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21 ani,
campion 
de box la
Grosseto

22 ani, 
vrea o
asocia]ie
la Rimini 

Andi R\diu 

“Sunt foarte dezam\git\, nu
vreau s\ mai aud de rom=ni”,
“dec=t cu rom=nii, mai bine cu
africanii”, “de azi vreau s\ uit c\-
s rom=n”,”s\ nu te bazezi nicio-
dat\ pe rom=ni, c\ pierzi sigur”... 

Cam a[a au reac]ionat majori-
tatea candida]ilor rom=ni cu care
am stat de vorb\ imediat dup\
afi[area rezultatelor de la alegeri-
le administrative. Din 54 de can-
dida]i, nici m\car un rom=n nu a
reu[it s\ ob]in\ un loc `n consiliul
comunal, `n vreuna din cele peste
1200 de localit\]i italiene unde au
fost alegeri. {anse zero [i `n loca-
lit\]ile unde va fi balotaj. 

Majoritatea candida]ilor dau
vina pe cona]ionali, c\ nu au vrut
s\ voteze tot un rom=n, c\ din
invidie sau ignoran]\ nu s-au pre-
zentat. Foarte pu]ini `ns\ au fost
cei care au recunoscut c\ au avut
o campanie electoral\ scurt\,
f\cu t\ `n prip\, superficial\ (...)

(continu\ la pag. 9)
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Boc r\m=ne
pre[edintele PDL

Emil Boc a fost ales
din nou `n fruntea PDL.
Marele `nfr=nt, Vasile
Blaga, a ob ]inut cu 370
de voturi mai pu]in.

O]elul Gala]i, 
noua campioan\

Echipa lui Dorinel Mun -
teanu a c=[tigat primul tro-
feu de campioan\ din isto-
ria sa [i a adus astfel pri-
mul titlu Moldovei.
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Moneda na]ional\,
tot mai puternic\

Anali[tii vorbesc despre
un curs de 4 lei pentru un
euro p=n\ la finalul anului,
ceea ce automat ar trebui
s\ duc\ [i la ieftiniri!
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Alegeri
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rom=ni pag. 
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Nimeni nu se a[tepta ca to]i cei 53 de can-
dida]i rom=ni s\ ob]in\ vot de trecere. Dup\
zarva f\cut\ de candida]i, ne-am fi a[teptat s\
avem cel pu]in un consilier. N-a fost s\ fie.


