
Valiza sau
sicriul!

Acesta a fost sloganul de
trist` amintire al Frontului de
Eliberare Na]ional`, mi[carea
pentru independen]` a
Algeriei care avertiza astfel,
\n 1962, c` to]i europenii
trebuie s` plece urgent
acas`. {i au f`cut-o \n
propor]ie de 99%. De atunci,
aceast` sintagm` este
folosit` mereu atunci c=nd se
vorbe[te despre apari]ia \n
vreo zon` a lumii a fenome -
nului de epurare etnic`.
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Cristian UNTEANU

Cotidianul lui Voiculescu 
a v=ndut pe 26 ianuarie CD-ul 
„Glorie Marelui Erou“ cu 
\nc`lcarea legisla]iei drepturilor 
de autor � Conform Uniunii 
Compozitorilor [i Muzicologilor 
din Rom=nia - Asocia]ia pentru 
Drepturi de Autor (UCMR-ADA), 
Editura Intact pirateaz` anual 
sute de mii de discuri � Mul]i 
compozitori [i interpre]i 
nu [i-au dat acordul scris 
pentru respectivele edi]ii 
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Record
„Luceaf`rul“ 
„Luceaf`rul“, de Mihai 
Emi nescu, a fost omologat
de World Records Academy
(WRA) ca fiind cel mai 
lung poem de dragoste 
din lume - 98 de strofe,
relateaz` Mediafax. 

„Poemul spune povestea unei
tinere prin]ese care se ruga la
Luceaf̀ r \n fiecare sear̀ . Luceaf̀ rul
se \ndr`goste[te de ea [i este
gata s` renun]e la nemurire, dar
realizeaz` c` iubirea pur` pe
care o are pentru t=n`r` nu
poate fi \mp`rt`[it` \n lumea
material`“, consemneaz` site-ul
academiei. WRA descrie „Lu -
ceaf̀ rul“, pentru „genera]ia Youtube“,
drept „o combina]ie \ntre «Pe
aripile v=ntului» (dram` romantic`),
«Star Trek» (poveste SF) [i «Love
Story»“. Av=nd peste 100 de
ani, teiul lui Eminescu din Parcul
Copou - Ia[i - este, de asemenea,
amintit ca locul unde poetul \[i
g`sea inspira]ia. (D.M.)

SOCIAL 6

Oficiul Rom=n pentru Drepturile de Autor 
nu respect` chiar legea pentru care a fost
\nfiin]at [i favorizeaz` edit`rile ilegale 
� Un caz este cel al compozitorului {erban
Nichifor c`ruia editura lui Felix, \n conlucrare
cu Electrecord [i Intercont Music, i-au
atribuit \n mod fals paternitatea unei lucr`ri
muzicale dedicate lui Ceau[escu 
� Profesorul Nichifor a \naintat procurorilor
o pl=ngere penal` \n care acuz` firma lui

Felix, Intercont, [i Electrocord de fals
intelectual, uz de fals, \n[el`ciune [i
calomnie � R`spunsul a venit imediat,
compozitorul fiind amenin]at [i [antajat
pentru a-[i retrage pl=ngerea penal` depus`
la Parchet � „|n cazul \n care, din
demersurile dvs. vor rezulta atingeri de
imagine, contracte anulate ori altele, v`
asigur c` ve]i r`spunde pe m`sura daunelor“,
\i scrie George M`r`cine, patronul Intercont,

lui Nichifor � „Cred c` \n]elept ar fi s`
alege]i calea dialogului [i s` nu \ntreprinde]i
nimic pe linie juridic`, ori dac` a]i f`cut-o
deja s` v` retrage]i pl=ngerile [i s` alege]i
calea dialogului. Cu siguran]` vom g`si o
solu]ie [i cea mai bun` o v`d pe aceea de a
scrie un amplu articol \n Jurnalul“, \n]eap`
M`r`cine � UCMR-ADA avertizeaz` ORDA s`
nu mai distribuie holograme celor care v=nd
copii audio f`r` autoriza]ie
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Sf. Sfin]it Mc. Pamfil; 

Sf. Mc. Valent, Pavel 

[i Seleuc; Cuv. Flavian

PAG. 16

POLITIC~ 9

REPORTAJ 8

ACTUALITATE 12

IT@ZIUA 13

JAZZ-ROCK 18

ZIUA deschide, miercuri,
un nou capitol prin apari]ia
revistei lunare ZIUA
CARGO, care va fi
distribuit̀  gratuit împreun`
cu ziarul. Lans`m ZIUA
CARGO pentru c` ast̀ zi
avem nevoie, mai mult
decât oricând, de
informa]ie de prim`
mân ,̀ iar transporturile
sunt întâiul barometru
al economiei. Dac`
un fabricant de
vehicule î[i întrerupe
produc]ia, altul de
aluminiu face disponibiliz`ri, iar
un produc`tor de bunuri de
consum î[i reduce activitatea,
toate se v`d în num`rul cami -
o anelor de pe drum. Transportul
î[i pune amprenta asupra fiec`rui
lucru din via]a noastr`, de la
casa în care locuim [i pentru
care s-au transportat materialele
[i pân` la filtrul de cafea sau 

sendvi[ul pe care îl mânc̀ m
diminea]a, toate aflându-se (chiar
în mai multe etape) într-un vehicul
comercial. Când transportul se
blocheaz`, nimic nu mai merge.
Dar dac` roata se învârte bine,
casa, filtrul de cafea [i... hrana
ne vor costa mai pu]in. (M.B.)

3
EVENIMENT

|nt=lnirile ZIUA

Valeriu Stoica
crede c` T`riceanu
va pierde [efia PNL

{omer \n
vreme de criz`
Perioada de primire a
indemnizatiei de [omaj
este considerat` vechime 

Sunt solda]ii aresta]i pentru furtul armelor
de la Ciorog=rla ni[te ]api isp`[itori?

„Am dispus m`surile necesare ca din 20 februarie s` \nceap` o ac]iune 
de anulare a celor 3500 de permise auto ob]inute ilegal la Pite[ti“ - Dan NICA

Mi[c`m
lucrurile

Cere]i m=ine

ZIUA Turistic`

Supliment

GRATUIT
PAGINILE 4-5 EVENIMENT 2

Moa]a de
sub munte
De 11 ani, \nv`]`toarea Livia
Teodora Barna parcurge
zilnic 16 kilometri ca s`-i
\nve]e carte pe cei opt copii
din satul Ghe]ari, aflat \n
creierul Mun]ilor Apuseni. 

Manualele
[colare \n criz`
Criza educa]iei a fost unul
dintre subiectele Coloc viilor
de iarn` organizate de
Uniunea Editorilor din Ro -
m=nia. Ecaterina Andronescu
ar vrea s` renun]e la
manualele alternative. 

Au intrat 
ca-n br=nz`
Ministrul Dan Nica a decla rat
c` este inadmisibil ca o
banc` s` fie jefuit` mai u[or
dec=t o tonet` din pia]`,
referindu-se la atacul armat
care a avut loc la o sucursal`
a B`ncii Transilvania. 

Majoritatea
minoritar`
Pre[edintele Traian B`sescu
a declarat, s=mb`t`, c` nu
are „nicio re]inere“ \n a spu ne
c` epurarea etnic` s-a pro -
dus \n administra]iile locale
din Harghita [i Covasna. 

Telefon 
pentru ma[in`
Compania taiwanez` HTC 
a lansat un nou telefon cu
GPS \ncorporat, destinat \n
special celor care doresc s`
se orienteze mai u[or. 

Cinci 
dintr-un foc
Legenda vie Robert Plant,
fostul solist Led Zeppelin,
este marele câ[tig`tor 
al celei de-a 51-a edi]ii 
a Galei Grammy, 
cu cinci trofee. 

Live din 
comuna
primitiv`

Felix c=nt` omagii
f`r` autoriza]ie
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