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Sorin Cehan 

Se apropie alegerile adminis-
trative din luna mai [i `ncerc\m
s\ prezent\m c=t mai mul]i can-
dida]i rom=ni care `ncearc\ s\
ob]in\ un loc `ntr-unul din cele
peste 1000 de consilii locale care
se re`nnoiesc.

O campanie electoral\ `n -
seam n\ `n primul r=nd comuni-
care, spui cine e[ti [i ce vrei, ca
s\ parafraz\m un episod celebru
de la Revolu]ia din 1989. 

Candida]ii rom=ni se codesc
`ns\. Se dau ocupa]i sau lovi]i,
nu r\spund la telefon, iar c=nd
r\spund, trebuie s\ sco]i cu
cle[tele de la ei o idee. Mul]i nu
vor s\ le fie publicat\ fotografia
`n ziar [i ai o ciudat\ senza]ie c\
vor s\ fac\ politic\ pe ascuns. 

{i ce vor s\ fac\ dac\, prin
cine [tie ce minune, ajung consi-
lieri? Majoritatea vor s\ ob]in\
un teren pentru biseric\, (...)

(continu\ la pag. 12)

Rom=nce
pe listele
lui Fini pag. 
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Dorin Rossi, 20% rom=n

Manifest contra “invaziei rom=nilor”
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Sgarbi
promite
viaEmil
Cioran

Criticul de art\ Vittorio Sgarbi, can-
didat la postul de primar la Cefalù,
l=ng\ Palermo: “Voi denumi o strad\
cu numele filosofului rom=n”

Dou\ rom=nce au decis s\-[i `ncer-
ce norocul `n alegeri, candid=nd pen-
tru un post de consilier local pe listele
partidului lui Gianfranco Fini, Futuro
e Libertà: Alina Frimu candideaz\ la
Montesilvano (Pescara), iar Elena
Ghinea la Pistoia.

Primul interviu acordat de Sgarbi unui ziar rom=nesc

Resursele ]\rii,
v=ndute pe nimic

Firma Cupru Min, care
are z\c\minte de cupru `n va -
loare de 20 miliarde €, ofe-
rit\ pe tav\ unei firme cana-
diene pentru 200 milioane €.

Torje, dorit `n
Premier League

Udinese se g=nde[te ca la
sf=r[itul sezonului s\ se
despart\ de Gabi Torje. Aces -
ta ar putea ajunge la Arsenal,
echip\ mult mai bine cotat\.
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Obliga]i prin lege 
s\ mearg\ la vot

Rom=nii ar putea fi obli -
ga]i prin lege s\ mearg\ la ur -
ne. Categoria cea mai afec tat\
de noua lege, dac\ va fi adop-
tat\, va fi cea a “stranierilor”.
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