
Partidele au adoptat votul
uninominal din populism,
iar acum, c=nd se
apropie alegerile,
politicienilor a \nceput s`
le fie fric` de consecin]e.
Referendumul pentru
uninominal a c`zut din
cauza absenteismului. 

Aducerea moa[telor 

Sf. Sfin]it Mucenic Foca;

Sf. Mucenici Trofim 

[i Teofil

Ion BARBU
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Fostul lider al s=rbilor
bosniaci, condamnat de
Tribunalul Penal Interna]ional
pentru crime de r`zboi, a fost
arestat la Belgrad. Guvernul
s=rb este b`nuit c` l-a
capturat pe Radovan Karadzici
\n urma unui acord politic. 

Robotul 
de m=ine
Este patriot, refuz` \n principiu
aventura unei afaceri proprii,
ur`[te politica [i prefer` o lea -
f` de subzisten]`. Acesta
este portretul studentului ro -
m=n schi]at de Agen]ia
pen tru Strategii
Guvernamentale. 

B`taie 
pe Bucure[ti
Dou` tabere, ambele denu -
mindu-se Camera de Comer]
[i Industrie a Bucure[tiului
(CCIB), se lupt` pentru condu -
cerea Camerei, care are mare -
le avantaj de a de]ine impor -
tante imobile \n Bucure[ti. 

Buldozerul
terorist
Palestinienii sinuciga[i au
patentat o nou` metod` de
atentate. Un buldozer ]=[nit
de pe un [antier [i condus de
un palestinian extremist a lovit
ma[ini [i trec`tori cu inten]ia
de a provoca c=t mai multe
victime. 

Mai e de furat
la CFR
Berceanu, fostul ministru al
Transporturilor, l-a acuzat ieri
pe Orban, ministrul \n
exerci]iu, c` pune la cale
„tunuri imobiliare“ cu terenu -
rile din patrimoniul CFR.

10 sfaturi 
pentru digestie
Medicii nu \nceteaz` s`
avertizeze c` majoritatea
bolilor de stomac [i intestine
\[i are originea \n proasta
digestie a alimentelor. 
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Gu]` sau
Hrebenciuc?

R`svan MOLDOVEANU

Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului 
\n Rom=nia (IICCR) a dat 
publicit`]ii fi[ele penale 
matricole ale de]inu]ilor 
politici [i ale unor 
personalit`]i publice 
� Printre acestea 
figureaz` Corneliu 
Coposu, Bartolomeu 
Anania sau Constantin 
Argetoianu � Coposu 
a fost condamnat
la 15 ani de \nchisoare 
pentru „activitate intens` 
contra clasei muncitoare“ 

Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4283 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`     LUNI, 14 IULIE 2008       

Fi[a de temni]` 
a lui Corneliu Coposu

www.ziua.ro DA: 40,60 %
NU: 59,40 %2,2400 lei

3,5666 lei Este real` criza medicamentelor
gratuite [i compensate?
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Director fondator: Sorin Ro[ca St`nescu anul XV num`rul  4291 16 pagini 1 leu edi]ia na]ional`    MIERCURI, 23 IULIE 2008       

Anun]
Redac]ia ZIUA

angajeaz`:

� 10 redactori
specializa]i 
\n investiga]ii

� 10 redactori
specializa]i 
\n reportaj

CV-urile trebuie trimise
pe adresa de e-mail a
redac]iei: ziua@ziua.ro,
cu men]iunea „angajare
reportaj“ sau „angajare
investiga]ii“

Interviurile vor avea loc
luni 4 august, \ncep=nd
cu ora 12.00, la sediul
redac]iei din strada
Constantin Mille nr. 17,
Sector 1 Bucure[ti

Sacrificarea 
lui Karadzici

„Invidiem Rom=nia pentru acest raport favorabil \n compara]ie 
cu Bulgaria, dar cred c` ambele ]`ri sunt \n aceea[i oal`“ 

Juliana NIKOLOVA, directoarea Institutului European din Bulgaria
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Asocia]ia Na]ional` a Cadrelor
Militare \n Rezerv` propune din
nou Ministerului Ap`r`rii un
proiect de lege privind amnistierea
faptelor militarilor din timpul

revolu]iei, care a ajuns la procurorii
militari, Asocia]ia 21 Decembrie
1989 cer=nd interven]ia Consiliului
Superior al Magistraturii, transmite
Mediafax. 

Proiect de salvare 
a criminalilor 
din decembrie ‘89

El figura ca „mic burghez“, de[i securi[tii au
consemnat la avere: „nimic“ � |n document se
precizeaz` c` a f`cut trei luni de carcer` pen-
tru nerespectarea regulamentului [i comporta-
ment necuviincios � Radu C=mpeanu \n
munca de [antier, la Bragadiru, „a dat rezul-

tate bune“ [i „politic nu s-a manifestat“ 
� Nichifor Crainic a fost os=ndit la „deten]iune
grea pe via]`“ pentru c` „a scris articole la
ziar contra evreilor“ � Constantin Titel
Petrescu s-a ales cu \nchisoarea pe via]` pen-
tru c` a fost „capul complotului contra

Republicii de Democra]ie Popular`“ 
� Argetoianu a murit dup` gratii sub acuza]ia
c` a ordonat arestarea celor care au partici-
pat, \n 1921, la Congresul de constituire al
PCR � IICCR public` [i fi[ele de]inu]ilor politi-
ci sau ale celor de drept comun executa]i


