
Vota]i 
ciolanul!

Opinia naivului [i abulicului
electorat rom=n cum c` omul
politic mioritic este
prost-crescut, analfabet, ho],
f`r` Dumnezeu [i meserie,
bun doar s` cro[eteze,
picotind \n Parlament legi
pufoase, care s`-l apere de
criv`]ul bl=nd al DNA este
fundamental gre[it`. 

†) Sf. Ier. Ioan Gur` 

de Aur, Arhiepiscopul

Constantinopolului
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Rene PÅR{AN

Dup` ce ani \n [ir s-a umflat ca 
un balon, economia lui T`riceanu 
a f`cut f=s � Lovit` de valurile 
succesive ale crizei mondiale, 
economia, despre care premierul 
spunea acum c=teva luni c` „duduie“, 
nu numai c` a fr=nat brusc, dar \ncepe 
s` o ia la vale � Industria auto, textilele 
[i industria grea sunt primele afectate 
� Odat` cu falimentele [i concedierile, 
efectele se vor sim]i rapid \n 
hipermarketuri, \n industria alimentar` 
[i, inevitabil, \n sistemul bancar 
� Zilnic sunt anun]ate \nchideri 
de fabrici, concedieri colective sau 
restr=ngerea produc]iei � Cezar Cor=ci,
pre[edintele UGIR-1903, spune c` 
200.000 de rom=ni care lucrau \n Spania
[i-ar fi pierdut locurile de munc` 
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UE \nghite
castrave]i
curba]i  

Castrave]ii curba]i [i morcovii
noduro[i vor putea fi v=ndu]i
f`r` restric]ii \n UE, potrivit
unei ini]iative a Comisiei Euro -
pene, care \[i propune s` fie
„un element major \n eforturile
continue de ra]ionalizare [i sim -
plificare a normelor comunitare
[i de reducere a birocra]iei“.
Normele europene referitoare
la dimensiunile [i formele fructelor
[i legumelor vor fi date uit`rii
dup` ce statele UE au votat,
ieri, asupra propunerilor Comisiei
de a abroga standardele specifice
de comercializare pentru 26 de
tipuri de fructe [i legume, potrivit
Comisiei Europene. Standardele
de comercializare vor fi totu[i
men]inute par]ial pentru zece
dintre cele 26 de tipuri de fructe
[i legume. (F.B.)
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Ca [i cum nu ar fi fost de ajuns,
T`riceanu a ie[it la televizor [i a
anun]at m`suri anticriz` prin care
arunc` cu sutele de milioane de euro
\n st=nga [i-n dreapta � |n discursul

de la tribuna Guvernului, premierul
[i-a permis s` strecoare [i marota
campaniei electorale a PNL: „Rom=nia
m=ndr` [i prosper`“ � Dup` ce p=n`
acum s-a pl=ns c` bugetul n-are bani

pentru salarii, T`riceanu a promis 
ieri reduceri de taxe [i ajutoare 
de stat cu duiumul � Desigur, 
toate acestea de la anul, c=nd 
la Palatul Victoria vor fi al]ii

Schroeder:
Domina]ia Americii
s-a sfâr[it

|nfiin]at` \n 1968, fabrica
de viori Fengling din China
este \n prezent cel mai
mare produc`tor din lume.
Pentru anul 2008,
angaja]ii fabricii vor

asambla 35.000  de viori.
Pre]ul unei viori variaz`
\ntre 36 [i 116 euro, iar ca
num`r de unit`]i v=ndute,
Fengling de]ine 35 la sut`
din pia]a mondial`.
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„B`ie]ilor `stora din UDMR li s-a urcat la cap (...). 
Vor s` impun` ca limb` oficial` limba maghiar`, 

ceea ce e o nesim]ire ordinar`“ - Emil BOC

Joaca 
de-a Ordonan]a 
Curtea Constitu]ional` a
decis, ieri, c` Ordonan]a de
Urgen]` nr. 136/2008, care
am=na p=n` \n aprilie 2009
legea de majorare cu 50% a
salariilor cadrelor didactice,
este neconstitu]ional`. Antici -
p=nd verdictul, Guvernul a
abrogat-o prin adoptarea
unei alte ordonan]e, care, la
r=ndul ei, a fost atacat` 
de Avocatul Poporului, 
la aceea[i Curte. 

{antajul Protan
Firma \[i suspend` activitatea
\n toat` ]ara [i amenin]` 
c` va urma un dezastru
ecologic. De ieri, firma nu mai
onoreaz` contractele de
concesiune [i va notifica cei
aproximativ 350 de angaja]i
din ]ar`, urm=nd ca ace[tia
s` fie trimi[i \n [omaj. 

A venit gripa!
Ministrul S`n`t`]ii a anun]at,
ieri, c` la Centrul Na]ional de
Referin]` pentru Grip` din
cadrul Institutului Cantacu -
zino au fost izolate trei tulpini
de virus gripal tip A, de la trei
persoane, motiv pentru care
popula]iei i se recomand` 
s` se vaccineze. 

Departe 
de Burs`
Alegerea administratorului la
Fondul Proprietatea (FP) nu
are o dat` ferm`, de[i era
anun]at` pentru sf=r[itul
anului. Ca urmare a acestei
situa]ii, chiar oficialii Fondului
recunosc faptul c` listarea FP
la Burs`, \n viitorul apropiat,
pare nerealist`. 

Salvatorul
Copos
Bossul din Giule[ti revine \n
fruntea clubului, consfin]ind
e[ecul v=nz`rii c`tre Taher, 
la cap`tul unei telenovele \n
care a fost regizor [i actor
principal. George Copos a
fost ieri la meciul pe care
Rapid l-a jucat \n Cupa
Rom=niei cu Interna]ional
Curtea de Arge[. 
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Stolojan [i
Vosganian
s-au certat
\n public
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