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Daniel
B\lteanu
a luat 57
voturi `n
Sicilia

“Badante”
care fur\,
mint 
sau beau
de sting

Sorin Cehan 

Presa italian\ speculeaz\ faptul
c\ marea reuniune interguverna-
mental\ Rom=nia Italia a fost
aranjat\ `n grab\, tocmai pentru a
oferi premierului un pretext de
neprezentare la proces. 

Judec=nd rezultatul `nt=lnirii,
nu am aflat nimic din ce nu [tiam:
sus]inerea `n Schengen, bun\tatea
rom=nilor din Italia, promisiuni
de bun\ colaborare, etc. Iar textul
repetat papagalice[te de to]i ofi-
cialii italieni la `nt=lniri cu oficia-
li rom=ni este acela[i de ani de
zile: în România exist\ 16.000 de
societ\]i comerciale italiene, unde
lucreaz\ peste 800.000 de români. 

Cei care fac fi[a ]\rii din mini-
sterul italian de externe uit\ c\ a
venit criza, c\ mii de firme italie-
ne au plecat din Rom=nia, c\ o
parte important\ dintre cei
800.000 au fost concedia]i. 

De ce s-a dus Berlusconi la
Bucure[ti, p=n\ la urm\? N-am
`n]eles.

Vizit\ degeaba
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B\sescu:
Silvio a
venit `n
vizit\ ca
prieten 
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Jaf `n portul
Constan]a

Sumele vehiculate în
dosarul  “{pag\ în portul
Constan]a” sunt halucinan-
te: prejudiciul se estimeaz\
la 50 de miliarde de euro.

Ol\roiu, dorit 
la Na]ional\

Tehnicianul s-a `n]eles
cu pre[edintele FRF pentru
a prelua conducerea echi-
pei Na]ionale dup\ meciul
decisiv cu Bosnia.
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M=ncarea se 
scumpe[te din nou

~n timp ce rom=nii de r= -
nd abia sunt `n stare s\ `[i
asigure hrana de zi cu zi, pr -
oduc\torii anun]\ c\ alimen-
tele se vor scumpi cu 5%.
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