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Cum zilele acestea 
18 milioane de proprietari -
printre care [i eu, [i
dumneavoastr` - au p`[it 
\n zona minelor antipersonal 
ale alegerilor parlamentare,
m-am g=ndit c` pot exprima,
printr-o analogie la 
o societate comercial` 
pe ac]iuni, diferen]a 
dintre a fi sclavii politicienilor
[i a fi st`p=nii lor.

Sfin]ii Apostoli. Olimp,
Rodion, Erast, Sosipatru;
Sf. Mc. Orest
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Liderii celor mai importante 
20 de na]iuni se \ntrunesc pe 
15 noiembrie, la Washington, 
pentru a stabili direc]ia \n care
o va lua lumea � Propunerile 
care se vehiculeaz` miros 
a socialism [i \l au ca principal
promotor pe pre[edintele 
Fran]ei � Printre ideile 
„tovar`[ului“ Sarkozy (foto)
se num`r` na]ionalizarea 
principalelor companii 
industriale din UE, rol sporit 
pentru Banca Mondial` [i 
FMI, desfiin]area paradisurilor 
fiscale, controlul fondurilor de 
investi]ii [i al agen]iilor de rating
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Centrale nucleare mai mici
dec=t o magazie, ce pot
alimenta cu energie
electric` 20.000 de 
lo cuin]e, vor fi puse \n

v=nzare \n decurs de cinci
ani, iar prima de acest gen
ar putea fi instalat`
\n Ro m=nia, sus]ine
The Observer. 

Conform publica]iei, minicentrala
nuclear` a fost conceput` de cer -
cet`torii de la Los Alamos (foto),
laboratoarele guvernamentale
americane unde a fost realizat`
[i prima bomb` atomic .̀ Guvernul
SUA a acordat licen]a pentru
aceast` tehnologie companiei
americane Hyperion, care s̀ pt̀ m=na
trecut` a anun]at c` a \nceput
s` preia comenzi, urm=nd ca
\n urm`torii cinci ani s` treac`
la produc]ia de mas`. 

Reactoarele centralei vor fi
sigilate din fabric`, nu vor con]ine
material ce poate fi utilizat la
dezvoltarea armelor, nu vor avea
piese deta[abile [i vor fi practic
imposibil de furat deoarece vor
fi \ncastrate \n beton [i \ngropate
sub p`m=nt. Prima comand`
confirmat` a venit din partea
companiei cehe TES, specializat`
\n construc]ia de hidrocentrale
[i centrale electrice. (L.P.)
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Pre[edintele Fran]ei a fost felicitat 
de Martin Schultz, liderul socialist euro-
pean, care i-a urat „bun venit printre
noi“, [i de Hugo Chavez, care l-a numit
„tovar`[ care se apropie de socialism“
� Gordon Brown, l`udat pentru salvarea
finan]elor mon diale, primul care a trecut

la na]iona lizarea unor b`nci \n Marea
Britanie, \l sus]ine pe Sarkozy � Bush 
a declarat c` SUA vor colabora cu 
celelalte na]iuni pentru dep`[irea
situa]iei, dar se opun oric`rei \ngr`diri 
a libert`]ii comer]ului � Criza financiar`
este o ocazie nespe rat` pentru FMI 

s`-[i plaseze banii [i s` \[i recapete
influen]a � La Washington vor \ncerca
s` salveze capitalismul lideri ca Hu
Jintao sau Putin, adep]ii capitalismului
de stat, sau promotori ai na]ionaliz`rii
economiei, precum pre[edin]ii
Argentinei [i Braziliei

Lucian Pintilie 
la 75 de ani 
intervievat de Ioan Gro[an
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„V` rog  s` veni]i [i s` da]i un rezultat la Mizil, care este un microcosmos 
al h`r]ii electorale a Rom=niei, din care s` se vad` c` N`stase [i PSD

r`m=n st=lpii de for]` ai politicii rom=ne[ti“ - Mircea GEOAN~

Mor]i pe un
submarin rus
Un nou accident s-a produs,
s=mb`t`, la bordul unui
submarin cu propulsie
nuclear`, apar]in=nd Flotei
Ruse din Pacific. {i-au
pierdut via]a 20 de oameni,
dintre care trei ofi]eri [i 
17 civili. Al]i 21 de membri ai
echipajului au fost r`ni]i. 

Soarta 
profesorilor 
Senatorii [i deputa]ii se
reunesc \n [edin]` comun`
pentru dezbaterea Mo]iunii
de cenzur` „Educa]ia
r`m=ne, Guvernul pleac`“,
ini]iat` de PD-L. Tot ast`zi,
Senatul dezbate Ordonan]a
de urgen]` prin care Guvernul
a am=nat aplicarea legii de
majorare cu 50% a salariilor
cadrelor didactice. 

Criza love[te 
\n ATM-uri
Companiile care se ocup` de
v=nzarea de ATM-uri spun 
c` la anul pia]a de profil 
va sc`dea cu 15% din cauza
crizei. B`ncile \[i vor domoli
expansiunea teritorial` ca
urmare a situa]iei financiare
interna]ionale. 

Dezafilierea
Timi[oarei
Clubul lui Iancu a ac]ionat 
\n instan]ele civile gruparea
italianului Zambon, lucru
interzis de Statutul FRF, dar
[efii din Banat sus]in c`
demersul lor nu \ncalc`
regulamentele federale. 

Trianonul 
de la Flore[ti
|n 1907, Grigore Cantacuzino,
politician influent [i bogat 
al vremii, fost prim-ministru,
\ncepea construirea, la
Flore[ti, Prahova, a unui palat
care trebuia s` fie copia
Trianonului de la Versailles.
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Aventurile francmasoneriei 
pe p`mânturile române[ti

Acad. prof. dr. Dan Berindei \[i lanseaz` prima carte 
pe aceast` tem` la Târgul „Gaudeamus“

Vom avea prima minicentral` nuclear`
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