
Banii [i sictirul

Tortul a fost t`iat. Premiul
\nving`torilor. Sau, mai
bine spus, al celor care au
[tiut s` construiasc` o
combina]ie de natur` s`-i
duc` la putere. Chiar dac`
cet`]enii au r`mas
bouchebé. Dar acum,
dup` alegeri, nimeni nu-i
mai \ntreab`. Cu excep]ia
unor jurnali[ti.
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Sorin RO{CA ST~NESCU

Pofta lui Dan Voiculescu de a 
ajunge vicepre[edinte al Senatului 
a pus \n pericol guvernarea 
PDL-PSD [i a declan[at un r`zboi 
pe fa]` \ntre Geoan` [i Mitrea 
� Pedeli[tii n-au fost de acord 
s`-i dea singurului senator PC 
acest fotoliu � Pesedi[tii au 
amenin]at c` nu o voteaz` 
pe Roberta Anastase la [efia 
Camerei � Voiculescu a [antajat 
cu ruperea protocolului cu PSD 
� |n paralel, Mitrea a \ncercat, 
\ntr-o prim` faz`, s`-i ia pre[edin]ia 
lui Geoan` la Senat, apoi s-a b`tut 
pentru locul dorit de Felix 
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A murit Deep Throat
Fostul oficial FBI care
a furnizat \n secret
informa]ii despre
scandalul Watergate
soldat cu demisia
pre [edintelui ameri -
can Richard M. Nixon,
W. Mark Felt, cunos -
cut la vremea respec -
tiv` doar ca Deep
Throat, a murit joi, la
v=rsta de 95 de ani.

|n 2005, Felt a dezv l̀uit
c` el a fost cel care i-a
furnizat \n secret informa]ii
jurnalistului Bob Woodward,
de la Washington Post, care
s-au dovedit cruciale \n
cazul Watergate din anii
’70. Decizia sa de a-[i dezv̀ lui
identitatea, \ntr-un articol
publicat \n Vanity Fair, a
pus cap`t specula]iilor care
au durat peste 30 de ani.

Dezv`luirea i-a surprins

chiar [i pe Woodward [i
pe partenerul s`u \n cazul
Watergate, Carl Bernstein.
Ei [i-au ]inut promisiunea
de a nu dezv l̀ui identitatea
sursei lor dec=t dup̀  moartea
sa. Woodward i l-a prezentat
lui Bernstein pe Felt abia
anul acesta, la 36 de ani
dup` celebrul scandal. Cei
trei s-au \nt=lnit pentru dou`
ore la Santa Rosa, unde
locuia Felt, reporterii
compar=nd \ntrevederea cu
o reuniune de familie.

W. Mark Felt a avut
un rol dublu \n cazul care
a dus la demisia lui Nixon.
|n calitate de informator
secret, el a asigurat continu -
i tatea subiectului \n pres`.
Ca director asociat al FBI,
el a luptat \mpotriva eforturilor
pre[edintelui de a obstruc]iona
ancheta Biroului Federal
de Investiga]ii referitoare
la spargerea din complexul
Watergate. (Mediafax)

CERE}I AST~ZI

„Nu [tiu ce spune Protocolul (n.r. - cu
PC). Eu vreau s` candidez“, a replicat
Mitrea � Geoan` a mers pe m=na lui
Voiculescu [i a f`cut jocurile astfel \nc=t
l-a scos din c`r]i pe Mitrea � „Mircea
Geoan` a decis totul. A f`cut totul cum
a vrut el“, a tunat senatorul PSD 
� Conducerea Senatului a fost votat` 

pe list`, Voiculescu fiind astfel acceptat
la pachet � R`zboi \n PSD a existat 
[i la Camera Deputa]ilor, unde Eugen
Nicolicea, finul lui Mitrea, a \ncercat
debarcarea lui Hrebenciuc � Nicolicea 
a pierdut la vot [i a r`mas [i pe dinafar`
la func]ii � Scandalul de la deputa]i a
plecat tot de la Daniela Popa (PC) care,

tot prin protocolul PSD-PC, a fost uns` 
\ntr-un fotoliu de vicepre [edinte 
� La Guvern, b`t`lia pentru portofoliul
Justi]iei nu s-a \ncheiat, pesedi[tii 
cu dosare penale g`sind nod \n 
papur` oric`rei propuneri venite dinspre
PDL � Trocul pe Voiculescu s-ar 
putea \ns` s` deblocheze negocierile
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Cum a murit
regimul
Ceau[escu
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2,3,4
EVENIMENT

„Ministerul S`n`t`]ii func]ioneaz` altfel dec=t compania Ferrari“ 
- Vasile AST~R~STOAE, pre[edintele Colegiului Medicilor

Cleo l-a l`sat
pe Ghi]`
Cleopatra ne-a povestit
\mpreun` cu tat`l ei, 
Pavel Stratan, des pre cel
de-al doilea album, despre
„noul iubit“ [i des pre
minunatul cadou care
urmeaz` s` vin` de
Cr`ciun, fr`]iorul Cezar. 

Ucraina pe
buza pr`pastiei
Premierul ucrainean Iulia
Timo[enko l-a acuzat pe
pre[edintele Viktor Iu[cen -
ko de implicare \n ac]iuni
bancare ilegale menite s`
faciliteze ob]inerea unor
profituri de miliarde de eu -
ro de c`tre acoli]ii s`i. 

Pogea \[i 
arat` mu[chii
Nici nu a apucat s` treac`
prin Comisii ca s` fie 
vali dat, c` viitorul ministru
al Finan]elor, Gheorghe 
Po gea, a \nceput s` \[i
arate „mu[chii“. El sus]ine
c` viito rul Guvern vrea s`
redu c` deficitul bugetar de
la 4% din PIB \n acest an,
la 1,7% \n 2009. 

Turn`toarea
St`noiu 
Pe modelul unor oameni
politici care vor \n Guvern,
a se citi Dan Voiculescu
(Felix), Rodica St`no iu,
fost` ministru de Justi]ie,
nu s-a sfiit s` dea cu
subsem natul pe mai multe
note ale fostei Secu rit`]i,
conform CNSAS. 
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S: Sfântul Sfin]itul
Mucenic Ignatie Teoforul;
Sf. Ioan de Cronstadt
D: Duminica dinaintea
Na[terii Domnului, 
a Tuturor Drep]ilor
dinainte de Hristos
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V` place cum arat` 
Guvernul Boc?

Abona]i-v` 
la ZIUA
[i ve]i primi gratuit cartea 
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|n patria
Logan
recesiunea 
e \n criz`
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Valiza cu
stenograme
Gigi Becali 
risc` cinci ani 
de \nchisoare
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