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† Punerea \n racl` a Br=ului Maicii Domnului

Mihai P+L{U
mihaip@ziua.ro

Din prima clip` a ex pan -
siunii sale politice, Traian
B`sescu s-a remarcat prin
cinism, prin calitatea de
vistiernic al informa]iilor
Top Secret oferite de so cie -
tatea malefic` ce ne-a ucis
tinere]ea, „Ochiul [i Tim -
panul“ [i... prin alcool.

Grila redus` la maximum ........6
Guvernul vrea un ecart al coeficien]ilor
de salarizare redus de la 1 la 12.

Cinci „buline“ la consolidare ..8
Prim r̀ia Capitalei preg`te[te consolidarea
a cinci imobile din centrul ora[ului. 

Oprescu aproape candideaz` ...9
„|n acest moment iau \n calcul foarte
serios can di datura mea la Cotro ceni“.

Huliganii din Giule[ti ............10
Fanii Rapidului s-au luat la b`taie
\n tribun` cu cei ai Astrei.

Sorin Ro[ca St`nescu vs.
„Fra]ii de arme“ 

Pe blogul www.sroscas.ro, jurnalistul
public` noi informa]ii referitoare la Traian
[i Mircea B`sescu. Sub titlul „Placa
tur nant̀ “, Ro[ca St̀ nescu face conexiunea
dintre fra]ii B`sescu [i cel mai celebru
traficant de armament, Viktor Bout,
supranumit „Negustorul de Moarte“. 

6
Mutu oprit
s` joace
„Il Nazione“, publica]ie
care apare la Floren]a
sus]ine, \n num`rul s`u

de s=mb t̀̀ , c̀  „Il Fenomeno“
va fi suspendat de FIFA chiar

ast`zi, c=nd expir` termenul
pentru plata a 17 milioane de
euro c`tre Chelsea. Clubul
londonez nu neag` c` ar fi cerut
a[a ceva, dar nici nu confirm`.
Avoca]ii lui Mutu spun c` mai
au o cale de atac, Tribunalul

Federal Elve]ian.

Rectificare
de toamn`
Guvernul a efectuat, la sf=r[itul
s`pt`m=nii trecute, a doua
rectificare bugetar` din acest
an. Modificarea vine dup` ce
FMI a acceptat cre[terea deficitului.

Radioactivitatea
melcului
Aproape doi ani le-au fost necesari
oficialilor CNCAN s̀  se l̀ mureasc`
dac  ̀radioactivitatea de la N`vo -
dari este periculoas`. Ora[ul
g`zduie[te [i o tab`r` de copii.

Bani de bani
Finan]ele se mai \mprumut` un
miliard [i jum`tate de euro de
pe pia]a intern` \n septembrie.
Ministerul a \mpru mu tat peste
12 miliarde de euro din ]ar` [i
alte 20 miliarde de pe pia]a extern`

Cataram`: PNL
cu PDL sau PSD
Liberalul de la Elvila iese pe sticl`
pentru a prooroci falimentul
partidului pe m=na candidatului
Crin Antonescu, v`zut f`r` [anse
la Pre[edin]ie
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IT@ZIUA
De azi, paginile
speciale ale
ziarului ZIUA vor
avea o grafic` [i
un con]inut mult
mai atr`g`tor.
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Player
|mp`rat

Editorial

Show-ul Madonnei din Bulgaria,
sus]inut s=mb`t` seara pe
stadionul „Vasil Levski“ din Sofia,
a fost pu]in diferit de cel de
la Bucure[ti. 

De[i a copiat \nt=rzierea
de aproape o or` cu care a
\nceput spectacolul, Madonna
a \nlocuit apelul \mpotriva
discrimin`rii ]iganilor [i a
homosexualilor - primit cu
huiduieli \n Parcul Izvor - cu
mesaje de toleran]` religioas`
[i activism civic. (L.D.)

Madonna i-a
uitat pe ]igani

„Ochiul [i Timpanul“
lui B`sescu

Pre[edintele are \n subordine un aparat imens de colectare
[i analiz` a tuturor informa]iilor care circul` prin Rom=nia
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Lucr`rile de la Pasajul B`neasa
nu i-au exasperat doar pe [oferi,
ci [i pe principalii locatari ai
Palatelor Victoria, respectiv
Cotroceni. 

|nt=mplarea nostim` con st`
\n aceea c` muncitorii de pe
[antier au t`iat un m` nunchi de
cabluri de comu nica]ie, de[i
acestea erau \n f`[urate \ntr-o
folie protectoare. Ei bine,
exasperarea pre[e dintelui B`sescu
a fost pe deplin justificat`,  \n -
truc=t re ]eaua de comunica]ii

exista din perioada Pactului
de la Var[ovia [i conecta fostele
aliate, inclusiv Rusia, prin celebrul
„fir ro[u“, re\nnodat de pre[edintele
B`sescu \n 2005, dup` ce Emil
Constantinescu renun]ase la el.
I-au trebuit trei zile STS-ului s`
remedieze grava avarie. Angaja]ii
respectivului serviciu le-au cerut
muncitorilor de la firma con -
structoare s` p`streze discre]ie
total`, oarecare discrepan]`
f`c=nd un specialist cam ires -
ponsabil care a amenin]at cu
justi]ia. (A.E.)

ZIUA v` prezint` schema institu]iilor
din cadrul sistemului de securitate
na]ional` pe care Traian B`sescu,
alias Player-|mp`rat, le folose[te
pentru a ob]ine cele mai importante
informa]ii secrete. |n baza lor,
B`sescu \[i sperie adversarii [i \[i
preg`te[te terenul pentru un nou
mandat la Cotroceni. Practic, prin
plantarea numai a oamenilor loiali
lui \n func]ii cheie \n SRI, SIE, DGIA,

SPP, STS, CNI [i DSN, Traian B`sescu
este st`p=nul secretelor de tot felul
care dau substan]` dosarelor ]inute
la „sertar“ [i scoase la momentul
oportun. Schema pe care ZIUA a rea-
li zat-o se bazeaz` numai pe infor-
ma]ii oficiale care se refer` la securi-
tatea na]ional`. Astfel, am descope-
rit faptul c`, folosindu-se de preve-
deri legale pe care le interpreteaz`
cum vrea, Traian B`sescu a reu[it

s`-[i subordoneze un \ntreg imperiu
format din zeci de mii de oameni care
sunt specializa]i \n culegere de infor-
ma]ii, intercept`ri, realizare de ana-
lize [i sinteze [i influen]area unor
decizii la nivel politic, economic [i
social, direct sau prin intermediari.
Aceast` for]` a lui Player-|mp`rat va
cre[te \n momentul \n care noul
pachet de legi privind securitatea
na]ional` va fi adoptat \n Parlament.


