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CALL YOUR COUNTRY
SUNA ÎN ROMÂNIA
DE LA 5 CENTI PE MINUT.

CU CÂT VORBESTI MAI MULT CU ROMÂNIA,
CU ATÂT VORBESTI MAI MULT CU ITALIA.
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S\rb\tori Fericite!
Victoria comunit\]ii

Traian B\sescu face ordine `n diploma]ie

Sorin Cehan

Ambasadorul
R\zvan Rusu
a fost revocat

Ambasadorul Rom=niei la
Roma, R\zvan Rusu, `[i face
bagajele [i va face s\rb\torile `n
Rom=nia. A fost revocat din
func]ie de Traian B\sescu.
Pre[edintele s-a f\cut foc [i par\
c=nd a auzit c\ Ambasadorul nu a
catadicsit s\ participe la s\rb\toarea de Ziua Na]ional\ organizat\
la Roma de ARI, s\rb\toare la
care au fost prezen]i `ns\ Primarul
Romei, Gianni Alemanno, [i vreo
7000 de rom=ni.
Pe 12 decembrie, B\sescu a
condamnat public comportamentul Ambasadorului, iar a doua zi,
pe 13, R\zvan Rusu a primit
h=rtia de retragere de la post.
~n paginile acestui ziar am
denun]at comportamentul ostil al
reprezentantului statului rom=n `n
Italia fa]\ de comunitate, dar nu
credeam c\ se va ajunge la
sanc]iuni. Ministerul de Externe a
fost mereu stat `n stat, (...)
(continu\ la pag. 19)

pag.
3

Pre[edintele Traian B\sescu a aflat de la TV c\ ambasadorul Rom=niei `n Italia nu a fost la s\rb\toarea de Ziua
Na]ional\ de la Roma, [eful statului men]ion=nd c\ sper\
ca diplomatul "s\ ajung\ acas\ de s\rb\tori". Zis [i f\cut.

1.111.000 rom=ni `n Italia

pag. 7

Nona,
replic\ la
Lega Nord

S\rb\tori de iarn\
sub semnul crizei
pag. 26
Bugetul mediu alocat de
rom=ni pentru Cr\ciun [i
Revelion este de 1.000 de
lei, mult mai mic `n compara]ie cu anii trecu]i.

pag. 10

84% dintre rom=ni
vor s\ emigreze

pag. 27
[ansele
[i
trai
de
Nivelul
mici de realizare `n ]ar\ sunt
principalele motive care `i
determin\ pe rom=ni s\
plece la munc\ peste hotare.

Felix, de
trei ori
patron

pag.
17

Dinamo, campioan\
de toamn\
pag. 37
Gra]ie priceperii antrenorului Liviu Ciobotariu, echipa din {tefan cel Mare a
reu[it s\ se impun\ `n prima
parte a campionatului.
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