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Fl\c\ri [i [ampanie

Sorin Cehan

Un rom de origine croat\, beat
[i drogat, a dat cu ma[ina peste
13 oameni la Acilia, l=ng\ Ro-
ma. Agen]iile de pres\ n-au stat
pe g=nduri: [oferul a devenit “un
rumeno ubriaco e drogato”.
Rom=n Bruno Radosavljevic, ca
[i Marco Ahmetovic, un rom de
origine bosniac\ n\scut `n Italia
care, beat fiind, a dat cu ma[ina
peste  cinci tineri, dintre care
patru au murit. {i acum se mai
scrie ici-colo despre “rom=nul”
Marco Ahmetovic. 

Isteriza]i, locuitorii din carti-
erul unde a avut loc accidentul
[i-au umplut sticlele cu benzin\
[i au pornit `n mar[ c\tre singurul
magazin rom=nesc din zon\. L-
au incendiat, au desenat o
zvastic\ pe oblon [i au scris o
insult\.

Toate astea `n timp ce la
Bucure[ti se ciocnea [ampanie
pentru reu[ita campaniei de
schimbare a imaginii rom=nilor
din Italia, care a costat
contribuabilul rom=n peste 4
milioane de euro. 

Monica
Napau:
“Toate
asistentele
m\ [tiu”

Diana, “`ngerul portofelului”
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Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Rom=nc\
arbitru,
insultat\
cu fraze
rasiste

Magazin
rom=nesc
incendiat
la Acilia

Supermarketul rom=nesc “Alex”
din Acilia a fost incediat de
necunoscu]i, dup\ ce un rom de
origine croat\, `n stare de ebrietate
[i sub influen]a drogurilor, a dat cu
ma[ina peste 13 persoane `ntr-o
sta]ie de autobuz. Care-i leg\tura?
Ura pentru rom=ni, deveni]i ]api
isp\[itori `n Italia. 
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“Stranierii” trimit
mai pu]ini bani

Din 2009, banii trimi[i
de rom=nii pleca]i la munc\
`n str\in\tate se vor `mpu-
]ina sim]itor, pe fondul cri-
zei financiare din Europa.

Dic\ vrea din nou 
la Steaua

Etern\ rezerv\ la Cata-
nia lui Walter Zenga, Ni-
colae Dic\ pl=nge dup\
perioada `n care  evolua
pentru Steaua.
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Campanie cu b\t\i
[i `mpu[c\turi

Campania electoral\
pentru alegerile parla-
mentare din 30 noiembrie a
debutat cu b\t\i crunte de
strad\ [i focuri de arm\.
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