
Felix
turn`torul 

a f`cut
\n cizmele
Securit`]ii

Voiculescu s-a speriat 
de ZIUA. Da’ r`u de tot. 
Astfel, vineri pe la ora
15.00, am primit la redac]ie
un comunicat semnat de
matroana-fondatoare a PC.
M=rtanul turn`tor 
al Securit`]ii \ncerca, 
prin acest comunicat, 
s` se dea tare ca o]elul 
[i s` ne sperie.

† Sf. Ier. Iosif cel Nou

de la Parto[; Sf. M. Mc.

Nichita Romanul
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Mihai P+L{U

Patronul OTV a dezv`luit

adev`rata fa]` a umanistului 

miliardar Dan Voiculescu: 

un om care obi[nuie[te s` ia 

cadourile \napoi cu port`reii 

� El a povestit s=mb`t` 

seara c=teva episoade din cei

patru ani pe care i-a tr`it \n

trustul Intact � Faptele sunt 

elocvente pentru caracterul 

unui personaj care pozeaz`

\n mare filantrop � |n imperiul

financiar Intact, scaunul 

era o mare problem` 
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Generali de
Parlament

Generalul Mircea Mure[an
s-a \nscris \n PSD. El a trecut
\n rezerv` printr-un decret semnat
de [eful statului. Ultima func]ie
ocupat` de generalul Mure[an
a fost de rector al Universit`]ii
Na]ionale de Ap`rare „Carol
I“. Potrivit unor informa]ii neoficiale,
generalul Mure[an va candida
la alegerile din toamn` pentru
un loc de senator \n jude]ul
Ilfov. La Universitatea Na]ional`
de Ap`rare a fost \mputernicit
generalul Florian R=pan. Pentru
un loc de parla mentar va opta
[i generalul (r.) Mihail Ozunu,
fost director al Colegiului Na]ional
de Ap`rare. Acesta va fi sus]inut
de PD-L.  Parlamentul Rom=niei
este \mp=nzit  de ofi]eri \n rezerv ,̀
cei mai cunoscu]i fiind: senatorul
Mihail Popescu, fost [ef al SMG,
generalul (r.) Gabriel Oprea,
generalul (r.) Eugen Bejinariu
[i generalul (r.) Anghel Ior -
d`nescu. (Doru DRAGOMIR)

EVENIMENT 2

Diaconescu a fost f`cut praf \ntr-o
[edin]` a consiliului de administra]ie 
al trustului pentru c` a avut curajul s`
cear` 40 de scaune � Voiculescu i-a
f`cut cadou lui Dan Diaconescu, c=nd

acesta a \mplinit 23 de ani, un video
� La 24 de ani, o Dacie, iar la 25 i-a dat
cheile unui apartament � Dup` ce a ple-
cat de la Jurnalul, Dan Diaconescu s-a
trezit cu cita]ii \n care era acuzat c` a

plecat din trust cu videocasetofonul [i
Dacia � Cheile de la cas` i le-a trimis lui
„dom’ profesor“, de ziua lui, \ntr-un
cadru festiv a[a cum le [i primise, mo -
ment \n care Voiculescu s-a albit la fa]`
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{tefan Iordache
\n Lumea
Drep]ilor

Un avion Boeing-737 al companiei ruse Aeroflot 
s-a pr`bu[it ieri \n Mun]ii Urali, \ntr-o zon`
nelocuit`, provoc=nd moartea a 88 de persoane,
dintre care [apte copii [i [ase membri ai echipajului.

Avion c`zut \n Urali
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CITI}I MÂINE
Groapa lui Pelivan

Incredibila poveste a ]`ranului 
care a stat \ngropat vreme 
de [ase ani de frica Securit`]ii

||nntt==llnnii rr ii llee      
L-a[ fi preferat 
pe Blaga sau pe Videanu
Ludovic Orban, vicepre[edinte PNL [i ministru al Transporturilor, 
crede c` liberalii pot \ncurca la alegeri planurile PSD [i PD-L

„Dac` veni]i cu programe sociale sau s`-i ajuta]i pe tineri nu ave]i rating, dar dac`
merge]i prin cluburi cu ceva gagici... situa]ia se schimb`“ - Radu MAZ~RE
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Ghiveci 
de manuale
Elevii claselor V-VII au
sc`pat, teoretic, de o
treime din materia [colar`,
\ns` \nva]` tot dup` vechile
manuale. |n aceste condi]ii,
profesorii vor fi nevoi]i s`
„ciop=r]easc`“ din materie
\n func]ie de noile
reglement`ri. 

Rusia 
\n vizorul APCE
24 de membri ai Adun`rii
Parlamentare a Consiliului
Europei (APCE) au depus 
o cerere pentru retragerea
acredit`rii ob]inute 
de membrii delega]iei
Federa]iei Ruse, decizie
care ar urma s` fie discutat`
\n urm`toa rea sesiune
plenar` de la Strasbourg. 

Pi]urc` 
pistolaru’
Dup` ce a fost dat \n vileag
ca tri[or, Victor Pi]urc` \[i
arat` [i alte „calit`]i“. El i-ar
fi spus lui Gigi Becali c`,
dac` nu s-ar te me de
consecin]e, i-ar \m pu[ca 
\n cap pe Mihai Stoi ca [i 
pe Horia Ivanovici. 

Metallica
un nou album
A[teptat cu ner`bdare 
de c`tre fanii metalului 
de pe \ntregul mapamond,
albumul „Death Magnetic“
apare la 25 de ani 
de la titlul de debut 
[i a fost lansat atât
\n format CD, cât [i \n alte
câteva variante. 

Carnagiu 
pe [osele
Opt persoane [i-au pierdut
via]a \ntr-o singur` zi \n
accidente auto. Rom=nia
se afl` printre ]`rile cu cea
mai mare rat` a mortalit`]ii
rutiere. 
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