarde de euro pentru
\nv`]`m=nt, exist` copii care merg
kilometri prin zloat` pentru a \nv`]a
carte la lumina lum=n`rii
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Cele 2973 de victime ale atacurilor teroriste au fost
comemorate ieri la New York. Momentul a fost
marcat [i \n India de artistul Sudarstan Pattanaik,
\mpreun` cu studen]ii s`i, \n ora[ul Bhubaneshwar.

America la [apte ani 
dup` 11 septembrie

VINERI, 12 SEPTEMBRIE 2008

„C=nd mulsul vacilor va fi sport olimpic, 
atunci va avea credibilitate [i Porumboiu“

- Cristi BORCEA, pre[edinte FC Dinamo

B`sescu 
se eschiveaz`
\n scandalul
Catedralei 

PAG. 2

Camelia - al doilea
dosar penal 
de la tata Felix
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Revolu]ie
la ghiozdan
Revolu]ia \n orarul elevilor [i
\n condi]iile de studiu,
promis` de Ministerul
S`n`t`]ii printr-un proiect de
ordin care s-a aflat \n
dezbatere public` p=n` \n 10
septembrie continu` s` fie
a[teptat` cu sufletul la gur`
de [colari [i de p`rin]i. 

Economia 
de ochii lumii
Construc]iile de]in supre -
ma]ia \n dezvoltarea Rom= -
niei, 25% din cre[terea PIB
din primul semestru al
acestui an fiind asigurat` de
acest sector. Recolta bun`
din 2008 nu a avut o influen]`
notabil` asupra rezultatelor
economiei na]ionale. 

Comunismul pe
b`ncile [colii
Elevii din clasele a XI-a [i a
XII-a vor studia op]ional istoria
recent`. Lansarea primului
manual alternativ despre
istoria comunismului a trezit
ieri controverse, mai multe
victime ale fostului regim
critic=ndu-i pe autori pentru
c` au scris „f`r` suflet“. 

Toamna la TV
Posturile de televiziune [i-au
lansat grilele de programe
care cuprind o ofert` bogat`
\n materie de filme, seriale,
divertisment, dar [i produc]ii
proprii. Pro Tv mizeaz` pe
produc]ii proprii [i nume -
roase transmisiuni sportive
\n direct. Antena 1 vine cu
13 emisiuni de divertisment.
Prima tv „a pariat“ pe
Disney [i reality-showuri. 

Nomad de lux
Qashqai este un SUV
compact produs de Nissan
care \nlocuie[te Primera. De -
cizia produc`torului japonez
de a schimba o ma[in` de
familie cu una cu aspect de
teren se \nscrie \n trendul de
a scoate omul din ora[ [i de
a-l face s` ias` prin locuri
nec`lcate, chiar dac` nu
coboar` din ma[in`. 
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Victorie 
\n genunchi

O scumpete 
de boboc
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