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ţ- Ziarul ZIUA are exclusi"ita~j.n()r· depozitii stupefiante
furnizate. de un seriatdrd'injtomisia Decembrie '1989. '. 
·A fost" o lovitură·-de'stat-~Jati-dovâda':r\r'12· .- ~ .,... 
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Numai printr·o min,une, c~re se numeşte 

generalul·Ştefan 'Guş'e-l Armata a . 
. 14..a nu a invadat 

România 

. Oricat d-a m,ult a dorit 1011 ~~ prelu.a. sub ocuP.~ţie.  Ro'lt.irtia: niciodat~  p<, rusini general ul Stefan 
11,es<u ~ ascund~ adev~rul. el a j:JL .~~.',  ,,' , . ,~i -Sce~anul  cu teronstu ~vea. nu numai Guşe.  Seful Marelui Stat Major. in ciuda 
,e~, t la Iveala. In decem:>m~ ;;.;" .. ,. o/~"  6tl . menirea de a c~n>ollc!a  rap,d put~rea presiunilor eJCtraordil13fil făcute asupra lui de (on lIieseu 
1989, actuah,1 pre~ediTlte  ar. .' nou instalatâ ci ~i, sau in primul ,~nd, şi de repre~ntanllj  MOSCOV1!i. genefillul Guşe a refuut 
Romaniei a incercat din răsputeri să·~i ;od~pli,.,e.lsu de il ofen motivaţia  mar~ul  ui. trupelor ruseHl asupr3 6A·şi  dea acordul, salv-ind ROm.lnlil. Eroul Stefan Guse il 

· angajamentul faţă  de Kr~m\in  'si să aducă trupele Romjniei. Numai incăp31ânarea eroică a generalului pl ăti t cu vi aţa pe ntru patriotism \lI lu i. 
· sovietice' În România. Invazia reprezenta garanţia  c~  Stefan .Guşe a salv'!t'Rom.anla de la un dezastru. Conform Public~. jncep~nd din a(est număr.  probe de 

România va fi ~format3  in chip gorbaciovist. O putere regulilor. t:ra.4tlil1Ji de !iI Vaf$l)'(Îa, de nezdeuncinat. Ia ~zdrv,.,(inatasupra Văd"ri'lui Ion lIie~cu. Sunt depoziţi. 

nou Înstalolă.  (lI vechi nomen"aluristi in frunte. ·acea.dat~.  de~i  pregătiţi  peotrv o ;ntervenlie. rusii nu sub pres\are de jur.âm.ânt. U<OI~ in fata Comisiei 
combinată cu eşalonul doi peR şi garantată de tancuri ptlteall in.tr.ilÎn fam ·decât·la sofocitarea ~i CU acordul a lIei Decembr;e 19119 de generalul Stel.;" GU$e. fO~1 set al 
rusesti, iată  obiectivul vizat imedial după.atestarea  llersO<ll\e: Nicolae Ceau~scu,.(omandantul Suprem al 'Marelui Stat M~:Q(.  j~  generalul Ion Horto~Jn. fost 
cuph.llui Ceauşescu, la 22 de<embrie 1989. Dovezil? în armater.~os din <auzil. intrucât pentru o ~forma de tip comand.lnt al trupe:or de uscat si de genera lui luliao 
acest sens sunt de net:dru:'Ionat. Ion i1ieseu, îllfleplinin· . gorbaciovist el ,trebuia eliminat), generalul.)lasile Milea. VI.ad. fost şef al Oell"l'Ulmentului S€cuotHii Statului, 

• dl.t'Si p~nă la capit.angajamentul faţA de sovietid. a.făM Ministrul. Aplrării'l·sinueis"'l.ndimineaţa zilei de 22 
tot ce este ornen~U!  posibil pentru ca ae~tia 'să poată . decl!ll)brie 19Şt- primul'o~ţa$ al jliii nu j-ar fi chemat· Sorjn ROSCA STANESCU 

20. oob de oameni in stradă.  .•..; .' ~: ~~.~.,:.::.<:.'~--~ ";-' . _ _. 

REŞI'A·-CERE~I1.ITERMLUIVĂ~OIU  

Manifestanţii  ameninţă  cu 'bl~~area  nod.uJut.de dlle ferata taransebeş • Di.rectorul n·a putut ţine  inilma
femeile in frâu. Elevii manifestanţi sunt ame~inţaţi  cu exmatricularea. Văcă,-oiu/  În Banat. n·a venit 
că  a fost beat. Reş.iţenii  din 1994 nu sunt 'minerii din 1990'. Focul se va intinde la 'Iaşi, Focşani, . r;.susPECn.f' iIR~'  ft 
Timişoara şi Hunedoara. Sindicaliştii  VOI' ocop'a gările. Văcăroiu aruncă m.âţo; moartă in curtea UCMR

Victor N~gu.  proaspit
 
5~~arnt  POSJ::, (·a părăsit pe ,
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"Dar Rişte. greşeli s-au ·făcut şf nişte .. p:aoieijti~ murit
.n~vi~~~aţi. 1[J,Jopp/ţji/1{J ,ÎiJ<'care., " .' .,. ':~'" ",.,' -, . '.~, 

n!~f~ti,:~~:..to~~~~(~/e.;fl~·~~ : 
~';':~~~lt~}.~/ctJ~~:.Jru $r-~i!tf!f 
sQuJl.e:~a~'IJ; ftpman1a a,·e.x)stitf·'
,ăiliot.fivÎf~:'Că'nu a· ~x;st"f 
ct9!Jl9iJţJ"'.J?a.r ~i~, revp.lid!~_~~~' 
.~: :~(O!.t~'Ii'i;~~ d1~ ~br~~.. ~J ~~~~~ 
Opinia, m~- este ca aşa cum nu, 
a {ţ)sţ. rel(oluţie În ./ta!ia~când.fJu 
scăpaf d,e ./Vfus,olini,,-,!ici ..În" 
România -1989 ,mi a exiStat· nid' 
o ;eyohJţte."'.' .' ~(, : .'0 :'o.:~ ,': _ '~< >,','0:, : Virgil M~G'~~EÂNu.·
 

.. " ',:' 1. 'aet~alu"~f ~1;~iităţii.
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