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Daniela
Constantin
candideaz\
cu st=nga
la Morlupo

Torino,
m\n=nci
mici [i
ajungi 
la spital

Sorin Cehan 

Deputatul PDL Viorel Badea,
fug\rit de un italian care i-ar fi
dat 6.000 de euro, este o fotogra-
fie care surprinde exact politica
rom=neasc\ din Italia. Dac\ `n
Rom=nia, colegii domnului
senator dau tunuri de milioane
de euro, aici se trag ]epe de
6.000 euro, pentru care nici avo-
cat nu merit\ s\-[i pui, dac\ e[ti
om de afaceri. Dac\ `n Rom=nia
se fac gol\nii politice `n stil
mare, cu generali care `[i fac par-
tid la ordin sau unguri care cer
Ardealul de fiecare dat\ c=nd
voteaz\, la noi, `n diaspor\, se
face micul r\zboi `n PDL `ntre
aripa Ilinca - Badea [i S\voiu -
Br`nz\, dou\ grupuri care `[i
disput\ “suprema]ia”. Dou\ gru-
puri care intr\, dac\ nu `ntr-o
garsonier\, cu siguran]\ `ntr-un
apartament cu dou\ camere. 

(continu\ la pag. 16)
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Americanii au pus
scutul la olteni

Pre[edintele B\sescu a
anun]at c\ scutul anti-ra -
chet\ american va fi am -
plasat în Deveselu, o baz\
militar\ din jude]ul Olt.

Lucian Bute va boxa 
la Bucure[ti

Lucian Bute se va lupta
cu francezul Jean-Paul
Mendy `n data de 9 iulie,
`ntr-o gal\ care va avea loc
`n Rom=nia.
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M=ncarea continu\
s\ se scumpeasc\

Pre]urile alimentelor se
vor majora `n urm\toarele
luni cu p=n\ la 12% [i nu
se poate face nimic pentru
stoparea cre[terii.
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Viorel
Badea,
acuzat 
de ]eap\
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Un italian `l acuz\ de o `n[el\torie de
6.000 euro pe senatorul diasporei.


