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|n urm` cu ceva timp, am
anun]at public c` ZIUA 
este anti-B`sescu - din 
mai multe motive, printre
care imoralitatea social`,
minciuna (alta dec=t cea
politic`) [i protectoratul
acordat de locatarul 
de la Cotroceni unor ho]i
dovedi]i de justi]ie.

Pachetul lui Boc g`urit ................4
Guvernul nu renun]̀  la asumarea r̀ spunderii,
de[i a fost bombardat cu amendamente.

Foc \n „parohia“ lui Becali .........5
Un depo zit de anvelope de pe {oseaua
Pipera a fost cuprins de fl`c`ri.

Roviniet` cu probleme ................6
Nu numai criza, ci [i banii arunca]i aiurea
de autorit`]i afecteaz` bugetul statului.

Amenin]area lui Voronin .............7
Fostul pre[edinte a acuzat SUA, UE [i
Rom=nia de sus]inerea for]elor necomuniste.

C=ntecul de leb`d` IAAF .............8
Toat` spuma atletis mului mondial [i-a
dat \nt=lnire la Salonic.

Bucure[ti forever! ......................14
Agita]ie mare! Mici, bere, fanfare... s r̀b`toare
\n toat  ̀regula. {i asta timp de o s`pt`m=n !̀

4
Admiterea la
liceu schimbat`
Conform ordinului mi nistru-
lui Educa]iei, perioada de evalu-
are na]ional` pentru elevii cla-
sei a VIII-a va fi \ntre 4 [i 12
mai 2010.

Sf=r[itul haiduciei
lui Bandri[
Nicoar` Mihali, zis Bandri[, fuga-
rul din Bor[a care a pus pe jar poli-
]ia maramure[an`, a fost prins 
ieri-diminea]` la domiciliul concu-
binei sale.

Dinamo 
[i-a „revenit“
C=inii ro[ii au pierdut s=mb`t`
sear` pe teren propriu cu O]elul
Gala]i. S`pt`m=na trecut` a fost
dat` uit`rii dup` numai 90 de
minute penibile.
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Editorial

Sinuciga[ii 
de serviciu

Teama de restructurare face
ravagii printre angaja]ii grupului
France Telecom. Din februarie
2008 p=n` \n acest moment au
fost 23 de sinucideri printre
salaria]ii  companiei. Ultima a
avut loc chiar zilele trecute, mai
exact vineri, c=nd o t=n`r` de
32 de ani s-a aruncat de la fereastra
biroului. Tot s`pt`m=na trecut`,
un tehnician \n v=rst` de 49
de ani a \ncercat s` se sinucid`
chiar \n timpul unei [edin]e,
\njunghiindu-se cu un cu]it \n
abdomen, dup` ce a aflat c` va
fi trecut pe un post cu o calificare
mai slab`. (F.B.)

15
Viorel D`nacu, condu -

c`torul Marii Loje Na]ionale
a Rom=niei (MLNR), a f`cut
o declara]ie [ocant̀ , s=mb t̀̀ ,
cu prilejul deschiderii anului
masonic 6009-6010 [i al
inaugur̀ rii templului masonic
„Nicu Filip“. El a spus c`,
\n Marele Consiliu al MLNR,
s-a hot`r=t „retragerea total̀
a sprijinului fa]` de toate
institu]iile fundamentale
ale statului, unde intr`
inclusiv Pre[edin]ia [i

Guvernul“ [i c` MLNR nu
dore[te „s` fie p`rta[ la
haosul [i ho]ia care, din
p`cate, se instaleaz  ̀\n toate
institu]iile statului“. 

F`r` a preciza cum
anume a sprijinit MLNR pre -
[edin]ii [i guvernele din
ultimii 20 de ani, D`nacu a
ad`ugat c` „masoneria nu
face politic  ̀[i nu va permite
nim`nui s` politizeze vreo
mare loj`“ [i c` a auzit „voci
care spuneau c`, dac` \n
Rom=nia nu se schimb  ̀ceva,
dac` nu vine alt pre [edinte,
atunci vom pleca din ]ar`“.

B`sescu ap`rat
de papagalul 
EvZ

Actorul - Rege
Ast`zi se \mpline[te un an de
la moartea lui {tefan Iordache.
A[a cum a dorit, [i-a privit moartea
\n fa]`. A cerut s` i se aprind` o
lum=nare. A plecat la Domnul
\ntr-o zi mare - 14 septem-
brie 2008.

Cr`i[orul
huiduielilor
Participan]ii la manifest`rile
\n memoria lui Avram Iancu
l-au penalizat pe Vadim Tudor,
care [i-a f`cut campanie
electoral` la }ebea. La ]int`
au mai fost lua]i [i pre[e dintele
PSD Mircea Geoan  ̀[i reprezen-
tan]ii PDL. 

Masonii lui D`nacu se
leap`d` de statul rom=n

Ion BARBU
ion.barbu@ziua.ro

Mihai PÂL{U
mihaip@ziua.ro

Vremea pa
g 
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Adrian-Nicolae POPESCU
adrian.popescu@ziua.ro

Fra]ii de Arme
proteja]i de EvZ
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LUNI, 
14 SEPTEMBRIE 2009

pre]: 1 leu † |n`l]area Sfintei Cruci (Post)

Mar]i, 8 septembrie, Eveni -
men tul Zilei a \ncercat s` ne
demonstreze c` dezv`luirile
lui Sorin Ro[ca-St`nescu sunt
de fapt praf \n ochiii ro -
m=nilor. P=n` ast`zi ZIUA nu
s-a implicat \n aceast` po veste
deoarece nu noi am efec tuat
cercet`rile, ci doar Ro[ca-St` -
nescu care nu mai este anga-
jatul ziarului din mai 2009. La

fel ca alte cotidiene [i noi
ne-am limitat doar la a

anun]a c` acuza]iile lui

SRS la adresa fra]ilor B`sescu
pot fi lecturate pe site-ul jur-
nalistului. Din cauza faptului
c` Ev. Zilei - oficiosul lui Tra ian
B`sescu - ne-a acuzat di rect de
[antaj la Purc`rea, securistul
care a importat ilegal ar mele
taiwaneze pentru delaborare
la UM B`beni, ne vedem ne -
voi]i s` ne im pli c`m, ca ziar de
anchet`, \n afacerile familiei
B`sescu, pentru a afla ade -
v`rul. {i cel mai bine este s`
l`s`m faptele [i actele s` vor-

beasc`. Dac` Ev. Zilei ar fi
dorit s` ne ofere adev`rul ne -
ma nipulat prin omisiune ar fi
trebuit s` adreseze celor im -
pli ca]i, afa ceri[ti [i organe de
stat, \ntre b`ri de bun-sim].
Acest lucru l-am f`cut noi. |n
ultimele zile am purtat o co-
res ponden]` asidu` cu cei im -
plica]i \n de la borarea muni ]iei
ra dioactive taiwaneze. Am
ob]inut, \n scris, r`spunsuri
uluitoare, am fost refu za]i de
autorit`]i care nu [i-au f`cut

treaba conform legilor \n vi -
goare, am discutat telefonic [i
cu afaceristul-securist Pur -
c`rea, am pus m=na pe docu-
mente de senza]ie, am avut
[ans` s` vedem pe viu cum
func ]ioneaz` telefonul ro[u.
Mai avem de ob]inut c=teva
r`s punsuri ce vor scoa te la
lumin` adev`rul pe care Ev.
Zilei a dorit s`-l \ngroape \n
scandalul „Fra]i de Arme“.

Purc`rea a adus ilegal armele \n Rom=nia, 
iar UM B`beni a delaborat muni]ie radioactiv`
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