
{ansa 
lui Boc

Autorii programului de
guvernare mizeaz`, ca surse
de finan]are, pe cre[terea
economic` [i pe sporirea
num`rului de locuri de
munc`, fapt care ar cre[te
ponderea \ncas`rilor bugetare
\n PIB. |ntr-adev`r, solu]ia
pentru ie[irea din criz` este
clasic`: \ncurajarea economiei
prin reducerea taxelor,
birocra]iei, l`rgirea pie]ei
interne prin investi]ii publice,
liberalizarea pie]ei muncii. 
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George SCARLAT

PDL [i PSD [i-au \mp`r]it 
ministerele ca la ruleta 
ruseasc` � Primii au „tras“ 
pesedi[tii care au ales 
Internele [i Administra]ia 
� Pedeli[tii au optat, 
la prima m=n`, pentru 
portofoliile b`noase 
de la Transporturi [i Finan]e
� PSD mai are \n ograd` 
Agricultura, Mediul, 
Educa]ia, Munca, 
S`n`tatea, Externele, 
IMM-urile [i Rela]ia 
Guvernului cu Parlamentul 
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Doi americani s-au
\nfuriat c=nd au auzit
c` o cofet`rie din
New Jersey a refuzat
s` scrie pe tort
numele copilului lor,
Adolf Hitler, relateaz`
„The Times“.
Angaja]ii cofet`riei
ShopRite au refuzat
cererea lui Heath [i
Deborah Campbell de
a scrie pe un tort 
„La Mul]i Ani, Adolf
Hitler!“, consider=nd
acest lucru
neadecvat.  Adolf
Hitler Campbell a
\mplinit trei ani [i [i-a
s`rb`torit ziua al`turi
de surorile sale mai
mici, Honszlynn
Himler Jeannie [i
Joyce Lynn Aryan

Nation Campbell.
Purt`torul de cuv=nt
al ShopRite a spus c`
[i \n urm` cu doi ani a
refuzat o cerere
similar` a familiei
Campbell care
comandase produse
pe care s` fie desenat
semnul svasticii.  „Ei
trebuie s` accepte un
nume. (...) Copilul nu
va face c=nd va fi
mare ce a f`cut
Hitler“, a spus tat`l,
de 35 de ani. El a
spus c` [i-a numit
copilul dup` liderul
nazist pentru c` i-a
pl`cut numele [i
pentru c` „nimeni \n
lume nu mai are acest
nume“. (F.B.)
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PDL [i-a adjudecat Economia,
Dezvoltarea Regional`, Ap`rarea,
Comunica]iile, Tineretul, Turismul [i
Cultura � Justi]ia va fi condus` de un
independent, cel mai probabil Corneliu
B=rsan � Numele mini[trilor vor fi
f`cute publice ast`zi, urm=nd ca
desemna]ii s` treac` \n weekend prin

Comisiile parlamentare � {edin]a de
\nvestitur` a Guvernului ar urma s` aib`
loc luni, 22 decembrie � Gruparea
Vanghelie este marea c=[tig`toare a
negocierilor, primarul „care este“ fiind
la un pas de a-[i impune doi mini[tri
„garanta]i“ de el [i ale[i \n Sectorul 5:
C`t`lin Voicu [i Ecaterina Andronescu

� Marii perdan]i sunt Vasile Blaga, care
a ratat Internele, [i Miron Mitrea care a
pierdut Transporturile [i nici n-a reu[it
s`-[i impun` vreun om \n Cabinet 
� Blaga s-ar putea alege totu[i 
cu Dezvoltarea Regional` dup` ce, 
se pare, a c`zut \n dizgra]ia 
lui Traian B`sescu
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Gogo[ile 
lui Gigi
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Lupta pentru
pre]ul gazelor
Ministrul Finan]elor
recunoa[te c` Distrigaz Sud
[i E.On fac presiuni pentru
m`rirea facturii. Aceasta ar
trebui s` scad` cu 10% de la
1 ianuarie. ZIUA cere ANRE
s` aplice legisla]ia [i s`
ieftineasc` gazele. 

Opera]iunea
Arkadash
{apte oameni de afaceri au
c`zut victime unei grup`ri de
crim` organizat`. Acestora li
se \nscenau infrac]iuni, fiind
tortura]i pentru a-[i pl`ti
eliberarea. Re]eaua inter -
na]ional` care r`pea cet`]eni
turci pe teritoriul Rom=niei 
a fost destr`mat`. 

Educa]ia 
f`r` un chior
Cabinetul T`riceanu a r`mas
f`r` un chior \n vistierie,
astfel c` ieri a apelat din nou
la rezerva bugetar` pentru a
putea pl`ti salariile profe -
sorilor pe decembrie. Pentru
lichidarea pe noiembrie,
Guvernul a dislocat 40 de
milioane de lei din Fondul 
de rezerv` bugetar`. 

Palestina
b`tut` \n cuie 
Ve[ti tot mai \ngrijor`toare
din direc]ia Orientului Mijlo ciu
au determinat, probabil,
\ntrunirea de urgen]` a Cvar -
tetului (Statele Unite, ONU,
Uniunea European` [i Rusia)
c`ruia i s-a al`turat [i repre -
zentantul Germaniei, urmat`
de [edin]a de azi-noapte a
reprezentan]ilor celor cinci
state membre permanente ale
Consiliului de Securitate. 

Daruri 
cu dragoste
Poate e timpul unui r`sf`],
poate inconsecven]a cu
principiile s`n`toase e
binevenit` o dat` pe an,
poate e ziua lui sau a ei, 
nu doar Cr`ciunul, poate 
vrei s` surprinzi, s` ie[i 
din tipare, s` \ndr`zne[ti. 
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Sf. Mc. Sebastian [i Zoe;

†) Cuviosul Daniil

Sihastrul
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Va face parte Stolojan 
din Guvernul Boc?

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

„Programat 
s` ucid`“ 
de Ion Mihai Pacepa PAG.   14

Cere]i ast`zi

suplimentul 
ZIUA TV

GRATUIT

„Pre[edintele Mircea Geoan` ne-a spus 
c` nu a fost la Cotroceni, iar eu \l cred“ - Miron MITREA

Tort pentru 
Adolf Hitler

Titu \n
recesiune 
de c=nd 
se [tie
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