
Pe muchie 
de cu]it

Este expresia care
define[te cel mai exact
situa]ia stranie, de
[pagat, \n care se afl`
ast`zi proiectul votului
uninominal. |n timp 
ce, de voie de nevoie,
partidele au \nceput 
s`-i nominalizeze pe unii
dintre candida]i, legea
este atacat`.

† Z`mislirea Sf. Prooroc

Ioan Botez`torul; 

Cuv. Xantipa [i Polixenia

Ion BARBU
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Dan Voiculescu \ncearc` s` pun` 
m=na pe sarea rom=neasc` pentru 
a putea negocia \n for]`, \n termenii 
dicta]i de el, cu \ntreaga industrie 
chimic` � Schema de preluare a 
controlului asupra SALROM a fost 
g=ndit` \n trei pa[i � Primul a fost 
f`cut cu doi ani \n urm`, atunci c=nd
Felix [i-a plasat un om la c=rma 
societ`]ii � Marcel Nicolaescu (foto 
st=nga), fost lider al PC Sector 6, 
a ob]inut postul \n urma algoritmului 
politic prin care conservatorilor afla]i 
la guvernare le-a revenit sarea cu toate 
ocnele ei � Pionul lui Voiculescu a 
preluat o societate na]ional` puternic` 
pe care \n doi ani a adus-o \ntr-o 
situa]ie care impune privatizarea ei 
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Mai bine
[omer dec=t
consilier

Doi consilieri locali din comuna
vasluian` Micle[ti au renun]at la
statutul de „ales“ pentru a putea
beneficia de ajutorul de [omaj.

Cei doi consilieri locali [i-au
depus deja dosarele la Agen]ia
Jude]ean` pentru Ocuparea For]ei
de Munc` (AJOFM) Vaslui [i
vor intra \n plat` din octombrie.

„Fostul primar F`nic` Nica,
consilier local al PNL, [i fostul
viceprimar Vasile Mihai, consilier
local PNG, [i-au \naintat demisiile
din Consiliul Local, \n cererile
oficiale invoc=nd motive personale.
Ulterior, mi-au spus c` au recurs
la aceast` m`sur` deoarece vor
primi de cel pu]in patru ori mai
mult ajutor de [omaj fa]` de
indemniza]ia de consilier local“,
a declarat, Doru Agafi]ei, primarul
comunei Micle[ti. (Mediafax)

EVENIMENT 2

Al doilea pas al lui Voiculescu a fost s`
achizi]ioneze procente importante la
Fondul Proprietatea, care la r=ndul lui
de]ine 49% din SALROM � Al treilea pas [i
obiectivul lui Felix de acum este s` for]eze

AVAS s` scoat` la licita]ie 2% dintre
ac]iunile pe care statul le de]ine la 
SALROM � Acest pachet scump [i doar \n
aparen]` nesemnificativ nu i-ar putea folosi
dec=t lui Voiculescu � Odat` adjudecat,

Felix ar implica \ntreaga industrie a s`rii
din Rom=nia \n trocuri financiare, identice
cu cele pe care le face \n politic` � Cu
doar 2%, Voiculescu va juca pe degete at=t 
statul, c=t [i industria chimic` din Rom=nia

Bugetul
pu[culi]a PNL
Filialele liberale cu
portofelul mai sub]ire vor fi
ajutate de Guvern pentru a
face fa]` electoratului. Ele
trebuie s` raporteze dac`
au probleme cu pre[edin]ii
de CJ de la PSD [i PD-L. 

Cum ne salv`m
banii \n criz`
Exper]ii financiari
recomand` clien]ilor s`-[i
]in` economiile \n b`nci.
Fondurile de investi]ii ar
reprezenta o alt` solu]ie 
relativ sigur`. 

Rom=nc` 
r`pit` \n Egipt
Mai mul]i turi[ti, printre
care [i o rom=nc`, Oana
Irina Kalis, domiciliat` \n
Germania, au fost r`pi]i,
ieri, la grani]a Egiptului 
cu Sudanul. MAE a activat
o celul` de criz` pentru
gestionarea situa]iei.
Informa]iile r`m=n
incomplete pe fondul
b=lb=ielilor auto rit`]ilor 
de la Bucure[ti.

B`taie 
pe velodrom
Terenul din parcul CS
Dinamo pe care se afl`
singura pist` de ciclism 
din ]ar` a fost l`sat \n
paragin` [i a devenit ]inta
„rechinilor“ imobiliari. 

Politic` [i sex
Politicienii implica]i \n
scan da luri sexuale au f`cut
\ntot deauna deliciul presei,
dar [i pe cel al opiniei
publice. Fie c` au fost
prin[i, fie c` au alimen tat
zvonurile, protagoni[tii
acestor scandaluri au fost
aspru sanc]iona]i \n ceea
ce prive[te cariera. 
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NATO de la Tortomanu
C=nd ateriza Ceau[escu pe undeva, 
prin Dobrogea, mobilizau `ia toate vacile de la
Tortomanu, le periau [i le expediau la locul vizitei
oficiale, ca s` completeze „comitetul de primire“.

„Rom=nia este condus` de o oligarhie format` din cei 
care au confiscat Revolu]ia din 1989“ - Radu S+RBU (PN}CD)
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miercuri 24 septembrie 2008
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Vedeta de
televiziune
Nicoleta Luciu,
\n v=rst` 
de 28 de ani, 
a n`scut ieri, 
la o clinic` 
din Ungaria, 
un b`ie]el 
care c=nt`re[te
3,700 kilograme
[i m`soar` 
56 centimetri.
Micu]ul Zsolt,
adus pe lume
prin cezarian`, 
a fost a[teptat
pe holurile
clinicii de 
tat`l lui 
(Zsolt Csergo) 
[i de bunicile
sale. (D.M.)
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