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Coroana lui Mailat

Sorin Cehan

Partidul rom=nilor din Italia a
depus, pe 1 noiembrie, o coroan\
de flori `n culorile tricolorului
rom=nesc la locul crimei comise
de Mailat. Fotografiile [ocante
cu tricolorul rom=nesc `nchinat
la locul crimei nu fac dec=t un
singur lucru: s\ criminalizeze o
na]iune `ntreag\. Indiferent de
inten]ia bun\ declarat\ a
organizatorilor evenimentului,
rezultatul este absurd. 

Este afirmarea tezei conform
c\reia criminalul era `n primul
r=nd rom=n, tez\ comb\tut\ cu
t\rie `n acest an de mii de voci
din Rom=nia [i Italia. 

Cotidianul “Il Messaggero”
`[i `ncepe astfel relatarea:
“Ast\zi o delega]ie a Partidului
rom=nilor din Italia condus\ de
Fabio Sabbatani Schiuma a
depus o coroan\ de flori cu
steagurile `ncruci[ate ale Italiei [i
Rom=niei la locul agresiunii.” O
delega]ie a partidului rom=nilor
condus\ de liderul unui partid
extremist (...)

(continu\ la pg. 2)

Ramona
B\descu a
promis
iar ajutor
rom=nilor

O nou\ acuza]ie: “Tuberculo[ilor!”
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Mihaela
Ghiuzan,
avocat de
succes la
Verona

Tricolorul
rom=nesc,
la locul
crimei lui
Mailat

O delega]ie a Partidului Rom=nilor
din Italia a depus la locul `n care
Giovanna Reggiani a fost ucis\, o
coroan\ `n culorile drapelului
rom=nesc, la exact un an de la
comiterea crimei.
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Rom=nia, `n grev\
na]ional\

~nainte de alegerile
parlamentare, to]i bugetarii
amenin]\ c\ ies `n strad\
dac\ nu primesc lefuri
substan]ial mai mari.

Becali, `n r\zboi 
cu galeria stelist\

Patronul Stelei a declan-
[at un atac virulent la
adresa fanilor din Ghencea.
Dar [i suporterii `i promit
via]a amar\ lui Becali.
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17.000 de rom=ni,
`n pragul [omajului

Criza economic\ interna-
]ional\ are efecte [i `n ]ara
noastr\. 17.000 de rom=ni
ar putea ajunge [omeri p=n\
la sf=r[itul anului.
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