
Voronin v=neaz`
oameni \n
Basarabia
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Elevii [i studen]ii sunt principalele 
]inte ale lui Voronin � La Chi[in`u 
tinerii sunt ridica]i de pe strad` 
de civili [i du[i \n direc]ii 
necunoscute � Ministerul de 
Interne din Basarabia a anun]at 
imediat dup` protestele de mar]i 
c` a re]inut 200 de manifestan]i, 
dup` care a refuzat s` mai fac` 
public` vreo informa]ie despre 
num`rul re]inu]ilor � R`pirile \n 
stil kaghebist au continuat p=n` 
ieri, \ns` instan]ele de judecat` 
de la Chi[in`u nu au emis nici un 
mandat de arestare � Poli]ia 
moldoveneasc` nu informeaz` 
rudele [i presa cu privire la locul 
unde sunt ]inu]i aresta]ii 
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CERE}I AST~ZI

Premierul Zinaida Grecian\i 
a amenin]at cu deschiderea focului 
\n cazul unor noi proteste � Intimidarea
a avut efect: manifesta]iile de ieri 
au reunit doar c=teva zeci de oameni 
� Coresponden]ii TVR, Realitatea TV,
Antena 3 au fost re]inu]i, ancheta]i 

[i escorta]i p=n` la grani]` 
� Jurnali[tii de la Ziarul de Gard`, 
Jurnal TV [i ProTV au fost b`tu]i de
poli]i[ti \n timp ce \[i f`ceau meseria 
� |n timp ce teroarea b=ntuia str`zile
Chi[in`ului, organele oficiale de pres`
comuniste transmiteau cu entuziasm

desf`[urarea T=rgului de turism, 
cu participarea a 160 de firme 
din opt ]`ri � Opozi]ia se pl=nge 
c` puterea comunist` blocheaz`
verificarea listelor de aleg`tori 
� Pre[edintele moldovean a fost
asigurat de sprijinul total al Moscovei

Dominoul
Tutilescu
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S †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica;
Sf. Sfin]it Mc. Antipa; 
D †) Duminica Intr`rii Domnului 
\n Ierusalim (Floriile) 
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Teroare bol[evic`

L-a]i vota pe principele 
Radu Dudapentru func]ia 

de pre[edinte al României?

Cutremurul
vine prin HG

|n Hot`r=rea de Guvern
548/2008 privind aprobarea
Strategiei de informare public`
pentru situa]ii de urgen]` se
arat` c` „\n conformitate cu
studiile efectuate \n acest domeniu
de institu]ii specializate,
cutremurele cu o magnitudine
de [apte grade pe scara Richter
au o perioad` medie de revenire
de 32 de ani. Pe baza acelora[i
studii au fost stabilite [i perioade
de revenire a cutremurelor
cu diferite intensit̀ ]i \n Bucure[ti“.
Ultimul cutremur de peste [apte
grade a fost \n 1977, adic` exact
acum 32 de ani. Primarul Sorin
Oprescu a anun]at joi seara c`
un astfel de cutremur ar putea
produce circa 500.000 de mor]i
numai \n Capital`. (G.M.)

Ziarist ap`rat
cu for]a
Instan]a a dispus din senin ca
lui Mircea Brenciu-Freund s` i
se numeasc` un curator care
s`-i reprezinte interesele.
Judec`toria Bra[ov \[i
justific` isprava pe baza unui
decret comunist din 1954. 

Prin]ul candidat 
„Nu sunt aici pentru a arunca
cu piatra \n nimeni, ci sunt
aici pentru a pune o piatr`
jos, la temelia unei Rom=nii
respectate“, a declarat fostul
actor Radu Duda. 

Recviem 
pentru ]`rani
La Muzeul Na]ional 
al Satului sub titlul „}`ranii 
[i comunismul“ s-au adus
m`rturii zguduitoare despre
tragedia ]`r`nimii \n perioada
colectiviz`rii (1949 - 1962). 

Sindicatele se bat
cu „monstrul“
Inten]ia Ministerului Economiei  
de restructurare a sectorului de 
pro duc]ie a energiei va duce la
cre[ te rea pre]ului acesteia [i la
fali men tul companiilor de profil, 
a de clarat Ilie Ro[u, pre[edintele 
Fe dera]iei Sindicale din
Hidroelectrica, Hidrosind. 

Lunea
Mincinosului
Spectacolul „Mincinosul“ de Carlo
Goldoni vine pe sce na Teatrului
Nottara, luni (orele 19.30) [i pe 28
[i 29 aprilie, de la aceea[i or`, la
Opera Na]ional`, dup` succesul
r`sun`tor pe care l-a avut \n Ia[i,
Bac`u, Suceava, Gala]i, Br`ila,
unde s-a jucat cu casa \nchis`. 

Regina
discotecilor
C.C. Catch, celebra c=nt`rea]` 
a anilor ’80, concerteaz` 
\n aceast` sear`, pentru prima
dat` \n Rom= nia, la Sala Palatului
din Bucure[ti. |n des chidere 
va c=nta Mihai Tr`istariu. 

ACTUALITATE     5

P=n` nu de mult Vladimir
Voronin \mpu[ca mistre]i la
Condri]a. Ca pentru orice
dic tator comunist stimat de
aplaudaci, gonacii \i aduceau
mistre]ii \n b`taia pu[tii, iar
viteazul general KGB 
Vladi mir Voronin \i executa
cu s=nge rece.

George DAMIAN

|n vinerea dinaintea
Pa[telui, credincio[ii
catolici din ora[ul 
german Bensheim
reconstituie simbolic
drumul parcurs de Iisus
Hristos pe Dealul Golgotei.
Este o tradi]ie veche 

care cuprinde toate
momentele prin care 
a trecut M=ntuitorul:
judecata, schingiuirea,
umilirea [i r`stignirea.
Catolicii marcheaz` astfel
\ncheierea S`pt`m=nii
Patimilor. 
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„Cel mai important lucru este ca institu]iile europene, UE, OSCE s`-[i dea seama c`
ce se \nt=mpl` \n Moldova este \mpotriva unei democra]ii reale“ - Laszlo BORBELY

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

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

SPORT           9

Marionetele 
din Ghencea
Steli[tii au fost folosi]i de
Arg`seal` pentru ca Becali s` 
afle, din arest, c` \i r`m=ne loial
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