
Rocada preconizat` la DNA
e s`m=n]` de scan dal.
Politic. Electoral. Teren al
unei noi confrunt`ri de mari
propor]ii \ntre grupul Co  -
troceni [i ceilal]i. Din care
pot ie[i [ifona]i chiar [i
popu larii europeni implica]i
po litic \n acest conflict de la
Bu cure[ti, prin intermediul
Comisiei Europene. 

Mutarea moa[telor 

Cuv. Maxim M`rturisitorul;

(Odovania Praznicului
Schimb`rii la Fa]`)
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Pre[edintele rus Dmitri
Medvedev a anun]at
\ncheierea opera]iunilor
militare ruse pe teritoriul
georgian, relateaz`
Reuters. |n schimb, surse
de la Tbilisi au acuzat
armata rus` c` a
intensificat
bombardamentele. 

B`sescu
pierde sau

c=[tig`?

Sorin RO{CA ST~NESCU

|n 1983, trei tineri au pus la cale 
un atentat la via]a lui Ceau[escu 
� Dictatorul urma s` fie ciuruit 
de gloan]e \ntr-o vizit` oficial` 
de lucru la o cooperativ` de 
produc]ie � Pentru c` vizita s-a 
am=nat, Securitatea a reu[it 
s` ajung` pe urmele atentatorilor 
� Grupul Roventu-N`stase-
Nicolae a fost condamnat la 
moarte � Pedeapsa a fost comu-
tat` ulterior la 25 de ani \nchisoare,
cei trei fiind elibera]i doar pe 
vremea regimului Constantinescu
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Atentatul necunoscut
la Ceau[escu

www.ziua.ro DA: 73,26%
NU: 26,74%2,3912 lei

3,5570 lei A procedat corect Morar 
refuzând ofertele lui Predoiu?
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Armisti]iu
fragil 

\n Caucaz
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Protest
la BCR

Angaja]ii BCR, membri de
sindicat, protesteaz`, \ncep=nd
de ast`zi, timp de trei zile, pur -
t=nd banderole, \mpotriva pro -
gramului de lucru, a ne respect̀ rii
unor drepturi legale [i a modului
\n care func]ioneaz` rela]ia
cu patronatul, a declarat Ciprian
Ionescu, liderul sindical al
Federa]iei Lucr`torilor din BCR,
citat de HotNews.ro. „Nu este
vorba de o grev`, ci de o form`
de protest, care pre supune
purtarea unor \nsemne specifice“,
a explicat liderul sindical. „Prin
nerespectarea drepturilor legale
m` refer la faptul c` se lucreaz`
mai mult de opt ore pe zi,
p=n` la zece sau dou`sprezece
ore, nu se acord` repaosul
s`pt`m=nal [i nu se pl`tesc
orele su plimentare“, a precizat
acesta. (F.B.)
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Unul din mentorii lor, fostul de]inut politic
Raul Volcinschi (foto medalion), spune c`
ace[tia sunt eroi anticomuni[ti necu -
noscu]i � Profesorul Volcinschi a fost la
r=ndul s`u un erou, at=t \n timpul revoltei
din ‘56, c=t [i \n temni]` � El a evadat de

la Securitate, devenind o legend` printre
de]inu]ii politici � |ntr-un interviu \n
exclusivitate, profesorul anticomunist
decorat de statul ungar descrie metodele
de tortur` ale anchetatorilor bol[evici 
� La Jilava s-a \nt=lnit [i cu filosoful

Constantin Noica � Profesorul clujean
crede c` experimentul lui Noica, de sal-
vare a na]ionalismului, a fost \nfr=nt de o
arip` a Securit`]ii � Raul Volcinshi cere
ca CNSAS s` fie depolitizat [i pus sub
custodia moral` a fo[tilor de]inu]i politici

China a min]it poporul
cu televizorul

Demagogie 
anticorup]ie
Consult`rile de la Cotroceni
pe tema Raportului
Comisiei Europene pe
Justi]ie au fost un prilej
pentru liderii parti delor
parlamentare s` se lan seze
\n declara]ii demago gice
privind sus]inerea luptei
anticorup]ie [i depolitizarea
justi]iei. 

Jos chio[curile
Un sfert dintre copiii
rom=nilor sunt
supraponderali sau obezi.
Ministerul S`n`t`]ii 
a lansat \n dezbatere
public` listele cu alimentele
care nu sunt recomandate
pre[colarilor [i [colarilor.
S-a propus [i desfiin]area
magazinelor alimentare din
preajma [colilor. 

Muschetarul 
de bronz
Campionul olimpic de la
Sid ney, Mihai Covaliu, a
cucerit, ieri dup`-amiaz`,
cea de-a doua medalie
pentru delega]ia noastr`.
|not`toarea Camelia Potec
\[i ap`r` \n aceast` 
diminea]` titlul olimpic
cucerit la Atena. 

Cine l-a otr`vit
pe Nae Ionescu
Moartea lui Nae Ionescu,
survenit` \n ziua de 15
martie 1940, cu trei luni
\nainte s` \mplineasc` 50
de ani, a fost considerat`,
atunci [i mai t=rziu, efectul
unui asasinat. 
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Autorit`]ile chineze au ales
o feti]` „dr`g l̀a[`“ pentru a mima
un c=ntec la ceremonia de des -
chidere a Olimpiadei, dup` ce au
decis c` adev`rata c=nt`rea]`, o
alt̀  feti]̀ , Yang Peiyi (foto stânga),
nu este „suficient de dr`gu]`“ ca

s` apar` la televizor. Lin Miaoke
(foto dreapta) a cucerit o lume
\ntreag` \n momentul \n care a
\nceput „s` c=nte“ imnul na]ional,
fotografia ei ap`r=nd chiar [i
pe prima pagin` a prestigiosului
ziar New York Times. (B.M.)
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„Cred c` am \n]eles de la domnul pre[edinte c` vom avea un nou
procuror-[ef la DNA \n cel mai scurt timp posibil, de[i nu am auzit nici un

cuv=nt explicit \n acest sens“ - Mircea Geoan`
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