
|n urm` cu circa doi ani,
c=nd un deget bont
acuzator dirija corul
r`zvr`ti]ilor \mpotriva
majorit`]ii parlamentare de
la Bucure[ti, conceptul
votului uninominal a
\nceput s` fac` r`d`cini.

S: Aducerea moa[telor
Sf=ntului |nt=iului Mucenic
[i Arhidiacon {tefan;
Binecredinciosul |mp`rat
Justinian cel Mare
D: † Cuvio[ii: Isaachie,
Dalmat [i Faust;
Sf.Salomeea Mironosi]a

Ion BARBU
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Steaua va juca cu Galata -
saray \n ultimul tur prelimi -
nar al Ligii Campionilor, iar
FC Vaslui cu Metalurg
Liepaja \n Cupa UEFA.
Becali a anun]at c` R`doi
va pleca la Inter Milano.

Garajele popilor
peste Tomis
Vestigiile din curtea Pala -
tului Arhiepiscopal de la
Constan]a au fost distruse
pentru a se face loc limu -
zinelor \nal]ilor prela]i.

Leul mu[c` euro
Moneda na]ional` a avut
ieri cel mai bun curs din
acest an \n raport cu euro,
BNR anun]=nd o cota]ie de
3,517 lei/euro.

Lichidarea 
lui Karadzici
Fostul lider bosniac 
crede c` „m=na lung`“ 
a americanilor ar putea 
s`-l ajung` [i la Haga.

Poli]i[ti ataca]i
cu toporul
Doi agen]i au ajuns la spital
\n urma unei alterca]ii cu
interlopii bucure[teni.
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Mascarada

Sorin RO{CA ST~NESCU

Fostul ministru de Externe al RSR 
{tefan Andrei dezv`luie, \ntr-un 
interviu acordat ziarului ZIUA, 
momente picante despre via]a lui Ion 
Iliescu \n s=nul familiei Ceau[escu 
� „Pe c=nd era el b`ietan, Elena 
Ceau[escu mergea la \nchisoare 
la T=rgu Jiu de m=n` cu Iliescu 
�Ea mergea la frate-s`u [i el 
se \nt=lnea cu taic`-s`u“

„Schimbau trenul la Filia[i. {i, spunea
Elena: „Dormeam to]i \ntr-o odaie acolo,
uneori \n acela[i pat. Nici nu ne jenam
de Ionel, era un b`iat \n pantaloni scur]i“ 
� „Era \n ‘43, avea vreo 13 ani. V` da]i
seama, Ceau[easca nu spunea multora
«Ionele»“ � „Au fost apoi la chefuri cu
taic`-s`u, Alexandru Iliescu, [i el [i ea,
Ceau[e[tii. Chiar se spune c` unchiul lui
Iliescu, Eftimie, [i el ilegalist, a fost

amantul Elenei Ceau[escu“ � Declinul
lui Iliescu a \nceput \n drumul spre China 
� Elena i-a spus lui Nicu c` „mai to]i
`[tia care au f`cut studiile \n URSS au
fost racola]i de ru[i!“ � „Iliescu s-a
\nro[it tot [i-a zis: «Dar cei care \nva]` la
Londra, despre care Marx a spus c` este
citadela capitalului financiar mondial,
`[tia nu pot fi racola]i?»“ � Referirea la
Valentin Ceau[escu a f`cut-o pe Leana

s` sar` ca ars`: „E[ti un obraznic! Noi
te-am f`cut ce e[ti acum [i acum profi]i
c` te [tim de mic?!“ � Colac peste
pup`z`, Iliescu a fost singurul \n afar`
de Ceau[escu care f`cea cu m=na \n
vizita din China � „M`, da’ nu ]i-e
ru[ine?“ - i-a zis Ceau[escu dup` - „Tu
n-ai sim]ul m`surii? Eu reprezint statul
rom=n, da’ tu ce reprezin]i?“, poveste[te
{tefan Andrei 
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Iliescu \n pat 
cu Elena

www.ziua.ro DA: 26,45%
NU: 73,55 %2,2588 lei

3,5171 lei Crede]i c` situa]ia romilor din Italia se
va \mbun`t`]i dup` vizita lui B`sescu?
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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.

„Se spune c` Rom=nia are doi prieteni, Marea Neagr` [i
Serbia. Noi, avem ca prieten` Rom=nia, dar din p`cate nu

avem o mare“ - Boris TADIC,  pre[edintele Serbiei
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CERE}I AST~ZI

Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

S-a dus
norocul

Stelei!

„Querida“ Oana Z`voranu [i-a lansat ieri oficial
candidatura la Parlament din partea PRM \ntr-un
colegiu din Bucure[ti. „Fire rebel`“, ea a anun]at c`
nu va renun]a nici la show-biz, nici la vestimenta]ia
sumar` [i a cerut s` nu fie taxat` pentru „burta
goal`“.


