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Asocia]ia
Dacia din
La Spezia
face totul
pe banii ei

Monica
P\durean,
consilier
f\r\ drept
de vot

Sorin Cehan 

“Violen]i? {i asta. Dar mai pre-
sus de toate vicleni, f\r\ scrupule,
sensibili la bani. Infrac]iunile pe
care le comit rom=nii se bazeaz\
pe abilitate, iste]ime, fascina]ie.
Sunt adev\ra]i mae[tri `n furturi,
`n buzun\reli, `n escrocherii. {i
cum sunt [i frumo[i, practic\ pros-
titu]ia masculin\ [i feminin\. {tiu
s\ fie [i violen]i (...) Recent s-au
apucat [i de omucideri”. 

Pe 3 februarie 2004 ap\rea ̀ n Il
Giorno unul dintre primele “edi-
toriale” pe tema ro m=nilor, cu
titlul “Tineri, [ire]i [i violen]i.
Rom=nii, noii arti[ti ai crimei”,
sub semn\tura lui Marco
Ruggiero. 

“E considerat\ rasa cea mai vi -
olent\, periculoas\, capabil\ s\
uci d\ pentru un pumn de m\ run -
]i[“. 3 octombrie 2006, `nceputul
altui material jignitor la adresa ro -
m=nilor, ap\rut `n Il Tempo, sub
semn\tura lui Au gusto Parboni,
(...)              (continu\ la pag. 16)

Rasa criminal\
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Respect,
integrare 
[i voturi
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Opozi]ia vrea 
anticipate `n 2011

Antonescu [i Ponta pro-
pun instalarea unui guvern
tehnocrat [i alegeri antici-
pate. B\ses cu le repro[eaz\
c\ arunc\ ]ara în criz\.

Bute boxeaz\ 
pentru rom=ni

Pugilistul va boxa la ga la
“Campion pentru Româ nia”
pe 9 iulie, la Romex po.
Adversarul s\u este france-
zul Jean Paul Mendy.
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Europa `nchide 
robinetul cu bani

Din cauza unor nereguli
repetate, Comisia Euro -
pean\ sisteaz\ momentan
pl\]ile c\tre ministerul con-
dus de Elena Udrea.
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Sorin Oprescu `n vizit\ la Roma

Primarul Bucure[tiului a vizitat Roma [i
a pus la punct cu Alemanno un plan pentru
a-i cumin]i pe rom=ni [i a-i trimite la vot.
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