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„Francmasoneria este un ferment de (...) subminare a ordinei
sociale prin aceea c` \[i face din func]ionarii Statului, din ofi]eri,
unelte subordonate altei autorit`]i p`m=nte[ti dec=t aceleia care
reprezint` ordinea stabilit` vizibil“ - Patriarhul Miron CRISTEA

anul XIV, num`rul 4000
16 pagini

80 de bani

edi]ia na]ional`

Secretul
Patriarhului
PF Teoctist dorea s` confere
Mitropolia Munteniei [i Dobrogei
preferatului s`u, Teofan

 pag. 5
Director: SORIN RO{CA STåNESCU

cotidian na]ional fondat \n 1930

Mentor: CONSTANTIN BåLåCEANU-STOLNICI

Pre[edintele
B`sescu,
cinism mafiot

Dictatura Adomni]ei

Roxana IORDACHE

pag. 3
Ministrul liberal transform` Educa]ia \n propria-i mo[ie:
concursurile nu pot fi c=[tigate dec=t cu aprobarea lui, legile
nu au nici o importan]`, figurile care nu-i plac trebuie s` dispar`

Ca s` condamne
comunismul ca
regim criminal,
pre[edintele
B`sescu a avut
nevoie s`
condamne
Biserica Ortodox`
Rom=n` [i pe
|nt=i st`t`torul Ei,
dup` care a
alergat [i l-a
decorat postum
pe colabora]ionistul condamnat.

Schimbarea la Fa]` a Domnului.
(Dezlegare la pe[te)

eveniment
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Ultimele trei zile
ale P`rintelui
Teoctist
{oferul [i apropiatul Prea
Fericitului P`rinte Teoctist timp
de 21 de ani, Costel Calapod,
dezv`luie, \n exclusivitate pentru
ZIUA, \mprejur`rile \n care
Patriarhul Teoctist a luat decizia
s` se opereze [i momentele de
dinainte ca acesta s` ajung` pe
masa lui Sinescu. ■

social-economic

Croazier` cu nav` de r`zboi

Premierul C`lin Popescu T`riceanu, \mpreun`
cu fiul s`u, [i ministrul Ap`r`rii, liberalul Teodor
Mele[canu, au f`cut, s=mb`t`, o croazier` pe Marea
Neagr` cu o nav` de r`zboi a Armatei Rom=ne.
Oaspe]ii s-au \mbarcat \n portul militar Constan]a
la bordul navei „Egreta“, apar]in=nd Marinei Militare,
cu care au ie[it \n larg, \ntr-o croazier` pe mare.
Nava „Egreta“ este o nav` de comandament folosit`
mai mult pe Dun`re. Teoretic, ea are interdic]ie
de a naviga \n Marea Neagr`. Cu toate acestea,

nava militar` a venit special de la Tulcea pentru
a-i plimba pe T`riceanu [i Mele[canu.
Purt`torul de cuv=nt al Ministerului Ap`r`rii,
Andreea Dumitru, a sus]inut c` este vorba
despre o vizit` de lucru, f`cut` la invita]ia Statului Major al For]elor Navale, pentru a discuta
despre evaluarea dot`rilor [i necesarul de
achizi]ii pentru for]ele navale.
Nu este pentru prima oar` c=nd mini[tri ai
Ap`r`rii \nso]i]i de al]i demnitari folosesc vapoarele
armatei \n scopuri turistice. |n august 2002,
Ioan Mircea Pa[cu, \mpreun` cu familia [i al]i
doi consilieri din MAp, \nso]i]i, de asemenea,
de familii, au plecat din Mangalia la Sulina cu
nava militar` „L`stun 190“, ca s` m`n=nce un
bor[ de pe[te. ■ (D.S.S.)
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A murit Mo]u’
Medicii de la Institutul Oncologic
Fundeni au declarat c` Florian Pitti[
a \ncetat din via]` duminic` dup`amiaz`, la ora 15.15, [i a fost
con[tient p=n` aproape \n ultimele
clipe de via]`.

www.ziua.ro
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Moartea porcilor
Mele[canu \mpreun` cu
T`riceanu [i fiul premierului au
ie[it la plimbare pe Marea Neagr`
cu un vas al Marinei Militare adus
tocmai de la Tulcea.

eveniment
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Comportamentul guvernan]ilor din timpul
priveghiului Preafericitului P`rinte Patriarh Teoctist
a fost \n conformitate cu solemnitatea trist` a
momentului. Spre deosebire de cei care au contestat
participarea guvernan]ilor, fo[ti [i actuali, la priveghi
[i la \nmorm=ntare, consider c` absen]a lor ar fi
fost o lips` de considera]ie fa]` de patriarhul disp`rut,
de natur` s` lezeze sensibilitatea na]ional`. De altfel,
dac` ar fi lipsit, ei ar fi fost lapida]i din paginile
ziarelor [i din studiourile talk-show-urilor. Tot de
acolo au fost condamna]i pentru participare.
Minunea - adic`, la noi, normalitatea - n-a durat
dec=t trei zile, dup` care pre[edintele B`sescu a
f`cut uitat` smerenia cu care \n seara mor]ii
Preafericitului s-a prezentat la catafalc, a stat c=teva
minute [i a plecat. L`s=ndu-i pe oameni \n durerea
lor. Dar cu o zi \nainte de \nmorm=ntare a for]at
capitalul politic [i electoral pe seama evenimentului
intens emo]ional. {i l-a decorat post-mortem pe
Patriarh. I-a conferit Steaua Rom=niei cu colan,
nemaiacordat` p=n` acum nici unui rom=n. Patriarhul
n-a c`zut pe front, nici n-a venit s` moar` \n ]ar`
dup` un lung surghiun. Traian B`sescu a avut
tot timpul s`-l onoreze c=t a fost \n via]`, a[a
cum a f`cut Emil Constantinescu, pentru vizita Papei
Ioan Paul al II-lea, \ntru re\ntregirea Bisericii.
Dar nu-l putea decora pe c=nd tr`ia. Cu umorul
s`u patriarhal, p`rintele Teoctist i-ar fi dat de \n]eles
pre[edintelui B`sescu s` precizeze motivul:
pentru colaborarea cu regimul comunist, cum se
arat` \n raportul Tism`neanu sus]inut \n Parlament
de [eful statului [i preluat ca atare de presa st=ngii
interna]ionale. Ca s` condamne comunismul ca
regim criminal, pre[edintele B`sescu a avut nevoie
s` condamne Biserica Ortodox` Rom=n` [i pe |nt=i
st`t`torul Ei, dup` care a alergat [i l-a decorat
postum pe colabora]ionistul condamnat. S` ne explice
cum vine treaba asta. Ori p`streaz` la piept raportul
Tism`neanu [i atunci retrage decora]ia Patriarhului,
ori men]ine ordinul privind decorarea Preafericitului
[i retrage de pe pia]` raportul Tism`neanu. Tertium
non datur.
Anticomunismul e trendy. Retroactiv. {i selectiv.
Cei care, inclusiv profitori ai comunismului, ap`r`
raportul Tism`neanu [i-i condamn` pe cei ce-l
contest` uit` c` nu era nevoie de nici un raport
pentru condamnarea comunismului ca regim criminal.
Comunismul trebuia condamnat din start. Din
decembrie 1989. N-a f`cut-o, \ns`, oficial, nici
pre[edintele Constantinescu. Anticomunistul subit
B`sescu, pre[edintele (\nc`) nedeconspirat o
putea face din oficiu, dac` el chiar credea a[a.
Trecem peste faptul c`, dac` ar fi considerat criminal
regimul comunist, nu l-ar fi slujit \n profit personal.
{i dac` s-ar fi c`it pentru c` l-a slujit, [i ar fi crezut
sincer c` trebuie condamnat, ar fi f`cut-o f`r` s`
i se cear`. Dar n-a f`cut-o p=n` ce Sorin Ilie[iu,
o personalitate a societ`]ii civile [i a vie]ii culturale,
nu i-a cerut-o, plin de candoare. {i i-a ridicat cota
procentual`.
Procentele primeaz`. Panicat c` scade, iar
premierul T`riceanu cre[te odat` cu pensiile,
pre[edintele B`sescu a alergat, de la cripta Patriarhului,
la groapa de la Glina, ca „s` arate c` se poate“
s` dispar` gunoiul peste noapte. A[a cum n-a ar`tat
c=t era primar general. Acum, [i-a mobilizat clientela,
care l-a servit cu un milion de euro salubrizare.
Pentru lucr`rile de data trecut`. {i viitoare. Plus
floricele pe c=mpii. Tupeu macho [i cinism
mafiot. Iar popula]ia, extaziat`. Vorba lui Marin
Preda: Ce, suntem un popor de idio]i?! ■

Matei Ani, prorector al {colii Na]ionale de Studii
Politice [i Administrative, [i-a depus candidatura
pentru postul de Director General al Direc]iei Generale
pentru Management \n |nv`]`m=ntul Superior
 Concursul a fost organizat de Agen]ia Na]ional` a
Func]ionarilor Publici, Ministerul Educa]iei neav=nd
control asupra acestuia  Adomni]ei l-a chemat pe Ani
Matei \n cabinetul s`u [i i-a cerut s` se retrag` pentru
c` postul e mult prea vizibil pentru un fost UASCR-ist
 De[i a c=[tigat concursul, ministrul a refuzat un
timp s`-l pun` pe Ani Matei \n func]ie, declar=nd c`-[i
asum` \nc`lcarea legii  |ntr-un t=rziu, Adomni]ei a
semnat numirea, dar doar pentru c` preg`te[te o nou`
organigram` a Ministerului din care proasp`tul
director va fi eliminat  Adopt=nd tactica Andronescu
- H`rd`u, ministrul liberal vrea s` scape de incomozi
restructur=nd [i redenumind posturile  Un alt caz
similar a avut loc la UMF Ia[i  Medicul Ingrid Elena
Cojocariu a r`mas [omer pentru c` de[i a c=[tigat
concursul n-a ajuns \n postul de asistent universitar
pentru c` nu era \n gra]iile Ministerului

Conform medicilor, Florian Pitti[ a fost diagnosticat
cu cancer la prostat`, \n urm` cu peste un an de
zile, „pu]in prea t=rziu“, iar starea acestuia s-a agravat
acum o lun` - o lun` [i jum`tate. Medicii au prezentat
[i o declara]ie scris` de Florian Pitti[, joi, 2
august, prin care cere personalului medical ca \n
afara familiei sale s` nu fie comunicat nici unei
persoane, inclusiv presei, vreo informa]ie sau detaliu
privind suferin]a sa. Medicii de la Institutul Oncologic
Fundeni spun c` toat` lumea a f`cut tot ce este
omene[te posibil pentru ameliorarea st`rii lui de
s`n`tate. ■

Va manipula Masoneria DA: 76,25 %
alegerea noului Patriarh? NU: 23,75 %

3,1664 lei
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Un focar de pest` porcin` a fost
descoperit \ntr-o ferm` din
jude]ul Timi[.
Directorul DSV Timi[, Ioan Jeleriu, a anun]at,
s=mb`t`, c` \n jude], la o ferm` care apar]ine
concernului american Smithfield, din localitatea
Cenei, vor fi uci[i 20.000 de porci pentru c` a
ap`rut un focar de pest` porcin` clasic`.
Autoritatea Na]ional` Sanitar-Veterinar` [i
pentru Siguran]a Alimentelor a decis, ieri, intrarea
\n carantin` a tuturor fermelor apar]in=nd companiei
Smithfield Ferme [i a notificat situa]ia Uniunii
Europene. ■
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