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Ia sloganul, neamule!

A fost decisiv` interven]ia 
lui B`sescu \n amânarea 

grevei profesorilor?

De la OTV
la Agerpres

Fostul deputat PC Drago[
Petre Dumitriu va fi urm`torul
director general al Agerpres,
decizia fiind luat` de partidul
lui Dan Voiculescu \n acord cu
partenerii de Alian]` de la PSD. 

„Are o bogat` experien]`
profesional` [i credem c` este
potrivit pentru aceast` func]ie“,
ne-au precizat sursele din Partidul
Conservator. Absolvent al Facult̀ ]ii
de Construc]ii Civile, Dumitriu
a mai trecut [i prin PRM \nainte
de a se al`tura conservatorilor.
A fost director al s`pt`m=nalului
„Strada“, redactor[ef adjunct al
ziarului „Universul rom=n“ [i
publicist comentator la Jurnalul
Na]ional. Din 1997, devine
redactor-[ef al tabloidului „Atac
la persoan`“, iar din anul 2000
p=n` \n 2004 a fost director
al s`pt`m=nalului „Ancheta“
[i a lucrat la OTV. (C.A.)

Grev` 
pentru nimic
Profesorii au \ncetat
protestele dup` ce au ob]inut
doar promisiuni. Jum`tate din
num`rul de elevi a chiulit ieri
de la [coal`. Premierul Boc
avertizeaz` c` \mprumutul
FMI nu e pentru salarii. 

Radarele fixe
interzise
{eful Poli]iei Rom=ne, ches -
to rul Petre Tob`, a cerut
suspendarea aparatelor radar
fixe amplasate de autorit`]ile
locale, din cauza lipsei
cadrului legal. 

Lificiu 
la Abuzuri
Petru Lificiu, pre[edintele
ANRE, a fost audiat de
deputa]i pe tema pre]ului
gazelor. O ieftinire a 
energiei electrice ar putea
avea loc de la 1 iulie. 

Comisarul
european \n focuri
Un nou conflict e pe cale 
s` zdruncine coali]ia. PDL [i 
PSD au de \mp`r]it postul de
comisar european cuvenit
Rom=niei. Un comisar va gestiona
un buget de miliarde de euro 
anual [i va avea [i un salariu 
de 18.000 euro pe lun`. 

IPS Teodosie
cercetat 
Arhiepiscopul Tomisului, 
IPS Teodosie, este cercetat 
penal pentru luare de mit` [i
complicitate la fals intelectual, 
a anun]at, ieri, Parchetul
Tribunalului Constan]a. 

Disputa extrem de puternic`
[i de sensibil` legat` 
de statutul financiar 
al dasc`lilor a acoperit 
cu des`v=r[ire o parte a
declara]iei preziden]iale. 
Cea referitoare la 
veniturile magistra]ilor. 

Sorin RO{CA ST~NESCU

Autocarul ro[-alba[trilor,
aflat \n drum spre Buz`u, 
a fost atacat de 
c`tre suporteri

dinamovi[ti, incidentul
sold=ndu-se cu r`nirea
funda[ului polonez 
Pawel Golanski. 

Steaua b`tut` cu pietre

„Dragi mari companii de construc]ii europene, dac` tot \nregistra]i pierderi \n
Rom=nia, deci nu pl`ti]i impozit pe profit, de ce veni]i aici?“ - Traian B~SESCU 

ZIUA TV
supliment
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PDL arunc` \n lupt` „La bine [i la greu“,
vorbe care merg pe vreme de criz` \n
opinia lui Cristian P=rvulescu, dar sunt
prea politice dup` gustul lui S`ftoiu 
� Liberalii au ales „Aducem bani pentru
rom=ni“/„Bani pentru rom=ni, bani
europeni!“, ceva folosit sub alt` form` [i

\n alegerile pe care le-au pierdut 
� Paranoia din cuplul Vadim-Becali 
va fi zugr`vit` pe afi[e sub titulatura
„Ho]ilor, bandi]ilor, ce-a]i f`cut cu 
]ara noastr`? Pu[c`ria v` m`n=nc`!“ 
� Este o \ncercare a partidelor mici de
a r`m=ne \n c`r]i, comenteaz` Bogdan

Naumovici sloganul PRM � PN}CD 
reia  „R`m=n rom=n \n Europa“, folosit`
[i anul trecut, \n vreme ce UDMR 
vrea s` inspire unitate cu „O alian]`
maghiar` pentru Europa“ � EBa 
\nc` nu s-a hot`r=t cu ce deviz` 
vrea s` cucereasc` electoratul

Partidele intr` vineri \n lupta 
pentru europarlamentare 
cu lozinci re\nc`lzite, 
obsesii sau vechituri 
� PSD mizeaz` pe „Alege 
bine!“ sper=nd s` c=[tige 
pe m=na originalului 
b`sescian „S` tr`i]i bine!“ 
� Claudiu S`ftoiu vede 
„un posibil efect de 
bumerang: oamenii au 
mai ales bine, tot PSD, 
[i \n 2008“ � Lui Vanghelie 
nu-i place varianta lui 
Geoan` a[a c` se g=nde[te 
la ceva special pentru 
Capital`, cum ar fi 
„Importan]i sunte]i voi!“ 

{tirea subcutanat`

Meciul damelor
pesediste
Aura Vasile [i Magda Bistri -
cea nu s-au \nc`ierat \n v`zul
mul]imii de 1 Mai. „Nu mai ai
ce c`uta la ac]iunile de 
par tid“, a fost mesajul Aurei 
la vederea Magdei. 

Be]i fructe!
Sucurile naturale din fructe 
sunt doar b`uturi r`coritoare [i
energizante pentru cei s`n`to[i,
dar adev`rate medicamente pentru
cei bolnavi. Nici nu v` imagina]i
c=te boli pot fi ameliorate sau
chiar vindecate numai prin 
cure de sucuri de fructe. 
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Vladimir Voronin
tr`dat chiar 
de comuni[tii lui
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Ofi]erul de pres` C`t`lin F`ini[i a fost lovit la m=n`
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Citi]i m=ine

|nt=lnirile ZIUA
Ministrul Radu Berceanu 
despre transporturi [i politic` 
\n vreme de criz`


