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Avem consilier
Andi R\diu 

Toat\ lumea se intereseaz\ de
EBA, Vadim [i Becali…de[i
majoritatea rom=nilor n-au votat.
S-a acordat un spa]iu imens
acestor alegeri europarlamentare,
dar aproape nimeni nu a
monitorizat candidaturile rom=-
nilor la alegerile locale din Italia,
pe care eu le consider de departe
mult mai importante pentru
comunitatea rom=neasc\ din
Peninsul\ dec=t europarlamenta-
rele din Rom=nia sau Italia. 

{i `n tonul acesta vreau s\
anun], cu emo]ie, c\ rom=nii din
Italia se pot m=ndri cu prima
consilier\ aleas\ prin vot de-
mocratic, nu prin "u[a din spate",
la o prim\rie din Italia. 

Ea se nume[te Leontina
Ionescu [i a c=[tigat un loc `n
prim\ria Marcellinei, o localitate
din apropierea Romei. A ob]inut
159 de voturi, fiind pe locul 6 `n
ordinea num\rului de voturi
ob]inut. Primar a ie[it cel de pe
lista pe care a participat Leontina
Ionescu, doctorul Ricci. M\ simt
onorat s\ fac acest anun].

Leontina
Ionescu,
primul
consilier
rom=n

Imaginea rom=nilor trece pe la urne
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Doar
2.070 de
rom=ni
au votat
`n Italia
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“Nu v\ duce]i la concertul lui
Nicolae Gu]\”, le-a cerut eno-
ria[ilor p\rintele Pavel Matyas,
parohul ortodox din Canicattì. Pe
19 iunie, Nicolae Gu]\, supranumit
“regele manelelor”, va sus]ine un
concert pe un stadion din ora[.
Preotul se teme de dezordini.

Biserica
din Italia
contra
lui Gu]\

PSD [i PDL se bat
pe primul loc

La distan]\ de un pro-
cent, liderii PSD [i PDL
s-au `ntrecut `n a-[i decla-
ra victoria la alegerile
europarlamentare.

Na]ionala condus\
de Lucescu rena[te 

Tricolorii au c=[tigat `n
fa]a Lituaniei [i sunt gata
s\ lupte p=n\ `n ultima
clip\ pentru calificarea 
la Mondialele din 2010.
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Jum\tate de milion
de rom=ni, `n [omaj   

Tot mai mul]i rom=ni
r\m=n f\r\ locuri de munc\.
{omajul a ajuns la nivelul
de acum 3 ani [i urmeaz\
alte disponibiliz\ri.
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