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Partidul
Poporului
racoleaz\
membri 
`n Italia 

Surfing
cu v=sle,
pasiunea
Iulianei
Petecariu

P=inea otr\vit\

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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R\zboi 
contra 
p=inii din
Rom=nia
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Repubblica sugereaz\ c\ vrem s\-i otr\vim pe italieni

Sorin Cehan 

{tirea c\ un sfert din p=inea
con gelat\ care este v=ndut\ `n
supermarketurile din Italia provi-
ne din Rom=nia, publicat\ de
Repubblica, a agitat spiritele c=te -
va zile `n Peninsul\. De fapt este
vor ba de 20%, [i nu provine nu -
mai din Rom=nia, ci din “Est”,
zo n\ pe care ziari[tii italieni o
consider\ un fel de loc neguros,
de unde le vin toate nenorocirile.
Dar pentru comoditatea relat\rii [i
pentru pl\cerea de a folosi expre-
sii ca “p=ine din ]ara lui Dracula”,
informa]ia a fost simplificat\: un
sfert vine din “acea ]ar\ din Est”,
adic\ Rom=nia.

De aici [i p=n\ la specula]ii pri-
vind otr\vurile din p=inea respec-
tiv\ nu a fost dec=t un pas. Tot
felul de “exper]i” au ie[it la
ramp\, critic=nd baghetele f\cute
la Cluj Napoca sau la Bucure[ti,
unii avans=nd chiar ideea c\ s-ar
putea ca acea p=ine (...)

(continu\ la pag 6)
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V`ntu se `ntoarce
dup\ gratii

Sorin Ovidiu V`ntu [i al -
te nou\ persoane sunt acu-
zate de delapidare [i sp\lare
de bani. Prejudiciul statului
se ridic\ la 98.000.000 euro.

Campionul Bute,
invincibil 

Pugilistul rom=n [i-a
ap\rat pentru a noua oar\
centura mondial\, `nvin -
g=ndu-l la puncte pe jamai-
canul Glen Johnson.
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Lege pentru copiii
emigran]ilor

Românii care pleac\ la
munc\ în str\in\tate, sanc ]io -
na]i dac\ î[i abandoneaz\
copiii. Oficial, exist\ 80.000
de “orfani cu p\rin]i”.
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Invazie de baghete congelate


