
Obama 
\l bate pe

Dumnezeu

Tr`im \ntr-o planet`
r`sturnat`. S` facem 
un mic efort de imagina]ie.
S` ne g=ndim ce s-ar
\nt=mpla dac` un sondaj 
din Rom=nia l-ar situa pe
pre[edintele Traian B`sescu
deasupra lui Dumnezeu.
Blasfemie! ar striga 
\ntr-un glas \ntreaga suflare
a drept-credincio[ilor.
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Liderul PSD va fi 
contracandidatul lui 
Traian B`sescu la 
preziden]ialele din toamn` 
� Dezv`luirea \i apar]ine 
lui Viorel Hrebenciuc, 
negociatorul 
social-democrat f`c=nd 
[i profe]ia c` PSD 
va recuceri Cotrocenii 
� „Din ce v`d eu \n 
partid, Mircea Geoan` 
va fi candidatul nostru 
la Pre[edin]ie. Nu vor 
fi surprize“, a declarat 
marele combinator 
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Criminal 
la 11 ani

Un b ìat de 11 ani din Statele
Unite ale Americii a fost acuzat
c` a ucis-o pe prietena \ns`rcinat̀
a tat`lui s`u, \mpu[c=nd-o de
mai multe ori. Marie Houk, \n
v=rsta de 26 de ani, era \ns̀ rcinat̀
\n opt luni cu tat`l b`iatului.
Copilul, al c`rui nume nu a fost
dezv`luit \ntruc=t el este minor,
a fost acuzat de omucidere [i
de omucidere a unui copil
nen`scut. „A[a ceva nu-]i po]i
\nchipui nici \n cele mai groaznice
co[maruri, s` ai un copil de
11 ani acuzat de omucidere“,
a spus procurorul districtual
John Bongivengo. Arma crimei
este un model destinat tinerilor
[i copiilor pentru autoap`rare,
iar aceasta apar]inea b`iatului.

Potrivit legisla]iei din statul
Pennsylvania, unde a avut loc
crima, orice persoan` care are
peste 10 ani [i este acuzat`
de omucidere va fi judecat̀  drept
adult. (Mediafax)

EVENIMENT 2

El a explicat [i ra]iunea acestei 
alegeri: „Mircea a crescut mult \n
ultimul timp. El este perceput mai 
bine de electorat [i cred c` \l poate
\nvinge pe Traian B`sescu, care se afl`
\ntr-o sc`dere constant`“ � {i Marian
Vanghelie, un alt personaj cheie \n PSD,

a declarat recent c` „dup` Congres
Mircea Geoan` va ie[i cu o dubl`
calitate: pre[edinte [i candidat la
preziden]iale“ � De altfel, pre[edintele
Senatului s-a confesat colegilor c` 
este preg`tit s` intre \n aceast` b`t`lie
dac` va sim]i c` are sprijinul partidului

� Adrian N`stase jinduia s` candideze
pentru a-[i lua revan[a, dar are 
o problem`: guvernarea PDL-PSD 
� Geoan` s-a mai \nfruntat cu 
B`sescu \n alegerile pentru prim`ria
Capitalei din 2004, atunci c=nd a fost
zdrobit de actualul pre[edinte

C=inii sar 
la FRF

LUNI, 23 FEBRUARIE 2009

„C=nd ne referim la Consiliul de Autonomie al Maghiarilor din Bazinul Carpatic,
reiese c` ne g=ndim nu numai \n contextul autonomiei maghiarilor din Rom=nia, ci la un sistem de

autonomii pentru toate comunit`]ile maghiare de peste hotare“ - Laszlo TOKES
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† Sf. Mc. Policarp,
Ep. Smirnei; 
Cuv. Gorgonia
(Dezlegare la ou`, 
lapte [i br=nz`)
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Castrare chimic` [i tratament
farmacologic: a[a ar trebui trata]i
rom=nii care violeaz` \n Italia.
Declara]ia a fost f`cut` \n exclu -
sivitate pentru ziarul Cotidianul
de Alessandra Mussolini (foto),
nepoata fostului dictator italian
Benito Mussolini. F`c=nd referire
direct̀  la cei doi rom=ni acuza]i de

viol, descendenta direct̀  a Ducelui
propune un tratament farmacologic
care s` le elimine \n mod complet
libidoul. Alessandra Mussolini,
europarlamentar din partea Ac]iunii
sociale [i fost model Playboy, are
[i o alt` solu]ie: doar femeile [i
copiii rom=ni s` mai poat̀  circula
liberi \n Europa. (A.N.P.)
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Geoan` pre[edinte

Va reu[i Rapidul 
s` scape de faliment?

Cere]i ast`zi

Profit.net
Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

Re]et` de post
strict secret`
La M=n`stirea Gheorghi]eni, din Suceava, nimic 
nu se face f`r` [tirea Arhiepiscopului Teodosie 
al Tomisului. Nici m`car m=ncarea de zi cu zi
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„T`ia]i libidoul rom=nilor!“

Viitorul 
sun` Grimus
De Grimus am auzit printr-o
\nt=mplare, iar unul dintre
concertele din Bucure[ti a
fost prilejul ideal de a face
cuno[tin]` pe viu cu muzica
lor. Trupa pare c` se adap -
teaz` la realit`]ile de „afar`“
[i o face chiar cu mai mult`
seriozitate dec=t mul]i „grei“
mioritici din domeniu. 

Full touch solar
La Mobile World Congress
2009 organizat la Barcelona,
au fost prezentate cele mai
noi terminale dezvoltate de
produc`torii ce activeaz` pe
aceast` pia]`. Unul dintre
telefoanele care au atras
aten]ia este un full-touch
screen de la Samsung
denumit „Blue Earth“. 

Viena, cuibul
spionilor 
Serviciile de spionaj ruse \[i
intensific` activitatea \n inima
Europei. Capitala Austriei
r`m=ne, potrivit exper]ilor \n
domeniu, chiar [i la 20 de ani
de la terminarea R`zboiului
Rece, paradisul spionilor 
din \ntreaga lume. 

Badigarzii 
[i vardi[tii
S=mb`t` sear` a avut loc un
conflict de amploare \ntre
circa 20 de membri ai unei
bande de interlopi condus`
de subofi]erul de poli]ie
Eugen Preda [i angaja]i ai
firmei de paz` BGS la 
Plaza Rom=nia.

B`t`lia pentru
G`neasa
Mai mult de 150 de jandarmi
[i poli]i[ti p`zeau, ieri dimi -
nea ]`, ordinea [i lini[tea sa -
tului G`neasa. La prima or`,
imediat dup` ce sec]iile de
votare au fost deschise, oa -
me nii au dat n`val` la vot. 
La ora \nchiderii edi]iei, gura
t=rgului \l d`dea c=[tig`tor
pe „omul lui B`sescu“. 
„C-a furat mai mult“.
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