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Ionu], 
candidat la
Treviso 

Dana, 
designer 
la Asti

Congres la PSD Italia

Cum au votat membrii PDL Italia cu Blaga
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Politic\ [i estetic\ Se apropie alegerile [i cre[te din 
nou dorin]a rom=nilor de afirmare

C\ut\ri
politice

Victor Dru]\

Probabil e greu s\ sugerezi o
priveli[te mai dezgust\toare din
punct de vedere estetic dec=t
aceea a adun\rii “populare” din
Piazza del Popolo de la Roma,
menit\ s\-l apere pe b\tr=nul
satir al politicii italiene de o
binemeritat\ justi]ie [i s\ lanseze
pdl la guvernare. 

Televiziunile au dat interviuri
cu b\tr=ne `ndr\gostite de foco-
sul Cavaler, care `l ap\r\ f\r\
niciun argument, cu tineri bui-
maci care nu prea [tiu ce s\
spun\ [i care au profitat probabil
de buna ocazie pentru a vedea
Roma [i a se distra. 

Gurile rele au vorbit de `ntre-
prinderi care au pus la dispozi]ia
dependen]ilor autobuze, au pl\tit
c=te patru ore de suplimentare;
de organizatorii care au
cump\rat prezen]a multor figu-
ran]i cu 10 euro [i au distribuit
pachete cu m=ncare. 

(continu\ la pag. 17)

pag. 
2

pag. 
16

Blaga, reales [eful
democrat-liberalilor

Odat\ cu victoria lui Vasile
Blaga, pre[edintele B\sescu,
sus]in\tor al Elenei Udrea la
[efia PDL, [i-a luat adio de la
partidul care l-a consacrat.

Rena[terea 
Universit\]ii Craiova

Reconstruc]ia echipei se
face cu ajutorul a dou\ nume
emblematice, Ilie Balaci [i
Aurel }icleanu, care `ncearc\
s\ formeze un lot competitiv.
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BMW va construi
ma[ini `n Rom=nia

BMW, unul dintre cei mai
mari produc\tori de automo-
bile, va deschide fabrica cel
mai devreme peste doi ani, a
anun]at premierul Ponta.
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Un grup de rom=ni condus de Mihaela Iamandii a
manifestat cu steaguri tricolore al\turi de membrii
PdL la Roma, `n sprijinul lui Silvio Berlusconi.


