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Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie;
Ferici]ii Ieronim [i Augustin.
(|nceputul Postului Sfin]ilor
Apostoli Petru [i Pavel)
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O vre]i pe Monica Columbeanu
\mpreun` cu Nati Meir \n politic`?

Hora 
de la Rusca

Sute de urma[i ai fo[tilor
iobagi bo[tinari din satul Sebe[u
de Jos au \ncins, duminic ,̀ „Hora
de la Rusca“, unic obicei p`strat
mai bine de dou` secole [i care
simbolizeaz` protestul locuitorilor
din aceast` zon` fa]` de fostul
guvernator al Transilvaniei,
baronul Samuel von Brukenthal.
„De atunci, din 1784, c=nd s-a
\nnodat prima Hor` de la Rusca,
nici guvernatorul Brukenthal nu
a reu[it s` ne subjuge, dar
nici pe urm` comuni[tii, noi am
p`strat Hora de la Rusca [i,
astfel, toat` comuna noastr`,
Turnu Ro[u, a r̀ mas necolectivizat̀
prin aceast` hor` \nnodat`“, a
spus primarul de la Sebe[u
de Jos. Ce nu a reu[it nici
gu  vernatorul Brukenthal acum
225 de ani [i nici regimul comunist
au reu[it euroalegerile s` mute
cu o s`pt`m=n` data la care are
loc aceast` tradi]ie . (R.R)

Norme pentru
Prima Cas`
Guvernul a aprobat, ieri, normele
de aplicare ale programului 
Prima Cas`. Dob=nda maxim`
pentru un credit \n euro va 
fi de 5,28%. Cump`r`torii 
vor fi obliga]i s` nu \nstr`ineze 
locuin]a timp de cinci ani. 

Calculator la urne
{eful statului a recomandat, ieri,
ca la alegerile preziden]iale s`
existe c=te un calculator conectat
la Internet \n fiecare sec]ie de
votare pentru a putea fi verificate
imediat listele electorale [i
identificate persoanele care au
votat de mai multe ori. 

iPhone de criz`
Compania american` Apple 
a prezentat la World wide Deve -
loper Conference WWDC 2009 cel
mai performant iPhone de p=n`
acum, precum [i noua gam` de
notebook-uri MacBook Pro. |n
centrul aten]iei a fost „noul“
iPhone 3GS, prezentat, bine -
\n]eles, ca fiind revolu]ionar. 

Rezultatele, dac` acestea
vor r`m=ne valabile, ale
alegerilor din Iran
amorseaz` o perioad` 
de noi tensiuni majore \n
Orientul Mijlociu. {i, \n
acela[i timp, deschid noi
fronturi de atac pentru
c=teva dintre marile puteri.

Cristian UNTEANU
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„Cei care sper` c` «las` c` mergem [i
fiind alegeri preziden]iale \n noiembrie, 
\n decembrie [i spunem \n octombrie: de
unde ave]i, de unde n-ave]i, da]i-ne bani
de salarii, m` tem c` \[i asum` un risc
major s` nu dea salarii \n septembrie [i
octombrie»“, a avertizat [eful statului 
� Ministerului Finan]elor i s-a cerut s`
compenseze c=t mai rapid TVA-ul [i s`

absoarb` excedentul de euro care exist`
\n b`nci � |n rezerva BNR „se afl`
aproape 12 miliarde de euro, iar \n lei
echivalentul a [ase miliarde de euro, 
care nu sunt banii BNR, ci ai b`ncilor
comerciale“ � Pre[edintele le-a atras
aten]ia mini[trilor s` nu mai promit` 
investi]ii pe care nu le pot face din cauza
lipsei de fonduri � Exemplu a fost dat

Vasile Blaga [i programul de izolare 
termic` a locuin]elor � B`sescu n-a 
uitat nici [coala, ministrul Educa]iei 
fiind rugat, de dragul reformei, s` 
conceap` o program` adecvat`,
ne\nc`rcat` [i adaptat` economiei 
� „V` spun prietene[te: nu scoate]i
sportul! L`sa]i sportul \n [coli“, i-a zis
pre[edintele Ecaterinei Andronescu

Cristelni]ele
\n sc`dere
La Romexpo a avut loc un
t=rg mai aparte, cel de obiec -
te biserice[ti de cult. Calita -
tea produselor [i pre]ul
impun sau \nfund` firmele
specializate. 

Cabana 
de criz`
Regia Na]ional` a P`durilor
Romsilva preg`te[te v=nza -
rea unor cantoane [i cabane
din proprietatea sa pentru 
a sc`pa de costurile 
de \ntre]inere. 

Revolte de 
strad` \n Iran
Realegerea pre[edintelui
iranian \n cadrul scrutinului
de vineri a provocat protes -
tele iranienilor, care denun]`
fraudarea alegerilor. 

B`sescu anun]`
recesiunea 3
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Pre[edintele i-a informat pe 
mini[tri la [edin]a extraordinar` 
de Guvern c` sc`derea 
economic` va continua [i \n 
trimestrul doi � „Optimismul 
manifestat de BNR \n luna 
aprilie nu are acoperire \n 
evolu]iile viitoare economice“, 
a declarat B`sescu � El i-a 
\ndemnat pe guvernan]i s` mai 
fac` \nc` o „rectificare negativ`“ 
prin august sau septembrie 

R`zbunarea CFR-ului

Clujenii au c=[tigat Cupa
Rom=niei dup` 3-0 cu
Timi[oara, o final` umbrit`
de presta]ia arbitrului
Balaj [i a suporterilor
b`n`]eni. Jandarmeria,
institu]ia militar` cu

obliga]ii de asigurare 
a ordinii publice, nu \i
ap`r` pe spectatorii 
din stadioane, av=nd 
ca atribu]ii doar
amendarea bodyguarzilor
care nu \[i fac treaba. 

Scrisoare deschis` adresat` domnului Mircea Geoan`, pre[edintele PSD

V` rug`m: exclude]i din partid

impostorul [i delapidatorul D. Tompea!
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„Inclusiv pentru tunsul oilor este nevoie de carte“ 
Aurel CORNEA, pre[edinte FSLI
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Videanu restructureaz` 
pentru bani
Vechile companii de producere a energiei 
vor disp`rea ca entit`]i juridice
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