
La pu]in` vreme dup` ce
\[i \ncepuse mandatul de
pre[edinte, Traian
B`sescu lansa expresia
„Marea Neagr` - lac
rusesc“. (...) Ru[ii nu s-au
ar`tat deranja]i de vorbele
lui B`sescu - \ns` la prima
ocazie au demonstrat
militar c` Marea Neagr` 
a fost [i va r`m=ne un 
„lac rusesc“.

Sf. Ap. Tadeu; Sf. Muceni]`
Vasa; Sf. Mucenici: Donat
diaconul, Romul preotul,
Silvan diaconul [i Venust

Ion BARBU
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Sf=r[itul 
mandatarilor
Ministrul Internelor a
aprobat procedura prin
care notarii vor verifica on-
line identitatea v=nz`torilor
de imobile, direct \n baza
de date a Eviden]ei
Popula]iei.

Batista 
pe SAPARD
Banii din programul pentru
agricultur` au fost bloca]i
de Bruxelles din iulie, \ns`
Guvernul a ]inut informa]ia
la secret. CE acuz` caren -
]ele din sistemul de mana -
gement [i control [i proble -
me privind armonizarea cu
normele europene.

„|i primeam 
pe ru[i cu foc
de arm`“
Generalul Ion St`nescu, fost
pre[edinte al Consiliu lui
Securit`]ii Statului, dez v`luie
planurile lui Ceau[escu \n
momentul invaziei din
Cehoslovacia. 

Marea Neagr`
r`m=ne lac

rusesc

George DAMIAN

Transnistria la o
sc=nteie de r`zboi
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B`sescu avertizeaz` lumea

www.ziua.ro DA: 19,60 %
NU: 80,40%2,3977 lei

3,5238 lei Adun` politicienii voturi 
cu blogul?
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Guvernul
T`riceanu
finan]eaz`
pe[ti[orul koy

O hot`r=re adoptat` recent
de Guvern prevede acordarea
a peste 4,3 milioane lei de la
buget pentru conservarea [i
utilizarea resurselor genetice
animale \n stare critic ,̀ \n pericol
de dispari]ie [i a celor vulnerabile.
Pe lista speciilor vizate se
reg`sesc merinosul, bivolul
rom=nesc, oaia ]igaie [i porcul
Mangali]a, dar [i unele specii
cel pu]in excentrice sau chiar
d`un`toare. E vorba de vulpea
polar`, pentru „bun`starea“
c`reia Guvernul a alocat suma
de 6255 lei, crapul ornamental
japonez koy care este finan]at
cu 12.000 lei, dihorii, care
primesc 7500 lei, [i o pleiad`
de g`ini exotice din rasele
Combatanta indian` - 1620
lei sau Combatanta malayezian`
- 3240 lei. (F.B.)

EVENIMENT 4

Pre[edintele Rom=niei a declarat, dup` \nt=lnirea
cu pre[edintele Ucrainei, c` \n regiunea sepa-
ratist` din Moldova „aranjamentele de detonare“
sunt f`cute, iar r`zboiul poate izbucni oric=nd 
� Conflictul are toate mecanismele tehnice duse
p=n` la limit`, dup` modelul Osetiei de Sud,
lipsind doar condi]iile politice pentru acest lucru
� „Evenimentele din Georgia ne-au luat
nepreg`ti]i, o repetare \n orice alt` zon`
etichetat` ca fiind conflict \nghe]at este posibil`.
� B`sescu se afl` \ntr-o ofensiv` diplomatic` 
fulger`toare \n zon` � Dup` Moldova, el \i va
\nt=lni pe [efii de stat din Azerbaidjan, Georgia [i
Turcia � Vizitele au fost aranjate imediat dup`
reuniunea NATO de la Bruxelles � Iu[cenko:
„Obiectivul nostru este s` ne asigur`m garan]ii
interna]ionale pentru integritatea teritorial`“ 
� Parlamentul rus va recunoa[te luni indepen-
den]a Abhaziei [i Osetiei de Sud � Tiraspolul a
\ntrerupt rela]iile cu Chi[in`ul � |n replic`, SUA
[i Polonia au semnat rapid acordul de instalare 
a scutului antirachet` � NATO [i-a trimis 
navele de r`zboi spre Marea Neagr`, 
de-a lungul coastelor Georgiei

Catastrof` aviatic` 
la Madrid
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Dihonia Musc`
Anun]ul candidaturii Monei
Musc` a provocat
controverse \n PD-L. Fo[tii
peledi[ti sus]in c` perioada
de peniten]` a fost
suficient de lung`, \n timp
ce pedi[tii cu vechime nici
nu vor s` aud` de un
candidat PD-L cu verdict
de poli]ie politic`.

Voiculescu 
las` fotbalul
f`r` semnal
Intact [i RCS&RDS continu`
s` ignore milioane de mi -
crobi[ti, priva]i de viziona -
rea meciurilor din Liga I.
Fanii fotbalului au ie[it [i \n
strad` pentru a protesta.
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Un avion al companiei spaniole
Spanair, av=nd la bord 163 de
pasageri, a avut ieri un accident
pe aeroportul interna]ional Barajas,
din Madrid, imediat dup` decolare.
Potrivit edi]iei electronice a
ziarului El Mundo, echipele
de interven]ie au reu[it s` evacueze
doar 28 de supravie]uitori din

avionul \n fl`c`ri, num`rul
total al victimelor put=nd ajunge
la 140.

Avionul, model MD-82, efectua
o curs` pe ruta Madrid - Gran
Canaria. P=n` la \nchiderea edi]iei
nu existau informa]ii privind
prezen]a unor cet`]eni rom=ni
la bordul avionului. (F.B.)
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Separati[tii de pe frontul georgian sub banner-ul: „Anul Transnistriei“ \n Osetia de Sud


