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Va fi extr`dat
Necolaiciuc?

Olteanu se ia
cu Gorghiu

Nici nu s-a des`v=r[it bine
divor]ul lui Bogdan Olteanu,
c̀  t=ǹ ra liberal̀  Alina Gorghiu
trage tare s`-l duc` pe fostul
pre[edinte al Camerei Depu -
ta]ilor din nou \n fa]a altarului.
Surse apropiate anturajului
celor doi ne-au spus c̀  Olteanu
a p`r`sit domiciliul conjugal
nu pentru fosta sa subordo -
nat`, deputatul Diana Tu[a,
ci pentru cea pe care Bogdan
a adus-o cu c=]iva ani \n
ur m` din Republica Moldova,
respectiv Alina Gorghiu. Eve -
nimentul prin care cei doi
vor s` oficializeze rela]ia lor
va avea loc p=n` la sf=r[itul
acestui an. Fostul pre[edinte
al Camerei Depu ta]ilor s-a
mutat deja la iubita lui, care
st` \n bloc cu Verestoy Attila
[i Vasile Blaga. (I.S.C.)

Atentat asupra
Lacului Snagov
Doi mini[tri ai cabinetului Boc 
au distrus o parte din
ecosistemul Lacului Snagov,
aten]ioneaz` liderii funda]iei
ecologiste Snagov Plus. 

Misiune: 
România
Duffy va concerta pen  tru
prima oar` \n Ro m= nia pe 26
iunie \ntr-un eveniment cu
intra rea liber` pe plaja H2O
din Mamaia. Soprana Tarja
Turunen va sus]ine luni un
concert la Sala Pala tului. 

Americanii ne
promit avioane
Secretarul de stat Viorel
Oancea a declarat c` o
decizie privind avioanele
multirol va fi luat` p=n` \n
2012. Exist` promisiuni de la
SUA c` Rom=nia nu va
r`m=ne f`r` avia]ie. 

La est de UE se con -
solideaz` de c=]iva ani
buni una dintre cele mai
importante construc]ii
politice, economice 
[i de securitate de 
dup` cel de-al Doilea
R`zboi Mondial. 

Cristian UNTEANU

„Oficialii politici (...), dac` ac]ioneaz` \ntr-o manier` extremist`, (...) vor fi responsabili
pentru s=nge, violen]e [i haos“ - Ali KHAMENEI, liderul suprem din Iran
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„~sta e cel mai mare r`u“, 
a avertizat edilul Constan]ei
� Afirma]iile sunt desprinse 
din [edin]a Comitetului Executiv 
al PSD, desf`[urat` \n spatele
u[ilor \nchise, la Turnu M`gurele 
� Fragmente \nregistrate din

discu]ia purtat` au ajuns pe m=na
presei � |n ciuda strig`telor 
de lupt` din [edin]a Comitetului
Executiv, social-democra]ii nu se
\ncumet` s` plece de la guvernare
� Ei [i-au \mbog`]it doar strategia
de a face opozi]ie din scaunele

puterii � Hrebenciuc a fost uns
strateg-[ef de campanie al lui
Geoan` \n cursa pentru Cotroceni
� Iliescu a promis c` va milita
al`turi de colectivul de partid [i 
a negat c` ar sprijini o eventual`
candidatur` a lui Sorin Oprescu 

{tirea subcutanat`

Comisarul
mai a[teapt`
Aflat la Bruxelles, B`sescu
a refuzat s` comenteze pe
tema reprezentantului
rom=n \n executivul UE,
cer=nd r`bdare. 

Condamnarea
mineriadei
Inten]ia lui B`sescu de 
a \nfiera crimele din 13-15
iunie 1990 dup` modelul 
comunismului este perce -
put` drept o propagand`
electoral`. 

Averi ascunse
Directorul Transparency
International Romania,
Victor Alistar, este acuzat
de fals intelectual. 

Tezele de la 
Turnu M`gurele

8
POLITICå

„Da]i, m`, \n ei!“, [i-a 
asmu]it Mircea Geoan` 
mini[trii pe colegii din PDL 
� Motiva]ia liderului PSD: 
C=nd vorbe[te Videanu, 
\n spate e un business, 
Boc n-are habar de 
economie, Pogea e adus 
de pe drumuri � Principalul 
inamic al pesedi[tilor 
r`m=ne Iuda, identificat 
\n persoana lui B`sescu 
de c`tre Radu Maz`re 

Felix r`pus
de veri[oare

Mikaela Kallberg, o
alt` veri[oar` a lui Dan
Voiculescu, a f`cut
cerere de interven]ie
\n procesul acestuia
cu CNSAS, \n care

spune c` p`rin]ii ei 
ar fi fost re]inu]i 
de Securitate dup` 
ce liderul PC i-ar fi
denun]at pentru
de]inere de valut`. 

Pentru c` firma RODIPET,
fost` societate de stat, \n prezent de]inut`,
prin grija [efilor AVAS, de „oameni
de afaceri libanezi“, are datorii imense
la noi, ne vedem nevoi]i s` nu mai

distribuim ZIUA la chio[curile
companiei respective. Pozi]ia noastr`
nu se va modifica at=t timp c=t directorul
general Florin Lungoci nu achit`
\ntreaga sum` datorat`. 

|n aten]ia cititorilor no[tri: 
ZIUA renun]` la distribu]ia prin RODIPET
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Adev`rul vie]ii 
nu e pornografie
Cu maestrul Sebastian Papaiani 
despre via]`, \mpliniri [i e[ecuri, 
despre tot ce-i vechi [i tot ce-i nou DIALOGURI               14
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