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Romii dintr-o suburbie a
ora[ului Napoli sunt nevoi]i
s` pl`teasc` 50 de euro pe
lun` Camorrei, mafia
napolitan`, \n schimbul
acestei sume fiind l`sa]i s`
locuiasc` \n bar`ci, scrie
cotidianul italian �La
Republica�. 

{ase pentru UE
Chiar dac` atribu]iile celui
care va fi pre[edintele UE
sunt neclare, presa jon-
gleaz` [i cu alte nume, pe
l=ng` Tony Blair figur=nd
cel al premierului danez
Anders Fogh Rasmussen, al
ex-premierului irlandez
Bertie Ahern, al fostului
pre[edinte polonez
Aleksander Kwasniewski [i
al [efului Guvernului
luxemburghez, Jean-Claude
Juncker. 

Episcop greco-
catolic pentru
Bucure[ti
Mihai Fr`]il`, episcop
auxiliar al Arhieparhiei de
Alba-Iulia, a fost instalat,
ieri, episcop greco-catolic al
Bucure[tilor. Ceremonia, la
care au participat circa
2500 de persoane, a fost
prima dup` aproape 
60 de ani. 

�Taher aproape
m-a convins�
Ladislau Bölöni spune c` a
fost impresionat de planul
prezentat de iordanianul din
conducerea Rapidului.
Bölöni urmeaz` s` ia o
hot`r=re \n intervalul 
15-25 mai. 
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Sf.Mare Muceni]` Irina; Sf.

Mucenici: Neofit, Gaie [i

Gaian

Ce nu au celelalte partide,
cu excep]ia PD-L? Un pre-
[edinte. Dispus s` joace
pe cartea partidului s`u,
\nc` din alegerile locale. 

B`sescu pleac`
la r`zboi

Sorin RO{CA ST~NESCU
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Ion BARBU

Romii din Napoli,
taxa]i de Camorra

�Reducerea cotei de TVA pentru anumite alimente, devansarea
major`rii pensiilor [i cre[terea peste a[tept`ri a salariilor 

\n sectorul public sunt principalele riscuri semnificative la adresa
stabilit`]ii macroeconomice a Rom=niei� - Raport FMI

Peste 100 de milioane de oameni ar 
putea muri de foame din cauza crizei 
mondiale a alimentelor, avertizeaz` 
Banca Mondial` ! Un adev`rat 
�tsunami� umanitar ar putea fi 
provocat de migrarea unor mari 
mase de popula]ie \n c`utarea hranei
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Cunoscutul chitarist de rock
Adi Ilie, care a cântat cu Iris [i
Voltaj, acum stabilit \n Statele
Unite, continu` seria re-
memor`rilor. În episodul de
fa]`, care va stârni - cu sigu-
ran]` - reac]ii, Ilie trece \n
revist` marile nume implicate
\n rock, \n perioada comunist`,
unele dintre acestea prea
devotate sistemului, precum
Petre Magdin, Mihai Tatulici,
sau poetul Adrian P`unescu.
Reamintim c` declara]iile \i
apar]in, \n exclusivitate lui
Adrian Ilie, iar pe cei cita]i, \n
caz c` nu sunt de acord, \i
a[tept`m cu declara]ii \n pa-
gina de rock a ziarului. 
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P`unescu, mai tare
dec=t Ceau[escu!

Foametea bate la u[`

Criza provoac` efecte
de neimaginat p=n` acum
! |n SUA [i Israel, unele
magazine v=nd deja orezul
la ra]ie ! |nc`lzirea glob-
al`, boom-ul demografic
din ]`rile s`race [i
cre[terea consumului
sunt blamate 

pentru �saltul� spectaculos
al pre]urilor ! |n Rom=nia,
seceta din 2007 a
\njum`t`]it produc]ia [i a
declan[at un val de scum-
piri ! Hipermarketurile 
sunt acuzate c` profit` 
de situa]ie [i \[i cresc 
profiturile
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