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Sfintele Mucenice: Minodora, Mitrodora 
[i Nimfodora; Sf. Pulheria, \mp`r`teasa

Protestele sindicale de
p=n` acum [tim cum au
ar`tat [i ce rezultate au
dat. Maximumul de per -
for man]` ob]inut de liderii
sindicali a fost intrarea
\ntr-un [ir nesf=r[it de
negocieri cu Guvernul, be -
neficiind chiar [i de finala
mediere preziden]ial`.

Mai u[or cu anticriza ................4
Mugur Is`rescu sf`tuie[te guvernan]ii 
s  ̀se lini[teasc  ̀cu abunden]a de programe.

„~ia s-au \mpu[cat singuri?“ ....5
{eful statului i-a dat ordin Procurorului
Ge  neral s  ̀rezolve urgent dosarele Revolu]iei.

Libertatea presei \n pericol ........6
Organiza]iile din mass-media cer Guvernului
m`suri pentru industria de profil.

Teheranul dat pe r`z`toare ........7
SUA vor s` negocieze cu Iranul pentru
stoparea programului nuclear.

Nun]i sau frustr`ri? ..................11
Grea \ntrebare. Altfel spus, pentru une -
le mum`, pentru altele cium`? 

Extremismul maghiar \n vizor....13
Centrul Wiesenthal a cerut ca Europa
s` limiteze „virusul fascist“ de la Budapesta.

4
Rom=nii
]intesc Luna 
Reprezentan]ii ARCA au prezentat
programul aerospa]ial \nscris
\n competi]ia american  ̀Google
Lunar X Prize, ce are drept obiectiv
trimiterea pe Lun  ̀a unui vehicul.

R`zboinicul
f`r` scut
Europarlamentarul Gigi Becali
nu are imunitate parlamentar`,
deoarece aceasta se aplic` doar
\n cazul deputa]ilor [i senatorilor
care sunt membri ai Guvernului.

Falimente pe
band` rulant`
Introducerea impozitului minim
[i sc`derea economic` au con -
tribuit la suspendarea activit`]ii
a 100.000 de societ`]i comerciale,
\n primele opt luni ale anului.
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Editorial

Istanbulul
sub ape

Ploile toren]iale din Turcia
au provocat ieri inundarea prin -
cipalei artere din Istanbul [i a
altor c=torva drumuri, bloc=nd
traficul [i ucig=nd zeci de per -
soane, relateaz` Agerpres. O
parte din drumul care duce la
aeroportul interna]ional Ataturk
a fost inun dat, iar [oferii s-au
urcat pe ma[ini \n a[teptarea
pom pierilor, potrivit imaginilor
te levizate. Cel pu]in 31 de per -
soane [i-au pierdut via]a \n urma
inunda]iilor din Istanbul [i nord-
vestul Turciei. (G.D.)

15Rom=nia va demara
campania de vaccinare \m -
potriva virusului A/H1N1
la \nceputul lui decembrie,
imediat dup` finalizarea
producerii vaccinului pan -
demic de c`tre Institutul
Cantacuzino. Aici se vor
putea produce, p=n` la
sf=r[itul anului, circa cinci
milioane de doze de vaccin,
urm=nd ca de anul viitor

produc]ia s` aib` o caden]`
de aproximativ un milion
de doze/lun`. Comitetul de
coordonare [i ac]iune al
MS \n cazul gripei A/H1N1
s-a \ntrunit ieri pentru a
stabili noi m`suri pentru
prevenirea infect`rii cu
noul virus gripal. 

Categoriile prioritare
la vac cinare sunt cadrele
medi cale, personalul din
cadrul serviciilor esen]iale,
copiii din sistemul de \n -
v`]`m=nt [i gravidele. 
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Proteste 
sau revolte
sindicale?

Renegatul
Mutu
Juventus, Livorno [i Moggi
nu vor s` se implice \n cazul
„Briliantului“. Interviul din
presa italian` al lui Giovanni
Becali a st=rnit reac]ii dure.

Vaccinare anti-porcin`
de Cr`ciun
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Revolu]ionarii
Securit`]ii
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CNSAS a trimis \n instan]` dosarele a peste 100 de posesori de certificate de
lupt`tor \n Revolu]ie, care f`ceau parte din aparatul de represiune ceau[ist

Cere]i ast`zi
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Politicienii afar`
din {coal` 

Sindicatele din \nv`]`m=nt vor
s` le dea o lec]ie parlamentarilor,
chiar \n prima zi de [coal`, pentru
a le taxa discursurile demagogice
]inute \n fa]a elevilor la fiecare
\nceput de an [colar. FEN le propune
membrilor de sindicat s` nu se
prezinte la catedr̀  pe 14 septembrie,
zi \n care politicienii [i-au luat liber
de la Parlament ca s`-[i urmeze
periplul \n institu]iile de \nv`]`m=nt. 

{i-au turnat familia, rudele, 
prie tenii [i colegii, i-au spionat
sau i-au v=r=t dup` gratii. Au
bene ficiat de statutul de securist
sau turn`tor oferit de regimul
ceau [ist. Dup` evenimentele
din decembrie 1989, [i-au scos
certificate de revolu]ionar [i
timp de dou`zeci de ani au avut

parte de puzderia de faci lit`]i
financiare [i imobiliare oferite
de lege. Colegiul CNSAS a \ntoc -
mit o list` cu peste o sut` de
nume de impostori pe care a
trimis-o instan]ei. ZIUA v`
pre zint` \n exclusivitate [i opt
cazuri de ofi]eri de Securitate
care peste noapte au ajuns re -

vo lu]ionari. Ba unul, lo co tenen -
tul Iancu Eugen Ro mulus, chiar
cet  ̀]ean de onoare al Timi[oarei.
„|i scoteau b ìe]ii de la Securitate
[i \i b`gau printre demonstran]i
la Re volu]ie“, ne-a explicat Mir -
cea Dinescu, membru CNSAS. El
este de p`rere c` „toate avan -
tajele ob]inute de revolu]ionari

au fost o tic`lo[ie f`r  ̀margini“.
Secu ri[tii printre revolu]ionari
au fost g`si]i de CNSAS dup  ̀doi
ani de c`ut`ri prin dosare. Probe -
le cu sute de pagini de turn`torii
[i „fapte de arme“ ale securi[tilor
pot fi consultate la Curtea de
Apel Bucure[ti. Acum urmeaz`
ca Justi]ia s` se pronun]e.


