
PNL 
pe calea

pierzaniei

Partidul Na]ional Liberal a
intrat \n opozi]ie. A renun]at
la guvernare, sensul
existen]ei oric`rui partid. Cu
toate acestea, liberalii sunt
optimi[ti. Beatitudinea lor se
datoreaz` unor simple
presupuneri. Presupuneri
induse de aripa conduc`toare
Patriciu. Anume c` va muri
capra vecinului. Sau, vorba
lui V.I. Lenin, „cu c=t mai r`u,
cu at=t mai bine“.
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George SCARLAT

Monica Macovei a fost 
sacrificat` pe altarul fr`]iei de 
interese � Fotoliul Justi]iei va fi 
ocupat de o persoan` apolitic` 
apropiat` ambelor partide 
� Viitorul guvern va avea 
19 ministere \mp`r]ite dup` 
principiul unul la mine, unul la 
tine � PSD alege primul, pentru
c` democra]ii au premierul 
� Apoi, PD-L va opta pentru 
dou` fotolii � Ministerele vor fi 
monocolore, pentru a se evita 
certurile: cine d` ministrul are 
[i secretarii [i toate func]iile 
de conducere din teritoriu 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

Independent 
la Justi]ie

www.ziua.ro DA: 34,01%
NU: 65,99%2,9394 lei

3,9151 lei

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4415 24 de pagini 1 leu edi]ia na]ional`     Director general: Mihai P=l[u

Prima biblie a ru[ilor, cea a lui
Ivan Feodorov, de la 1581, se afl`
la muzeul din {cheii Bra[ovului 
[i este p`zit` de profesorul-preot
Vasile Oltean, o \ngrijitoare
b`trân`, un pândar [i un c`]el.

ANCHETE 7

UDMR a fost desc`lecat` de la Putere
dup` 12 ani [i va sta \n banca
Opozi]iei � PD-L [i PSD au semnat
ieri „Pactul pentru Rom=nia“, 

un document valabil patru ani care
une[te st=nga cu dreapta � Cele dou`
partide au convenit c` vor avea 
candida]i proprii la preziden]ialele 

din 2009 � B`sescu i-a trezit din 
be]ia succesului pe pedeli[ti 
[i a ordonat schimbarea garniturii 
de la v=rful partidului

Preten]iile 
lui Peseiro

LUNI, 15 DECEMBRIE 2008
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„Vremea disputelor trebuie s` \nceteze! Autoritatea statului 
trebuie instaurat`! Doamne-ajut`!“ - Emil BOC

Hayssam
investitorul PSD
IPRS B`neasa, singurul
produc`tor rom=nesc de
diode, [i-a \nchis definitiv
por]ile dup` ce a fost
devorat` de rechinii
imobiliari. AVAS putea s` o
salveze dar l-a preferat pe
„investitorul strategic“ Omar
Hayssam. 

Leul 
pe tobogan
|n doar dou` s`pt`m=ni,
moneda na]ional` a dep`[it
nivelul de 3,9 lei pentru un
euro [i se \ndreapt` spre
pragul psihologic de 4 lei.
Anali[tii nu exclud str`pun -
gerea acestuia, \n condi]iile \n
care banii „c`p[unarilor“,
care mai temperau cursul,
sunt tot mai pu]ini. 

SOS USA
Noul pre[edinte american
[i-a propus s` pun` cap`t
crizei economice din SUA
prin adoptarea unui mega-
plan de relansare econo mic`
ce ar presupune injectarea 
a nu mai pu]in de 1000 de
miliarde de dolari. 

Sony adopt`
Windows
Compania a lansat primul 
s`u telefon ce dispune de
platforma de operare
Windows Mobile. Ast`zi
prezent`m Sony Ericsson X1
Xperia, primul terminal al
companiei care are Windows
Mobile instalat. 

Musical 
balcanic
Emir Kusturica & No Smoking
Orchestra au ridicat \ntreaga
Sal` a Palatului \n picioare
pentru c=teva ore de punk
balcanic senza]ional. 
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† Sfântul Sfin]it Mucenic

Elefterie; Sf. Mc. Antia 

[i Suzana
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Au avut loc negocieri secrete
B`sescu - T`riceanu la Bruxelles?

|nt=lnirile ZIUA

Sper`m c` u[ile
NATO ne vor fi
deschise
Discu]ie cu Levan Metrevelia,
ambasadorul Georgiei

Revelion 
\n ciuda
recesiunii
Turi[tii carpatini 
nu se uit` la bani

Abona]i-v` 
la ZIUA
[i ve]i primi gratuit cartea 

„Programat 
s` ucid`“ 
de Ion Mihai Pacepa PAG.   18

Tezaurul ru[ilor 
de la Bra[ov
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