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Σφοδρή επίθεση κατά της κυ-
βέρνησης της Ν.Ν.Ουαλίας, 
εξαπέλυσαν χθες οι Πράσινοι, 

για επενδύσεις σχεδόν $30 εκ. στην 
βιοµηχανία καπνού. Να σηµειωθεί 
ότι την Τρίτη ο πολιτειακός Θησαυ-
ροφύλακας, Μάϊκ Μπερντ, αποκάλυ-
ψε ότι η κυβέρνηση του κ. Μπάρι Ο’ 
Φάρελ είχε επενδύσει $28,7 εκατοµ-
µύρια σε καπνοβιοµηχανίες, µέσω 

δύο «τραστ». Η αποκάλυψη έγινε σε 
σχετική ερώτηση που υπέβαλε στον 
υπουργό, στην προχθεσινή συνεδρί-
αση της Βουλή, ο Πράσινος βουλευ-
τής, Τζον Κέϊ. Ήταν δε η πρώτη φορά 
που η πολιτειακή κυβέρνηση οµολό-
γησε ότι είχε επενδύσει µεγάλα κεφά-
λαια στην καπνοβιοµηχανία.

«Είναι αδιανόητο για µια κυβέρ-
νηση να επενδύει µεγάλα κεφάλαια 

στην καπνοβιοµηχανία και να την 
στηρίζει οικονοµικά για να προωθεί 
τα προϊόντα της στα παιδιά µας. Μετά 
από 18 µήνες απεγνωσµένων προ-
σπαθειών να κρύψει την αλήθεια, 
τελικά η κυβέρνηση του κ. Ο’ Φάρελ 
υποχρεώθηκε να οµολογήσει ότι έχει 
επενδύσει µεγάλα κεφάλαια στην κα-
πνοβιοµηχανία», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κέϊ.
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Κηδεύθηκε χθες 
ο 24χρονος στρατιώτης

Τέσσερις οι μεγάλοι τυχεροί 
στην κλήρωση του Oz Lotto

Μέλη της οικογένειας 
και στενοί φίλοι εί-
παν χθες το στερνό 

αντίο στον στρατιώτη Σκοτ 
Τζέϊµς Σµιθ, που σκοτώθηκε 
πρόσφατα όταν σηµειώθηκε 
έκρηξη αυτοσχέδιου µηχα-
νισµού στο Αφγανιστάν. Η 
κηδεία του άτυχου στρατιώτη 
έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Lyndoch της Νότι-
ας Αυστραλίας. Ο 24χρονος χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετι-
κός στρατιώτης που θυσίασε τη ζωή του υπηρετώντας την 
πατρίδα του µε πλήρη αφοσίωση.

Τέσσερα άτοµα µοιράζονται τα $100 εκατοµµύρια της 
σούπερ-κλήρωσης του OzLotto, που έγινε την Τρίτη 
το βράδυ. Τα άτοµα αυτά είναι κάτοχοι των δελτίων 

µε τους επτά τυχερούς αριθµούς και κερδίζουν από $27,9 
εκατοµµύρια. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για δύο άτο-
µα από τη Βικτώρια, ένα από το Κουίνσλαντ και ένα από το 
ACT που αγόρασε το τυχερό δελτίο στη Ν.Ν.Ουαλία.

Να σηµειωθεί ότι οι πιθανότητες για να κέρδιζε ένα δελ-
τίο την πρώτη κατηγορία, ήταν µία στα 45 εκατοµµύρια.

Για την ιστορία, αναφέρουµε ότι στην κλήρωση αυτή βγή-
καν οι αριθµοί: 29, 43, 8, 7, 15, 2 και 13 και συµπληρωµα-
τικοί οι αριθµοί 21 και 20. Τελευταία φορά που το τζάκποτ 
στο τυχερό αυτό παιχνίδι των αριθµών ξεπέρασε τα $100 
εκ. ήταν το 2009.

Kαθημερινά φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στις καλύτερες τιμές
από τον μανάβη σας 
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