am`nunte \n pagina 6

Pensii
en rose

„Am r`bdat de prea mul]i ani obr`znicia unora care [i-au
dat ]ara pe ner`suflate sau au l`sat interesul na]ional dup`
u[` c=nd au semnat Tratatul cu Ucraina“

- Traian B~SESCU
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Bush a invitat Ucraina
[i Georgia s` se al`ture
NATO, cu o zi \nainte de
Summitul de la Bucure[ti
! „Rusia nu va avea drept de
veto cu privire la ceea ce se
\nt=mpl` la Bucure[ti“, a
avertizat pre[edintele SUA
! Declara]iile sale, f`cute la
Kiev \n prezen]a pre[edintelui ucrainean, au iritat
Moscova la maximum
! Kremlinul a amenin]at cu
denun]area tratatului cu
Ucraina ! Liderul de la Casa
Alb` nu a ]inut cont nici
de opozi]ia exprimat` de
Germania, Fran]a [i Italia,
care s-au declarat
\mpotriva ader`rii
fostelor state sovietice

Promisiunea Guvernului de
majorare a punctului de
pensie \nainte de vreme nu
are acoperire. Sintagma
„dac` Bugetul ne va permite“
las` PNL posibilitatea s`-i
p`c`leasc` pe b`tr=ni m`car
la alegerile locale din var`.

CERE}I AST~ZI

Se distribuie gratuit
\mpreun` cu ziarul

EVENIMENT
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Patriarhia
demonteaz`
minciunile Ligii
Pro Europa
Nu Dumnezeu, ci autorii
raportului „Educa]ia
religioas` \n [colile publice“
i-au tras scara lui Vasilic`.
ONG-ul Smarandei Enache a
interpretat manualele de
religie dup` cum a vrut.

ECONOMIC

Pentru invitarea Georgiei [i Ucrainei
este nevoie de votul tuturor celor 26 de
state din Alian]` ! Kremlinul mai are o
sup`rare: agenda Summitului este conceput` \n a[a fel \nc=t Putin s` nu poat`
lua cuv=ntul \n prezen]a presei
! Ambasadorul Rusiei la NATO a
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Cartiere
fantom`
Speculan]ii imobiliari
cump`r` apartamente cu
zecile, a[tept=nd s` le v=nd`
la pre]uri duble. Astfel, de[i
cererea de apartamente este
uria[`, jum`tate din locuin]ele livrate \n 2007 stau
nelocuite.

OPINII

3,7322 lei
2,3826 lei

subliniat c` Moscova nici m`car nu a
fost consultat` cu privire la \ntocmirea
programului ! Pe l=ng` extindere, liderii
lumii reuni]i la Palatul Parlamentului trebuie s` se pun` de acord cu privire la
scutul antirachet` [i la prezen]a NATO
\n Afganistan ! B`sescu a profitat de

votul pe care Rom=nia \l poate acorda
Ucrainei, pentru a ridica problema
Tratatului de baz`, semnat \n 1997 de
Constantinescu [i Severin \n dauna
„interesului na]ional“ ! Majoritatea
[efilor de stat, \n frunte cu George
Bush, au sosit ieri la Bucure[ti

Ion BARBU

SRI a recunoscut oficial c` ma[ina tamponat`
de [eful statului era \n misiune, \n accident fiind
implicat [i un Logan condus, se pare, de un
ofi]er de informa]ii al Armatei.
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George SCARLAT

Cuv. Tit, f`c`torul de
minuni; Sf. Mucenici
Amfian [i Edesie
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B`sescu
a lovit
dou` servicii
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Momentul
adev`rului
pentru Ucraina

Dac` Ucraina [i Georgia
vor fi invitate s` intre \n
NATO, Rusia \[i va pierde
o mare parte din influen]a
la Marea Neagr`, pe istmul
ponto-baltic.

EVENIMENT

Foto EPA

EVENIMENT

SRI a confirmat oficial informa]iile publicate de
Ziarul ZIUA potrivit c`rora pre[edintele Traian B`sescu a
tamponat o ma[in` condus` de un ofi]er SRI care se afla \n
misiune. Marius Bercaru, purt`torul de cuv=nt al Serviciului,
a declarat c` autoturismul lovit duminic` de ma[ina
condus` de pre[edintele Traian B`sescu apar]ine Serviciului
Rom=n de Informa]ii [i era \ntr-o misiune legat` de
Summitul NATO.

ANCHETE

www.ziua.ro
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E bine s` se \ntoarc`
Mona Musc` \n politic`?

DA: 45,27 %
NU: 54,73 %

