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Planul a fost \ntocmit de
generalul Mihai Chi]ac la
comanda lui Ion Iliescu [i a
fost aprobat de Petre
Roman. Diabolica strategie
aplicat` \n 13 iunie 1990 a
fost dezv`luit` ieri de
revolu]ionari. Conform lui
Mihai Chi]ac, pe atunci
ministru de Interne,
pre[edintele Ion Iliescu i-a
cerut pe 11 iunie 1990 s`
preg`teasc` planul de evacuare a demonstran]ilor.

EVENIMENT

Taberele „pro“ [i „contra“
T`riceanu duc lupte grele
\n partidul de guvern`m=nt
u Pre[edintele Camerei
Deputa]ilor a ie[it la atac
acuz=ndu-l pe liderul liberalilor
bucure[teni c` a c`zut la pace
cu du[manul de la Cotroceni
u Bogdan Olteanu sus]ine c`
B`sescu vrea s` refac` Alian]a
D.A. prin apropierea PD-L de un
PNL condus de Ludovic Orban

Rufele
ambasadoarei
P`st=rnac
Ambasada statului nostru \n
Nicosia se prezint` ca o
fort`rea]` pentru rom=nii
afla]i \n Cipru. Nimeni nu
este dispus s` te
primeasc`, nici m`car \n
timpul orelor de program.
Sub steagurile Rom=niei [i
UE flutur`, la strada mare,
rufele puse la uscat de
servitoarele Andreei
P`st=rnac.
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Constitu]ia UE
la m=na
irlandezilor
Tratatul de la Lisabona,
ratificat inclusiv de
Rom=nia, este supus ast`zi
referendumului \n Irlanda.
Aceasta este singura ]ar`
european` unde se aplic`
acest sistem de ratificare.

SOCIAL

|n replic`, ministrul Transporturilor, un posibil succesor al lui T`riceanu, l-a f`cut nebun
pe finul premierului u Orban a declarat c`
nu a fost contactat nici de B`sescu, nici „de
un alt lider al PD“ u Tensiunile au erupt
dup` ce PNL Bucure[ti a refuzat s`-l sus]in`
pe Oprescu u „Olteanu [tie foarte bine c`,
\n momentul \n care T`riceanu nu va mai fi
liderul PNL, el nu va mai reprezenta absolut
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Doctori
\n Moarte
Un b`rbat a murit pe
masa de opera]ie pentru
c` opera]ia a durat de trei
ori mai mult dec=t era
normal. Consiliul Medicilor
s-a sesizat, \ns`
pedepsele care se dau \n
cazul gre[elilor medicale
r`m=n simbolice.
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Asocia]ia Pro
Democra]ia (APD) \[i
exprim` \ngrijorarea fa]`
de o nou` metod` de

Marele blat
politic
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nimic pe linie de partid“, ne-a explicat un
vicepre[edinte liberal u Olteanu profit` [i de
o decizie a partidului care arat` c`
pre[edin]ii filialelor care ob]in un rezultat
sub media pe ]ar` trebuie s` demisioneze
u Bucure[tiul se afl` cu [apte procente sub
aceast` linie u Un nou atac al lui Olteanu
este a[teptat la Delega]ia Permanent` din
23 iunie u Liderul de la Bucure[ti s-a remar-

Aleg`torul fictiv
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EVENIMENT
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EVENIMENT

„Elaborarea [i transmiterea la radio [i televiziune a
unui comunicat prin care s` se cear` for]elor de
ordine interven]ia pentru eliberarea pie]ei“ - punctul

fraudare a scrutinului
electoral, prin
intermediul aleg`torilor
fictivi.

ALEGERI

cat, de-a lungul guvern`rii, prin critici, din
pozi]ia de pre[edinte al Ligii Ale[ilor Locali,
la adresa Executivului condus de T`riceanu
u |n acest moment, Olteanu se bazeaz`
exclusiv pe T`riceanu [i pe func]ia de
pre[edinte al Cur]ii de Onoare [i Arbitraj a
PNL u Orban este v`zut ca viitor lider al
PNL, av=nd de partea sa teritoriul [i vechea
gard`
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Ace[tia sunt cei care au
ob]inut viz` de flotant, f`r` a
avea domiciliul stabil sau re[edin]a
\n localitatea respectiv`.

Ion BARBU

Pre[edintele Traian
B`sescu a lansat pe pia]`
un nou concept. Cel de
blat politic. Expresia,
izvor=t` dintr-un limbaj de
jargon, a prins.

Cuvio[ii Onufrie cel Mare
[i Petru Atonitul
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2,3652 lei

IOANA C+RLIG - ZIUA FOTO

Sorin RO{CA ST~NESCU

www.ziua.ro

V-a pl`cut jocul Rom=niei DA: 27,11 %
\n meciul cu Fran]a?
NU: 72,89 %

