
Corup]ie
programat`

Drumul spre iad este pavat
cu bune inten]ii. Am v`zut
cum. |n cazul alegerilor 
din acest an pentru
Parlamentul Rom=niei.
Uria[ele sume de bani pe
care candida]ii trebuie s` le
cheltuiasc` pentru a fi ale[i
se vor duce, \n cea mai mare
parte, \n buzunarul
aleg`torilor. 

Sf. Apostol [i Ierarh Mc.

Iacov al Ierusalimului,

ruda Domnului
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Invitat la „|nt=lnirile ZIUA“, Ioan Talpe[ a descifrat
comportamentul premierului dup` ultimul CSAT 
� Declara]iile lui T`riceanu au fost f`cute 
pentru a transmite cuiva un mesaj, spune 
fostul [ef al Serviciului de Informa]ii Externe 
� El s-a referit \n special la afirma]ia 
primului-ministru privind faptul c` B`sescu a acuzat 
Guvernul c` „serve[te interesele Rusiei“ 
� „Premierul nu avea voie s` fac` acele declara]ii. 
(...) n-a ac]ionat \n interesul rom=nilor“, 
spune Talpe[ � Senatorul este sup`rat 
[i pentru c` apar pe pia]` documente secrete 
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„T`riceanu
e b`iat 
de mingi“
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Al Queda
]ine 
cu McCain

Simpatizan]ii re]elei teroriste
Al Queda [i-au anun]at pe unul
dintre site-urile islamiste sprijinul
pentru „impetuosul“ candidat
republican la alegerile preziden]iale
din noiembrie din SUA, John
McCain, informeaz` publica]ia
The Times. „Avem nevoie de
un continuator al politicii spre
ni c`ieri a actualului [ef al Ad -
ministra]iei americane George
W. Bush, de aceea Al Queda
are datoria s`-l sus]in` pe
can didatul republican“, se spune
\n textul postat pe site-ul al-Hesbah,
potrivit grupului de monitorizare
a site-urilor islamiste, SITE
Intelligence Group. Victoria lui
McCain con vine mai mult Al
Queda dec=t cea a democratului
Barack Oba ma, deoarece, dup`
cum afirm` autorul textului,
acesta va continua r`zboiul din
Irak [i Afganistan. (D.E.)

EVENIMENT 2

„Cum este posibil ca un personaj
(Mugur Ciuvic` - n.r.) care nu are 
nici m`car dreptul de acces la 
documente secrete s` le fac` publice
f`r` s` p`]easc` nimic?“ � „Este 
inadmisibil ceea ce se \nt=mpl` \n
Rom=nia. Acela[i vector vrea s` fac`
legile, acela[i vector vrea s` guverneze 

\n baza legilor, acela[i vector 
administreaz` mare parte din economia
]`rii [i acela[i vector vrea s` creeze 
imaginea Rom=niei despre toate aceste
lucruri. Nici Ceau[escu nu a f`cut a[a
ceva!“, e concluzia lui Ioan Talpe[ 
� El a explicat c` a stat l=ng` Iliescu
dup` ’90 pentru c` acesta „a evitat

destructurarea Rom=niei“ � „R`cirea
efectiv` fa]` de Iliescu a survenit \n
momentul \n care l-am v`zut al`turi 
de Patriciu [i Voiculescu \n demersul
privind suspendarea lui B`sescu“ 
� C=t despre rela]ia cu Rusia, Talpe[
spune c` „Putin nu va fi niciodat` 
un pericol pentru Rom=nia“

Pac-pac, 
a plecat 
L`c`tu[

O parte din bronzul folosit
pentru turnarea statuii lui
Carol I a fost furat de la o
turn`torie de art` din
Bucure[ti, unde se realiza
monumentul, a declarat
sculptorul Florin Codre.  El
a precizat c` incidentul s-a
produs \n urm` cu circa o

lun` [i jum`tate, la
turn`toria din Colentina.
„|ntr-o noapte au venit vreo
10 in[i cu ma[ini la
turn`toria din Bucure[ti, au
legat paznicii [i au furat
bronzul (...) Acum trebuie
s` torn calul de dou` ori“, 
a explicat el. (F.B.)
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„Banca Mondial`, Fondul Monetar Interna]ional, societ`]ile de rating, 
[i-au dovedit incapacitatea de a preveni criza financiar`.“ - Traian B~SESCU

1000 ha lips`
din Bucure[ti
Potrivit PUG, Bucure[tiul are o
suprafa]` de 22.800 de
hectare, cu aproape o mie de
hectare mai pu]in dec=t
suprafa]a real`. Consilierii l-au
votat, de[i fuseser` avertiza]i
asupra ilegalit`]ii. La pre]ul
zilei, un hectar \n Bucure[ti
valoreaz` 15 milioane de euro,
iar o mie de hectare, 
15 miliarde. 

Sarkozy c`lare
pe criz`
Liderul de la Élysée viseaz` s`
conduc` zona euro pân` \n
2010. Propunerea lansat`,
mar]i, de pre[edintele francez
Nicolas Sarkozy, privind
formarea unui superguvern
economic al zonei euro, \n
vederea combaterii crizei
financiare, a generat reac]ia
critic` a unor lideri din UE. 

PSD face case
nu hotele
Chiria[ de lux \ntr-o vil` din
centrul Capitalei, Mircea
Geoan` a participat al`turi de
to]i greii partidului la \nceperea
lucr`rilor unui cartier de
locuin]e destinat tinerilor din
Constan]a. |n Capital`, Marian
Vanghelie le-a spus ziari[tilor
c` electoratul trebuie s`
voteze candida]ii PSD pentru
c` ei nu fac „hotele“. 

Blocurile mor]ii
Interesele Prim`riei blocheaz`
reconsolidarea celor 57 de
cl`diri cu „bulin` ro[ie“ din
Bucure[ti. Cu toate c` are
fonduri \nc` de la \nceputul lui
2008, Prim`ria n-a reu[it nici
p=n` acum s` atribuie
lucr`rile. 

Fudulia sufoc`
Rom=nia
Un scenariu utopic m` face
fericit` pentru c=teva secunde:
\ntr-o diminea]`, am evada cu
to]ii din Absurdis tan, niciun
ziar, revist`, televiziune n-ar
mai pomeni nimic despre 
to]i mârlanii. 
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Cere]i ast`zi

ZIUA TV
Supliment GRATUIT

TVR 1 film
sâmb`t`     20.15

�

Jurnalul lui
Bridget Jones

Telesport \not
duminic` 10.00

�

Cupa mondial`
Sydney

23-29
octombrie

supliment

GRATUIT
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Restul e t`cere

HBO
duminic` 20.00

�

TV
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„Taher nu mi-a 
dat niciun ban!“

George Copos a sunat ieri, indignat, 
la ZIUA, sus]in=nd c` nu a jumulit 
niciodat` pe nimeni.  |n final, acesta 
a admis c` Rapidul \i va reveni PAGINA 15

S-a furat calul lui Carol
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LIFE STYLE 13


