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Cine cu cine
Sorin Cehan 

Componen]a delega]iei din
Italia care a vizitat Bucure[tiul a
inflamat forumurile [i mailurile,
multe asocia]ii declar=ndu-i pe cei
invita]i "obedien]i", "v=ndu]i",
plus alte c=teva cuvinte care
frizeaz\ insulta [i calomnia. To]i
contra tuturor, jocul pe care [tim
cel mai bine s\-l juc\m, nu numai
`n Italia, dar oriunde `n lume. 

De unde provine ne`ncrederea?
Nu din cauza vreunei gene a
rom=nului, care s-ar na[te, dup\
unii, cu obsesia caprei vecinului,
ci din cauza suspiciunii de
"jocuri", "m=n\rii", de teama c\
unii ar putea c=[tiga material din
aceste rela]ii cu institu]iile statului
(vor fi dezam\gi]i, s-a dus baba cu
colacii, e criz\ la Buget), din
cauza unor posibile manipul\ri
electorale. Poate c\ a venit timpul,
mai ales acum, `n an electoral, ca
asocia]iile s\ fac\ fiecare o
declara]ie public\ cu privire la
sus]inerea pe care o acord\ unuia
sau altuia dintre partide. A[a am
[ti [i noi “cine cu cine" [i ar
disp\rea o parte a ne`ncrederii. 

Nu [i-au
l\sat
b\tr=nii
singuri
la seism

Rom=ni din toat\ Italia, uni]i-v\!
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P\rintele
Fuciu din
Cremona:
Nu vota]i
st=nga!

pag.
6

pag.
15

pag. 2-5

O delega]ie de rom=ni din Italia a fost invitat\ la
Bucure[ti, unde s-a `nt=lnit cu cei mai importan]i
oameni din Statul rom=n, inclusiv cu Traian B\sescu.
Peste tot, delega]ii au auzit acela[i laitmotiv:
~ncerca]i s\ v\ uni]i for]ele, pentru c\ astfel ve]i
deveni o for]\ `n societatea italian\.

Casa Regal\, `n
cursa preziden]ial\

Regele Mihai I [i-a
exprimat sus]inerea pentru
candidatura Principelui
Radu Duda la alegerile
preziden]iale.

R\zvan Lucescu,
favorit la Na]ional\

Fiul lui Mircea Lucescu
este dat ca sigur c\ va pre-
lua pentru doi ani [i jum\-
tate func]ia de selec]ioner
al "tricolorilor".
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Medicii rom=ni,
atra[i de Occident   

Salarizarea [i slaba
dotare cu aparatur\ medi-
cal\ sunt principalele cau-
ze ale exodului medicilor
[i asisten]ilor medicali.
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