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I-a]i pedepsi pe ceferi[tii care
opresc spontan trenurile?

California
e falit`

Guvernatorul statului Cali -
fornia, Arnold Schwarzenegger,
a declarat stare de urgen]`
bugetar ,̀ \n condi]iile \n care
deficitul de finan]are va atinge
\n urm t̀oarele luni 6,5 miliarde
de dolari, relateaz̀  „The Times“.

Schwarzenegger a
convocat o sesiune special`
a Executivului statului, pentru
a \ncerca s̀  reduc̀  cheltuielile.
California, cel mai mare stat
din SUA ca popula]ie, are
\n prezent un necesar urgent
de finan]are de 2,8 miliarde
de dolari, iar deficitul bugetar
ar putea atinge 24 de miliarde
de dolari \n urm`torii doi
ani. Schwarzenegger a aver-
tizat c` necesarul de fonduri
s-ar putea plasa la 6,5 miliar-
de de dolari p=n` \n sep -
tembrie, dac` nu vor avea
loc reduceri de cheltuieli
\n servicii. (F.B.)

Reform`
din gur`
|n urm` cu dou` s`p t` m=ni,
Ecaterina Andro nes cu anun]a
c` la \nceputul lui iulie va face
public pro iectul reformei
curriculare. 

H`rm`laie
ucrainean`
Legislativul ucrainean nu a
mai avut timp pentru ana li za -
rea rela]iilor bi la terale rom= -
no-ucrai ne ne din cauza lupte -
lor in ter ne pentru preluarea
unor func]ii-cheie \n cadrul
aparatului gu ver namental. 

Majoran Nudeln 
T`ie]ei cu maghiran [i carne
de vit`, preparatul propus de
Cris tian Boerean, au to rul
blogului culinar al site-ului
Vinul.Ro, amin te[te de
m=nc`rurile tipice ale
germanilor din Banatul
Montan. 

Imediat dup` ce a c=[tigat
pre[edin]ia PNL [i [i-a a -
nun  ]at \n mod oficial can di -
datura la [efia statului, Crin
Antonescu era un lider aflat
pe cai mari. Cu Traian B` -
sescu \ntr-un declin evi dent
[i cu Mircea Geoan` \n c`
sub scorul partidului (...).

Sorin RO{CA ST~NESCU

CULTUR~         11

„Nu degeaba \ntr-o ierarhie a firmelor
care au contracte cu statul locul cinci
e ocupat de Tel-Drum SA Alexandria,
firm` controlat` de Dragnea“, a
ad`ugat senatorul � „Dragnea are o
experien]` politic` remarcabil` [i [tie
s`-[i atrag` de partea dumnealui de
fiecare dat` oamenii care i-ar putea fi

de un maxim ajutor“, a \nt`rit depu-
tatul liberal George Dumitric` � Duic`
ne-a declarat c` nu [tie de ce a inter-
venit Dragnea pentru el � Directorul
adjunct al CNADR sus]ine c` nu este
un prieten al liderului PSD, dar re-
cunoa[te c` este un om al acestuia
� Duic` de]ine c=teva firme de geo-

dezie care fac afaceri profitabile cu
statul, at=t \n Teleorman, c=t [i \n alte
jude]e � Ludovic Orban \l [tie ca pe
un personaj vechi din Minister, care
nu d` de b`nuit � Fostul ministru al
Transporturilor crede c` interesul
pentru Duic` este de fapt o „reglare
de conturi“ \n interiorul guvern`rii

Apocalipsa
gr=ului
Comer]ul negru cu cerea -
le a ajuns pe masa CSAT.
Sute de firme de-o var`
eludeaz` bugetul cu un
miliard de euro. 

Alert` de
ultraviolete
Comisia European`
avertizeaz`: nivelul
ultravioletelor a atins
acum dou` s`pt` m=ni un
nivel record - 9,4 pe o
scar` de la 1 la 10. 

Tupeu
de RODIPET
Directorul general, Florin
Lungoci se pl=nge de „mi -
zeriile“ pe care, vezi-
Doam ne, i le face AVAS.

Ridzi ap`rat`
de Boureanu
Pedelistul [i-a jignit
colegii din Comisia
parlamentar` pentru a o
scoate basma curat` pe
ministrul Tineretului. 

Omul pentru care
s-a milogit Dragnea
Cristian Duic` (foto medalion),
pentru care baronul de Teleorman
i-a cerut scuze lui Berceanu, este
„omul de cas`“ al vicelui PSD
care „umple pu[culi]ele“ partidului
� Din pozi]ia de director general
adjunct al Companiei Na]ionale
de Autostr`zi [i Drumuri, \n care
a fost repus la insisten]ele lui
Dragnea, Duic` ghideaz`
diverse licita]ii c`tre firmele
binef`c`torului s`u, sus]ine
senatorul PDL Alexandru Mocanu 

Dinu a scris la Secu

„Mister“ a recunoscut
c` a dat dou` note
informative dup` ce

Alexandru S`tm`reanu
[i doctorul Ciortea au
r`mas \n str`in`tate.

Grupul de pres` ZIUA a demarat
procedurile de \nvestire cu formul`
executorie a trei bilete la ordin emise 
de Network Press Concept pentru plata
contravalorii publica]iei cotidianului
na]ional ZIUA distribuit p=n` la data 
de 16.06.2009 prin re]eaua de distribu]ie
RODIPET, bilete la ordin ce au fost
refuzate la plat` de c`tre banc` pentru

lips` total` de disponibil \n cont. 
Prin aceast` situa]ie, generat` de
imposibilitatea RODIPET-ului de a-[i
respecta obliga]iile de plat` asumate, 
se creeaz` efecte secundare \n lan].
Avoca]ii no[tri au \ntreprins demersurile
necesare pentru atragerea r`spunderii
directorului general Lungoci Florin 
\n vederea recuper`rii debitului restant. 

RODIPET nu mai are bani \n conturi

ZIUA a renun]at la distribu]ia prin RODIPET
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