
Cum l-am \nvins pe Felix
ZIUA a dat o lec]ie. Alegerile ne-au oferit prilejul s`
repurt`m propria noastr` victorie, apolitic`, \n interesul
cititorilor no[tri [i al aleg`torilor. Felix-Voiculescu a fost
blocat la urne de campania de pres` declan[at` de ZIUA

Mai \nt=i de toate, vreau s` le
mul]umesc bucure[te nilor din
Sectorul 4 - [i \n special celor
care au votat \n Colegiul 8 -
pentru faptul c` l-au aruncat
pe Dan Voiculescu la co[ul
de gunoi al politicii
rom=ne[ti. Cotidianul ZIUA -
un ziar na]ional generalist, 
cu un tiraj mediu - a reu[it
s`-i mobilizeze pe aleg`torii
din Bucure[ti [i s`-i
determine s` nu-l voteze 
pe turn`torul Securit`]ii, 
Felix the Rat. 

OPINII 17

Mihai PÅL{U

Abia ast`zi, la ora 10.00, vom afla cine 
a c=[tigat alegerile din 30 noiembrie 
� Oricine ar fi \n frunte, PD-L sau 
PSD<PC, desemnarea premierului este 
clar la m=na pre[edintelui � De[i \nc` 
se viseaz` prim-ministru, Geoan` are pe 
cap multe alte mari probleme ridicate de
Alian]a Ro[ie � El pleac` la negocieri cu 
mandatul de a ob]ine [efia Guvernului, 
pre[edin]ia Senatului pentru Felix [i trei 
ministere esen]iale: Internele, Externele 
[i Justi]ia � „Vom face alian]e cu cine 
vom considera c` este cel mai bine“, 
a declarat Geoan` � Democrat-liberalii 
a[teapt` rezerva]i scorul final 
cu speran]a c` vor fi pe primul loc 
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Pân` 
la cap`t

Disidentul anticomu nist Vasile
Paraschiv a returnat pre[edintelui
Traian B`sescu decora]ia primit ,̀
ieri, de Ziua Na]ional`, spun=nd
c` refuz` primirea ei de la „un
comunist ca to]i ceilal]i, care
ne-au condus ]ara de la Revolu]ie
[i p=n` azi“. „Eu nu sunt ca
un c=ine c`ruia, dac` \i dai o
felie de salam, tace din gur` [i
te las` s` intri \n curtea st̀ p=nului
s`u [i s` furi totul. Eu vreau
de la dumneavoastr`, domnule
Pre[edinte, dreptate, nu decora]ii,
bani, func]ii“, a conti nuat Paraschiv.
Pre[edintele i-a atras aten]ia c`
decora]ia i-a fost oferit` nu \n
nume propriu, ci \n numele statului
rom=n. |n decretul de conferire
a Ordinului Na]ional „Steaua
Rom=niei“ \n grad de Cavaler se
precizeaz̀  c̀  distinc]ia este acordat̀
„\n semn de apreciere deosebit`
pentru \nalta ]inut` moral` (…)
[i ata[amentul fa]` de valorile
democra]iei“. (D.B.)

EXTERNE 8

„Din [ase mandate din str`in`tate,
patru vor reveni PD-L, adic` exact
acele mandate care vor face diferen]a
peste PSD“, a spus Emil Boc � Azi,
PD-L \ncepe [i taton`rile cu liberalii 
� Lumea se \ntreab` ce s-a \nt=mplat

cu exit-poll-urile care l-au f`cut de r=s
pe Geoan`: a fost manipulare sau lips`
de profesionalism? � Doar 61 de 
candida]i au c=[tigat colegiile cu
50%<1 din voturi, restul, \n frunte cu
premierul T`riceanu [i pre[edintele

Camerei Olteanu, a[teapt` cu 
\nfrigurare redistribuirea mandatelor 
� Presa interna]ional` remarc` 
absenteismul la vot [i necesitatea
form`rii c=t mai rapide 
a unui Cabinet

Parada 
mut`

Str`zile din
Vene]ia au
fost inundate
ieri de apele
M`rii
Adriatice.
Nivelul
mareei care
a atins un
metru [i 56
de centimetri
este un
record 
al ultimilor 
22 de ani.
Primarul
ora[ului,
Massimo
Cacciari, 
a declarat c`
este o situa]ie
excep]ional`
[i le-a
sugerat
locuitorilor 
s` nu se
deplaseze
dec=t \n caz
de necesitate. FO
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2, 3, 4, 5, 6
ALEGERI

„Dac` intr` \n Parlament oameni despre care [tim lucruri rele, va trebui s` ne
\ntreb`m: Oare de ce rom=nii le-au dat un nou mandat?“ - Traian BåSESCU

India [i Pakistan
la cu]ite
Cele dou` state s-au aflat de
trei ori \n r`zboi din 1947. 
Rela]iile dintre India [i 
Pakis tan s-au tensionat vizibil
\n ultimele 48 de ore ca
urmare a atacurilor teroriste
de la Bombay, de care
anumite for]e de la Islamabad
par s` nu fi fost str`ine. 

Rom=nii str=n[i
cu rata
Potrivit datelor BNR,
restan]ele popula]iei la
\mprumuturi au crescut
\ntr-un an cu 50%. Euforia
creditului u[or de luat \[i
arat` efectele, tot mai mul]i
rom=ni ajung=nd \n situa]ia
de a nu-[i mai putea permite
s` pl`teasc` ratele la banc`. 

Amicale 
pentru Gigi
FRF a anulat turneul de
preg`tire al Na]ionalei din
Oman, care se transform`
\ntr-un trial la Mogo[oaia, 
cu amicale \mpotriva
tineretului [i Stelei. 

Nabucco va
dezvolta rela]iile
rom=no-turce
Turcia prive[te Rom=nia
ca pe un partener foarte
important \n regiunea M`rii
Negre, afirm` ambasadoarea
Turciei la Bucure[ti,
Excelen]a Sa Ay[e 
Sinirlioglu. 

Arm`sarul CC
Passat CC ar trebui s` fie
Coupé [i Cabrio. Nu-i nici
una, nici cealalt`. Este un
Passat \n patru u[i, cu o
form` sensibil mai stilat`
dec=t a fratelui, care este
croit s`-i fac` \n ciud` v`rului
s`u de trust, mult mai 
de fi]e, Audi. 
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ACTUALITATE  7

Sf. Prooroc Avacum;

Cuviosul Ioan;

Sf. Mc. Miropa
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Vom avea un nou Guvern
p=n` la 1 ianuarie?

Te-am \nfr=nt,
Voiculescule!
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