
Nu vot`m
securi[ti,
turn`tori 

[i escroci
Partea I: Avem 

cu cine

Doamnelor [i domnilor! 
Nu v` mai lamenta]i c` 
nu ave]i cu cine s` vota]i,
c` nu ave]i de unde s`
alege]i. Este fals, total fals.
A ajuns de fal` \n Rom=nia
s` spunem c` „nu avem
al]ii mai buni“, iar «ceilal]i»
sunt nume necunoscute. 

OPINII 17

Planurile celor care voiau 
s` „m`rite“ cu dedica]ie 
Fondul Proprietatea au fost 
dejucate � Informa]iile din 
ZIUA, singurul ziar care a 
avertizat asupra tunului care 
se preg`te[te sub bagheta 
„maestrului“ Sebastian 
Vl`descu, au avut efectul 
scontat � Marii ac]ionari 
ai Fondului, familiile Malaxa 
[i Auschnit, \mpreun` cu un 
fond cipriot, [i-au pierdut 
r`bdarea [i i-au dat ieri 
un ultimatum lui Vl`descu 
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EVENIMENT 2

Dac` p=n` la 15 decembrie nu va fi 
publicat caietul de sarcini pentru alegerea
administratorului, ei vor cere revocarea
membrilor comisiei � Ac]ionarii au 
constatat e[ecul lui Vl`descu [i se tem c`
listarea la Burs` nu va fi posibil` nici \n

2009 � |n timp ce proprietarii pierd bani,
„expertul“ Vl`descu se ascunde \n spatele
lui T`riceanu: „Comisia este numit` de
primul ministru [i tot el are dreptul s` 
o revoce“ � Dana Lulache, directoarea
Fondului, ne-a declarat c` va da curs

cererii ac]ionarilor, soarta lui Vl`descu
urm=nd s` fie decis` \n AGA din 15 
decembrie � Indiferent care va fi decizia
lor, ZIUA a dezamorsat o poten]ial` fraud`, 
riscul unei tranzac]ii aranjate fiind, 
cel pu]in pentru moment, eliminat

INTERVIU 12

LIFE STYLE 13

ANCHETE 15

Silenzio 
fotbal

Cazul adus \n aten]ia opiniei
publice de cotidianul ZIUA, al
lui Eugen-Constantin Anghel, t=n r̀ul
care i-a solicitat pre[edintelui
Rom=niei aprobarea eutanasierii,
are \n continuare un larg ecou,
at=t \n mass-media din \ntreaga
]ar`, c=t [i \n r=ndul popula]iei.
Reamintim c` b`rbatul de 29 de
ani, crescut la un orfelinat din
Piatra Neam] p=n` la v=rsta
majoratului [i ajuns la Constan]a,
\mpreun` cu al]i tineri asemenea
lui, este foarte grav bolnav, singura
lui [ans` fiind un transplant de
ficat. Ziarul ZIUA a deschis un
cont cu num`rul IBAN: RO85
BUCU 0298 4100 2511 RO02,
ALPHA BANK Sucursala LI  -
BERT~}II, Beneficiar: ZIUA S.R.L.
(Se va trece pe ordinul de plat`,
la obiectul pl`]ii: „Plat` pentru
Anghel Eugen“). 

Aici, cei care doresc s` fie
al`turi de el pot depune sume
\n lei. Prin solidaritatea semenilor,
Eugen poate ajunge s` z=mbeasc`
din nou! 
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„E adev`rat c` Gigi trece printr-o criz`, dar e o criz` c` nu are lichidit`]i, nu c` nu
are bani. |n]elege]i? Nu are cash. Adic` el vrea s` scoat` pachetele cu 100 de mii

de euro din buzunar a[a cum a mai fost filmat“ - Ioan BECALI

Garda s-a 
autosuspendat
Garda Na]ional` de Mediu
[i-a suspendat activitatea
din 25.11.2008, conform
unei scrisori prezentate
pre sei de Sulfina Barbu,
fos tul ministru al Mediului,
[i Sil vian Ionescu, fostul
co misar general al GNM, 
\n cadrul unei conferin]e 
de pres`. 

Laura Cosoi
\mpac` v=rstele
Perechi mai mult sau mai
pu]in celebre au reu[it s`
demonstreze de-a lungul
timpului, f`r` ca asta 
s` le fi fost inten]ia, c`
ultima diferen]` de care
]ine cont dragostea este
cea de v=rst`. 

Rusia taie
gazul Moldovei
Dorin Chirtoac`, fost lider
al studen]ilor basarabeni,
se lupt` azi cu un \ntreg 
apa rat comunist pentru 
a con du ce Prim`ria Chi[i -
n`ului. P=n` atunci \ns`,
trebuie s` fac` fa]`
[antajului rusesc cu gaz 
\n prag de iarn`. 

Chemare 
la urne
IPP le cere rom=nilor s`
voteze \n ciuda b=lciului
din campania electoral`:
b`t`i, manele, rug`ciuni
pentru candida]i [i
promisiunile care nu au
nicio leg`tur` cu mandatul
de parlamentar. 

Vaccin de 
speriat p`rin]ii
Campania pompieristic` de
vaccinare \mpotriva HPV 
a Ministerului S`n`t`]ii, \n
care s-au b`gat 23 de
milioane de euro, a reu[it
s` creeze doar haos. Din
ignoran]` sau intoxicare
mediatic`, p`rin]ii refuz`
vaccinarea feti]elor
recomandat` de OMS. 
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SPORT 11

Sf. Mare Mc. Iacob

Persul; Cuviosul 

Grigorie Sinaitul
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Se va sim]i lipsa lui Ion Iliescu 
din viitorul Parlament?

T
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27 noiembrie -

3 decembrie
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ANTENA 1 
fotbal

Cere]i 
ast`zi

GRATUIT
suplimentul ZIUA TV

Mihai P+L{U

Felix mincinosul
Pentru a ar`ta c` este mai presus dec=t orice 
alt candidat, Dan Voiculescu a t`iat cu pixul rubrica 
pe care trebuia s` o completeze privind 
colaborarea sa cu fosta Securitate

Ajutor pentru Eugen 
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