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Celebrul post de televiziune american nu 

a transmis mar]i nimic despre luptele de strad` 

de la Chi[in`u � |n schimb, de-a lungul 

timpului, CNN a prezentat \n direct revolta 

din Belgrad \mpotriva lui Milo[evici, revolu]ia 

lalelelor din Kirghizstan, revolu]ia trandafirilor din

Georgia [i revolu]ia portocalie din Ucraina � De 

regul`, revolu]iile transmise \n direct de CNN au 

reu[it � Voronin a \nchis ieri grani]a Basarabiei 

cu Rom=nia, l-a expulzat pe ambasadorul 

rom=n la Chi[in`u [i a anun]at introducerea 

unui regim de vize pentru cet`]enii rom=ni 
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CERE}I ASTåZI

Pre[edintele comunist a acuzat Rom=nia
c` a organizat protestele \mpotriva
fraud`rii alegerilor � Ministerul rus 
de Externe a condamnat „tentativa de
destabilizare a suveranit`]ii Republicii
Moldova“ � Baroneasa Emma Nicholson
sus]ine c` raportul OSCE privind
corectitudinea scrutinului nu con]ine
toate pl=ngerile cauzate de presiunile
venite din partea ru[ilor � Eurodeputata

mai afirm` c` Rom=nia nu este vinovat`
de cele \ntâmplate la Chi[in`u
� Ministerul de Externe de la Bucure[ti
a protestat fa]` de acuza]iile comuniste
� Sute de studen]i [i zeci de ziari[ti au
fost \mpiedica]i ieri s` treac` grani]a 
de pe Prut � Voronin a amenin]at 
cu deschiderea focului asupra
demonstran]ilor � |n ciuda arest`rilor de
mar]i noaptea, mii de protestatari au ie[it

ieri \n Pia]a Marii Adun`ri Na]ionale de la
Chi[in`u cer=nd organizarea de alegeri
anticipate � Abia ieri sear` CNN 
a \nceput s` dea imagini din centrul
Chi[in`ului, via Moscova 

Geoan` 
a trecut 
\n Opozi]ie
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Sf. Mc. Eupsihie 
din Cezareea; 
Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)

PAG. 10

ACTUALITATE 5

SOCIAL 6

FINAN}E 7

POLITICå 8

LIFE STYLE 11

CULTURå 14

CNN n-a prins
Basarabia

Va reu[i revolta 
anticomunist` de la Chi[in`u?

STS se d` 
\n b`rci

Serviciul de Telecomunica]ii
Speciale a demarat procedurile
pentru achizi]ia unei ambarca]iuni
fluviale. |n plin` criz` economic ,̀
generalul locotenent Marcel
Opri[, directorul STS, s-a hot`r=t
s` cumpere o [alup` rapid` cu
care s` se plimbe pe Dun`re
de la Por]ile de Fier p=n` la
Sulina, bine\n]eles \n interes
de serviciu. STS \[i dore[te
o ambarca]iune care s` poat`
naviga pe timp de noapte sau
de zi [i \n orice anotimp. {alupa
trebuie s` fie echipat` cu un
motor de cel pu]in 120 cp [i
s` dezvolte o vitez` mai mare
de  50 Km/h. Vasul trebuie s`
aib` o lungime de 7,5 metri [i
s` poat̀  transporta [ase persoane
\n condi]ii foarte bune. STS
vrea ca pe ambarca]iune s` fie
montate cele mai moderne
echipamente. (A.F.)

{tirea subcutanat`

„Don Costel“
am=nat
Celebrul interlop craiovean
Costel Iancu, zis [i „Don
Costel“, a ap`rut ieri 
\n instan]a Tribunalului Dolj.
Procesul a fost amânat, 
la cererea avoca]ilor 

Vin banii 
de la UE
Agricultorii rom=ni vor primi
toate subven]iile promise,
f`c=ndu-se demersuri pentru
ca acestea s` ajung` \n c=t
mai scurt timp la beneficiari,
sus]in oficialii Ministerului
Agriculturii. 

Cererea de
case a sc`zut
Num`rul celor care vor s` ia
un credit ipotecar s-a redus
cu peste 50% \n primul tri -
mestru. Numai 7,5% dintre cei
care vor s`-[i cumpere o cas`
\[i [i permit acest lucru. 

Italia [i Rom=nia,
expuse la seism
Bilan]ul victimelor cutremurului din
Italia a ajuns la 260 de mor]i, din -
tre care 60 de copii. Mar]i noap -
tea, un nou cutremur, de 3,8 grade
pe scara Richter, a zguduit ora[ul.
Conferin]a Mondial` pentru Redu -
cerea Dezastrelor a avertizat c` 
\n Europa ]`rile cele mai expuse
riscului unor cutremure majore
sunt Italia, Rom=nia [i Grecia. 

Codurile de ]inut`
,,|n condi]iile \n care ]ara arde
poate p`rea ciudat s` reco man -
d`m «piept`natul», dar tocmai
imaginea ne poate salva 
de la concediere“, 
ne spune Mihaela Berciu. 

Umoristul
[evaletului
Dac` vre]i s` v` crea]i o stare de
bun` dispozi]ie, c=t a mai r`mas
din S`pt`m=na Mare a catolicilor 
[i p=n` \n Pa[tele ortodox, v` re -
co  mand`m Galeriile de art` „Cor -
nel Florescu“ din Bucure[ti, unde
este deschis` expo zi]ia pictorului
Emil Pavelescu. 
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Trei entit`]i distincte? Nu e 
o abera]ie? Nu ar trebui s`
vorbim despre aceea[i entitate
[i, din toate punctele de
vedere, s` existe o pozi]ie
unitar` \n dialogul cu
pre[edintele comunist Voronin?

Cristian UNTEANU
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Tribunul [i Nebunul 
iau calea Europei

Supliment GRATUIT

ZIUA ofer` gratuit spa]iu pentru 
licita]ii de execut`ri imobiliare 

Case [i terenuri
scoase la vânzare 
de b`nci PAG. 13

„Nu am s`-l simpatizez niciodat` pe Becali, pentru c` am senza]ia c` este un tip haotic. 
Dar din punct de vedere uman pot s` spun c` sunt al`turi de el“ - Marian VANGHELIE
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Acestea erau imaginile postate pe site-ul CNN la ora \nchiderii edi]iei

ULTIMA ORå: pre[edintele B`sescu 
[i premierul Boc s-au \ntâlnit asear` 
cu [efii serviciilor secrete pentru a
discuta situa]ia din Republica Moldova

Vadim ia oferit lui 
Becali locul al doilea 
pe listele PRM pentru
europar la mentare \nc` din
ziua \n care acesta a fost
poprit de oamenii legii. 
|n arogan]a sa nem`rginit`
Tribunul [i-a permis 
s` rezerve primul loc
pentru el. Dup` ce
arestarea pentru 29 de zile
a r`mas b`tut` \n cuie,
Becali a ac cep tat
propunerea lui Vadim.
Intrarea finan]atorului
Stelei \n cursa electoral`
din par tea PRM a fost
oficializat` ieri, c=nd liderii
peremi[ti au depus la
Biroul Electoral Central
listele de candida]i. 


