
Cu pumnul 
\n gur`

{i cel mai grav este c=nd
presa este asmu]it`
\mpotriva unor adversari sau
injectat` cu informa]ii false.
Sau chiar pus` sub um`rire
[i amenin]at` direct de
institu]ii publice. Cum a
procedat, zilele trecute, 
„Doi [i un sfert“, re[apat 
sub diverse guvern`ri…

S: † Sf. Apostol 
[i Evanghelist Luca; 
Sf. Mc. Marin cel B`trân
D: Duminica a 20-a dup`
Rusalii (Luca 3); Sf.
Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar;
Cuv. Ioan de la Rila

Ion BARBU
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Sorin RO{CA ST~NESCU

|n Valea Jiului dezastrul 
este total � Extrac]ia 
c`rbunelui [i comunismul 
au ruinat una dintre cele 
mai originale culturi ale 
Rom=niei � Descenden]i 
ai dacilor, mom=rlanii 
au reu[it s`-[i p`streze 
nealterate obiceiurile timp 
de aproape dou` milenii 
� |n nici dou` secole, 
industrializarea, m=n`-n 
m=n` cu politica, a dus 
la dispari]ia aproape 
total` a neamului lor 
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generalilor St`nculescu [i Chi]ac?
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Mo[tenirea
Roman 
la reciclare

Pedeli[tii au decis, ieri, s`
scape de arhiva partidului din
perioada \n care Petre Roman
le-a fost [ef [i au trimis spre
reciclare numeroase documente
[i materiale din anii ’90. Un
morman de h=rtii \mpr`[tiate
pe iarb` putea fi v`zut ieri \n
curtea sediului PD-L din Aleea
Modrogan, dup` ce au fost arun -
cate la \nt=mplare \n ac]iunea
de cur̀ ]enie a sediului, informeaz̀
Mediafax. Reviste [i ziare din
primii ani ai partidului, documente
interne, lista de semn t̀uri pentru
sus]inerea candidaturii lui Petre
Roman la pre[edin]ie [i docu -
mente ale fostei alian]e USD
au fost scoase din pod. Adriean
Videanu a explicat jurnali[tilor
c` urmeaz` s` fie trimise la
topit [i plicurile de coresponden]̀
intern` din primul deceniu
de dup` Revolu]ie. (C.A.)

CERE}I AST~ZI

Despre mom=rlani, locuitorii arhaici ai
zonei, se vorbe[te, deja, la trecut � Tot
la trecut se vorbe[te [i despre c`rbune,
mai precis despre cum a fost exploatat
timp de 150 de ani � Termenul „mom=r -
lan“ vine din maghiarul „maratvanyi“,
ceea ce \nseamn` „r`m`[i]`, resturi“,

dar [i „urma[i“ � Urma[i ai dacilor,
desigur � Eticheta le-a fost pus` de cei
care au venit, pe la 1850, s` deschid`
minele \n Valea Jiului � Or`[enii V`ii
Jiului se cheam` „barabe“ � Termenul
de „barab`“ vine din germanul „bahnar-
beiter“ - lucr`tor la calea ferat` 

� Pentru localnici, termenul \nseamn`
venetic, intrus, om f`r` ]ar`, asociat 
cu cei care au construit \ntre 1876 
[i 1870 calea ferat` Petro[ani-Simeria 
� Numele s-a \nce t`]enit odat` cu
a[ezarea \n regiune a muncitorilor
minieri adu[i din Imperiul Austro-Ungar
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Steaua 
s-a abonat 
la 0-2

La Muzeul 
de Arte [i
Me[te[uguri 
din ora[ul
german
Deggendorf au
fost prezentate
crea]iile a 164
de designeri
din 16 ]`ri \n
cadrul unui
concurs
intitulat 
„Ac [i cravat`“.
Printre
articolele
expuse 
se num`r` 
[i inedita
cravat` din p`r
realizat` 
de un creator
austriac.
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„Un N`stase, un Mitrea nu le-a pl`cut c` au fost cita]i,
dar s-au dus la DNA. Un Becali sau un Pi]urc` au dat 

cu jemanfi[ul [i nu s-au dus“ - Gyorgy FRUNDA

Lovitura Logan
suspendat` 
Demis pentru incompeten]`,
\n cazul feti]ei Larisa Chelaru,
din fruntea IPJ Ia[i, Gheorghi
Plai a ajuns [eful Poli]iei
Rom=ne. Prima m`sur` \n
noua func]ie a fost de a
suspenda, unilateral, contrac -
tul de achizi]ie a Loganurilor
de 70.000 de euro. 

Haos 
pe listele PD-L
Democrat-liberalii nu [i-au
finalizat listele de candida]i.
Zilnic au loc schimb`ri, retra -
geri, contesta]ii, apar nume
noi. Nici sloganul nu pare s`
r`m=n` cel anun]at, de[i
peste dou` s`pt`m=ni \ncepe
campania electoral`. 

Comisarul
Mure[an neag` 
|ntr-un drept la replic`,
comisarul Vasile Mure[an,
[eful serviciului „Flagrant“ din
DGIPI, amenin]` c` va da
ziarul ZIUA \n judecat`. 

M`n=nci c=t
vrei de zece lei
Primul festival culinar de
mare amploare din Bucure[ti
este \n curs de derulare, \n
Parcul Unirea, acesta av=nd
ca scop promovarea
conceptului de slow-food
prin prezentarea buc`t`riilor
tradi]ionale rom=neasc`,
italian`, maghiar`, german` 
[i indian`. 
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|nt=lnirile ZIUA
Brându[a Novac 
despre politic` [i circ

|n ziarul de luni

Proprietatea 
se m`rit`

Guvernul \ncearc` s` dea tunul
finalului de mandat, s` numeasc` 
un administrator pentru Fondul cu
active de 30 de miliarde de euro PAGINA 2

Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul
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Cravata din p`r


