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Manelele
au succes
`n Italia

Petru
V\t\man
`n Alaska

“Vrem consulat `n Sardinia”

Munc\ domestic\ “la negru”
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~n Column\ C\t\lin Must\]ea, ales la Villafranca
Cristiana Vasile

O emo]ie puternic\. Asta am
sim]it `nc\ de la invita]ia de a ur -
ca pe Columna lui Traian. Cum
se poate intra [i urca pe Colum -
n\? Asta v\ `ntreba]i, sunt sigur\.
Asta am `ntrebat [i eu... Mi s-a
r\spuns c\ “e posibil, dar nu se
spune, deoarece aceste vizite
sunt limitate [i foarte, foarte
rare, la zeci de an distan]\”.

R\spunsul a venit chiar de la
responsabila Columnei lui Tra -
ian, arheologul Cinzia Conti.

“Scara din interiorul Co -
lumnei lui Traian este practica-
bil\, se poate urca. De deasupra
este o panoram\ unic\. ~ns\ o
viziteaz\ pu]ine persoane, la
intervale mari de timp”, explic\
archeologul.

La Roma a avut loc `n zilele
de 7 [i 8 iunie un colocviu
Interna]io nal despre Columna lui
Traian, cu ocazia anivers\rii a
1900 de ani de existen]\. 

(continu\ la pag.17)
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~n urma alegerilor administrative din acest an, din
cei peste 50 de candida]i rom=ni, unul singur a reu[it
s\ fie ales, la Villafranca, `n provincia Verona. C\t\lin
Must\]ea a candidat pe o list\ care l-a sus]inut pe pri-
marul `n func]ie [i a ob]inut 160 de voturi.

Singurul
consilier
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Reforma Constitu]iei,
la foc automat

La toamn\, rom=nii sunt
a[tepta]i la vot. Revizuirea
Legii Fundamentale, proiectul
major al guvern\rii USL, este
`n plin\ desf\[urare.

Steaua risc\ excluderea
din Liga Campionilor

Cu toate c\ Steaua este
campioana Rom=niei [i are asi-
gurat\ prezen]a `n Champions
League, echipa poate fi
exclus\ din aceast\ competi]ie.
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Traian B\sescu vrea 
un nou referendum

{eful statului convoac\ un
nou referendum `n care
rom=nii s\ se pronun]e asupra
Parlamentului unicameral 
cu 300 de membri.
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