
Efectul 
„drag` 
Stolo“

|ntr-unul din editorialele
mele recente, utiliz=nd chiar
\n titlu expresia „drag`
Stolo“, mi-am permis s`
avansez ipoteza conform
c`reia nici Stolojan, nici
Geoan` [i nici T`riceanu nu
vor fi premierii urm`torului
Guvern, de[i prevedeam c`
primul desemnat pentru
func]ia de prim-ministru va
fi Stolojan. {i iat` c`,
\ncep=nd de ieri, 
profe]ia s-a \mplinit. 
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Retragerea lui  
Stolojan [i desemnarea 
lui Emil Boc au bulversat 
clasa politic` [i presa 
interna]ional` 
� Pre[edintele B`sescu 
s-a declarat „pu]in trist“ 
[i a subliniat c` nu are 
echivalent pentru Stolojan 
\n PD-L � Oficial, acesta 
a renun]at argument=nd 
c` cei doi lideri care 
au semnat parteneriatul 
trebuie s` \[i asume 
garan]ia acestui document
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|n ultima vreme, 
la Antena 3, Ion
Cristoiu se joac`
de-a „uite demisia,
nu e demisia“. }elul
s`u este unul mai
pu]in deontologic [i
mai mult p`m=ntesc
sau, mai precis, unul
de rating de „sticl`“. 
Dup` cum se [tie,
„academicianul“
Cristoiu a amenin]at,
din motive de
„prin]ip“, c` va
p`r`si emisiunea
„Sinteza Zilei“ dac`
partidul patronului
Dan Voiculescu va
intra la guvernare.
Cum solu]ia imoral`

[i-a \nfipt caninii 
\n ciolanul puterii,
lefegiului Cristoiu
nu-i mai tace gura 
[i se joac` de-a
demisia. Numai c`
ratingul „antenelor“
nu a crescut \n urma
manevrelor
subversive puse la
cale de tandemul
hopa-mitic`, G=dea-
Cristoiu, ba din
contr`, ratingul 
s-a pr`bu[it de la 35,
la 5 parlamentari
mari [i la]i cu
Voiculescu pe post
de unic senator PC.
Ca Br`tianu-Cartof
\n ’90. (S.P.)

EVENIMENT 2

Neoficial, zvonurile merg de la o
boal` grav` de care ar suferi fostul
premier desemnat, posibil Alzheimer,
p=n` la un refuz al Bruxelles-ului 
� PSD n-a fost consultat cu privire 
la numirea primarului de Cluj \n 
fruntea Guvernului, a fost doar
informat � Unii dintre pesedi[ti 
au \ncercat s` provoace renegocierea

„Parteneriatului pentru Rom=nia“
�„Am fost tr`da]i, Traian B`sescu 
[i-a dat arama pe fa]` [i ne-a l`sat 
ca pe pro[ti cu ochii’n soare. Dup` ce
c` ni l-a impus pe Stolojan, acum 
trebuie s` \l \nghi]im [i pe Boc, 
portavocea lui“ � Mitrea a sus]inut c`
numirea pre[edintelui PD-L schimb`
„profund lucrurile“, fiind vorba acum

de un „guvern politic“ � Baronii
locali, care [i-au tocmit deja 
oamenii \n teritoriu, [i liderii 
partidului cu posturi negociate 
\n guvern le-au \nchis gura 
protestatarilor din PSD � Boc e cel
mai fericit: „Mul]umesc [efului 
statului pentru \ncrederea acordat`.
Am acceptat propunerea f`cut`“
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Felix
a câ[tigat 
„Secera 
[i Ciocanul“
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„Aoleo, `sta nu e primar?“ - Ion DIACONESCU c`tre Emil CONSTANTINESCU,
\n 1996, la nominalizarea lui Victor CIORBEA ca prim-ministru

Ceau[escu
amenin]a URSS 
ZIUA v` prezint`, \n serial,
evenimentele care au
precedat lovitura de stat din
decembrie 1989. 16
decembrie este considerat`,
azi, ziua oficial` a \nceperii
„revolu]iei“ ce a mascat o
lovitur` de stat pus` la cale
\n cele mai mici detalii. 

Imposibil 
de desfiin]at
La mijlocul lunii octombrie,
Mircea Geoan` declara c`
listarea Fondului Proprietatea
ar aduce pierderi statului [i
ac]ionarilor, iar cea mai bun`
solu]ie ar fi desfiin ]area
acestuia. Directorul general
Dana Lulache sus]ine c`
Fondul nu poate fi \nchis, iar
orice declara]ii \n acest sens
sunt neserioase. 

La un pas 
de faliment
Institu]iile de pres` din
Statele Unite au \nceput s`
resimt` tot mai acut efectele
crizei financiare [i
economice, anun]=nd, 
una dup` alta, iminen]a
falimentului. 

Becali caut`
antrenor
Dorinel Munteanu are zilele
num`rate \n Ghencea. Critici
publice fa]` de jocul echipei,
transferuri f`r` consultarea
tehnicianului [i apoi punerea
la punct a acestuia \ntr-un
mod c=t mai tran[ant sunt
ac]iunile cu care Gigi
\ncearc` s` expedieze un
antrenor care nu \i mai este
pe plac. 

Alternativa 
la elicopter
E mic` [i furioas`. O ma[in`
de ora[ pe care s-a montat
un propulsor de 150 de cai
pute re. Opel Corsa GSI ia
fa]a \n trafic oric`rui [ofer
obi[nuit. Costul este \ns` 
pe m`sur` [i se vede 
pe computerul de bord: 
16 litri de benzin` 
la suta de kilometri. 
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Sf. Prooroc Agheu; 

Sf. Mc. Marian

PAG. 16 ACTUALITATE                     12

Va supravie]ui UDMR 
ca partid politic \n Opozi]ie?

Biblii din sec. al XVI-lea
furate la comand`
C`r]ile, care valoreaz` peste 24.000 
de lei, au fost furate de la Muzeul 
„Prima [coal` rom=neasc`“ din Bra[ov

Abona]i-v` 
la ZIUA

[i ve]i primi gratuit cartea 

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

Antenei 3
i-a picat Cristoiul


