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Cosmin,
model la
Milano 

Parazi]ii,
`n concert
la Torino

Am trimis 810 milioane 

“Nu-mi pare r\u c\ am plecat din Italia”
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O nou\ vin\ Camionagiii italieni fac grev\
contra concuren]ei rom=nilor

Sup\ra]i 
pe [oferii
rom=ni 
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Andi R\diu

Mul]i au impresia c\ suntem
vinova]i pentru cele mai grave
infrac]iuni din Italia, c\ suntem
`n top la capitolul furturilor, a
prostitu]iei sau a omorurilor.
Cer[etoria, furtul de cupru [i mai
nou am intrat [i la capitolul trafi-
cului de droguri. Femeile
rom=nce fur\ b\rba]ii de la cre-
dincioasele doamne italiene. {i
lista ar putea continua.

“Ultima” vin\ a ap\rut `n
aces te zile: camionagii rom=ni
`[i fac de cap, muncesc pe salariu
mult mai mic dec=t italienii,
dorm cu s\pt\m=nile `n cabin\,
nu cer condi]ii speciale. Se pare
c\ se va declan[a o grev\ gene-
ral\ iar transporturile `naintea
s\rb\torilor de iarn\ vor intra `n
colaps. A[adar, Mo[ Cr\ciun `n
acest an va trimite cu mare greu-
tate cadourile c\tre copiii
cumin]i. Totul din vina, nu-i a[a,
a rom=nilor.

(continu\ la pag. 6)
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Str\inii vor avea liber
s\ ne cumpere ]ara

De la 1 ianuarie 2014, odat\
cu liberalizare pie]ei funciare,
str\inii vor putea achizi]iona
f\r\ restric]ii terenuri agricole
pe teritoriul Rom=niei.

Mutu revine `n 
fotbalul rom=nesc

Adrian Mutu `[i dore[te s\
mai evolueze un sezon [i
jum\tate `n Rom=nia, fiind
decis ca ulterior s\ `[i aga]e
ghetele `n cui.
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Economia cre[te,
rom=nii s\r\cesc

~n timp ce premierul Ponta
se laud\ c\ economia ]\rii
înregistreaz\ cea mai mare
cre[tere din UE, rom=nii
tr\iesc tot mai greu.
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