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Aurul a atins \n decembrie un
maxim istoric ajung=nd la o
cre[tere cu 12% de la \nceputul
anului, \n plin` criz` eco no -
mic`. Rom=nia mai are \n
subsolul de la Ro[ia Montan`
rezerve estimate la 300 de tone
de aur, plus 1400 de tone de
argint. Adic` la pre]ul de azi al
aurului, de aproximativ 7,5
miliarde de euro. PDL este
dispus s` dea und` verde ex -
ploat`rii dorite de Ro[ia Mon -
tan` Gold Corporation (RMGC).
„Demararea proiectului va fi
cuprins` \n programul de gu -

vernare“, a declarat Videanu
\na inte de a primi votul de
\nvestitur` \n Parlament. Pre -
[e dintele B`sescu n-a avut un
r`spuns tran[ant \n campanie
cu privire la aceast` problem`.
|n dezbaterea televizat`, B` -
sescu a declarat c` a[teapt`
opinia speciali[tilor [i a promis
c` nu va influen]a politic nicio
decizie. El a mai spus c`, \n
principiu, trebuie valorificat`
rezerva pe care Rom=nia o are,
doar dac` procesul nu creeaz`
daune siturilor arheologice din
vremea romanilor [i mediului

ambiant care s` nu mai poat`
fi recuperate. |n ciuda asi -
gur`rilor date de RMGC, pro -
iectul a fost aspru criticat de
organiza]iile ecologiste, de
Academia Rom=n` [i Biserica
Ortodox` Rom=n`. Pre[edin -
tele Academiei, Ionel Haiduc,
a calificat demersul drept „o
mare gre[eal`, dac` nu chiar o
crim`“. BOR solicit` ca „aceas -
t` zon` s` r`m=n` intact` \n
sfin]enia, puritatea [i frumu -
se]ea ei“. |ns` nu cele dou`
institu]ii sunt cele mai mari
probleme ale PDL. Ci par -

tenerii de guvernare ude me -
ri[ti care conform ultimei \m -
p`r]eli ar lua Ministerul Me -
diului. UDMR [i-a manifestat
de mai multe ori opozi]ia fa]`
de acest proiect, \n con cor -
dan]` [i cu pozi]ia guvernului
ungar care acuz` Rom=nia c`
prin aceast` \ntre prindere ar
polua ]ara vecin` cu cianuri.
Companiei RMGC \i mai lip -
se[te doar avizul de mediu
pentru a \ncepe de copertarea
celor 12,5 kilometri p`tra]i din
antica exploatare aurifer` de
la Ro[ia Montan`.
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{i tu po]i s` fii Mo[ Cr`ciun! ..... 6
A fost lansat` campania „D`ruie[te! Fii
mai bun! {i tu po]i fi Mo[ Cr`ciun!“, care
dureaz` p=n` pe 23 decembrie.

Drone americane piratate .......... 7
Cu 26 de dolari, insurgen]ii islamici v`d
tot ce \nregistreaz` avioanele f`r` pilot
care zboar` \n Irak [i Afganistan.

Paszkany cere titlul ................... 8
Bossul CFR-ului a trasat obiec tivul pentru
2010: „Vreau s` aud din nou imnul Ligii
Campionilor \n Gruia“. 

Recomand`ri TV ...................... 10

V` prezent`m pro gramele celor mai
importante televiziuni pentru zilele de
s=mb`t`, duminic` [i luni.

Rom=nului nu-i place cartea ..... 14
De[i al]ii i-au ridicat monumente, peste
jum`tate din popula]ia Rom=niei nu a
cump`rat c`r]i \n 2009.

S Sf. Mucenic Bonifatie; Cuv. Grichentie; 
Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia
D |naintepr`znuirea Na[terii Domnului 
Sf. Sfin]it Ignatie Teoforul

Oare de ce, la noi mai mult [i
mai des ca la al]ii, orice are
tendinta s` se transforme \n
Apocalips`? S` fie o chestiune
de gene, s` fie un blestem
mo[tenit de la ne[tiute
p`cate ale str`mo[ilor sau o
povar` a unei indolen]e
na]ionale?  Campania
electoral` a fost \ntr-at=t de
dramatic` \nc=t a fost necesar
mesajul privind reconcilierea
na]ional`, de parc` veneam
dup` un r`zboi civil.

Editorial

Ezotericul 
lui B`sescu

Pesedi[tii sus]in c` [eful
statului este \nconjurat de o
armat` de „paranormali“, unii
dintre ei fiind adu[i din Ucraina.
„Este unul cu barb`, parc` \l
cheam` Aliodor Manole. A fost
prezent la dezbaterea final` \ntre
candida]i. Peste c=teva zile l-am
v`zut [i  la Cotroceni c=nd
erau negocieri pentru formarea
Guvernului“, ne-au spus ieri
pesedi[ti i .  |n PSD, Viorel
Hrebenciuc este un ini]iat \n
ezoterism, el explic=nd c  ̀succesul
electoral al lui Traian B`sescu
s-a datorat puterii „fl`c`rii
violete“. Social-democra]ii sunt
convin[i c` for]a lui Traian
B`sescu provine [i de la ace[ti
„consilieri“ speciali. (C.G.P.)
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Ninsoarea ca
preludiu al
Apocalipsei

Pic`tura chinezeasc`                     de Mihai PÅL{U

Marii st`pâni ai pesedeului,
în frunte cu Ion Iliescu [i Adrian
N`stase, i-au dat lui Mircea
Geoan` un vot de încredere drept
r̀ splat̀  pentru pierderea alegerilor,
pentru risipirea fondurilor uria[e
achitate cash (în bancnote de 50
de euro) de câ]iva oameni de
afaceri, dar [i pentru oferirea
[ansei unice de a lustrui b`ncile
Opozi]iei în Parlament, în urm t̀orii
cinci ani. Nu [tiu dac` acest vot
de încredere este un Cal Troian
vârât de liderii PSD pe u[a din
fa]` în casa lui Geoan`. Nu
[tiu nici dac` so]ia Mihaela [i
soacra Margareta mai au vreo
vorb` de duh pentru Mircic`.
Dar [tiu sigur c ,̀ în acest moment,

un om se bucur` [i râde cu gura
pân` la urechi de aceast` prostie
politic`: pre[edintele Traian
B`sescu. Atâta vreme cât în
fruntea PSD - al doilea mare partid
din România - st` coco]at un
loser, Player Împ`rat poate s`
doarm  ̀lini[tit în Palatul Cotroceni.
{i cum ar putea fi altfel, atâta
timp cât la butoanele PSD umbl`
un Prost`nac, iar la catedra
liberalilor s-a pus pe predat politic`
nimeni altul decât obraznicul
Antonescu?! {i s` mai zic` cineva
c` Traian B`sescu este Satana
politic` pentru România! |n aceste
condi]ii, liderii PSD [i PNL ce
or fi? O fi intrat dracu’ [i în ei,
de nu-[i mai v`d bârna din ochi!

Vot de încredere pentru Prost`nac,
bucurie deplin` pentru Player Împ`rat

Minus 
20 de grade 
ANM aten]ioneaz` c` abia de
mar]i vremea se \ndreapt`.
Berceanu a demis patru directori
de la Drumuri [i urmeaz` al]ii
de la CFR.
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„Ghea]`“
la Copenhaga
Divergen]ele dintre ]`rile s`race
[i cele bogate risc` s` torpileze
\ncheierea oric`rui acord la
summitul dedicat problemelor
climatice.

Unirea a dat 
de Liverpool
Campioana Rom=niei va \nt=lni
cel mai greu adversar \n 16-imile 
Europa League [i una dintre
cele mai titrate echipe de pe
continent.

Cristian UNTEANU
bs801401@skynet.be

Vr`jit de semnalele pozitive emise de pia]a metalelor pre]ioase, Videanu
a inclus deja exploatarea Ro[ia Montan` \n programul de guvernare

Goana dup` aur

15
Colind`tori de
prin cele z`ri 
Colindele sunt semn gr`itor
al apropierii Cr`ciunului, iar
atunci c=nd sunt interpretate
de c`tre arti[ti unul [i unul,
cap`t` o aur` de fast [i magie.
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Cel mai iubit
fiu al poporului 
Iliescu: „Dac` cineva ar \ncerca
s` m` \nchid` pentru Revolu]ie,

ar provoca un protest general
\n toat` ]ara“. Deocam dat`,

tra[i la r`spundere sunt Victor
St`nculescu, care r`m=ne cu
pedeapsa de 15 ani (dosarul
revolu]iei din Timi[oara) [i Mihai
Chi]ac, care s-a re\ntors la Rahova
pentru a isp`[i aceea[i pedeaps`,
\n acela[i dosar.

ANUN} ZIUA

Urm`torul num`r al ziarului 
va ap`rea mar]i, 22 decembrie.

pag. 3

9


