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Care “ai no[tri”?
Sorin Cehan

Apeluri patetice au umplut
internetul, cu privire la unii can-
dida]i rom=ni la aceste alegeri:
Votati-l pe X sau vota]i-o pe Y,
pentru c\ e rom=n/rom=nc\ de-a
noastr\. 

In di ferent pe listele c\rui par-
tid candideaz\, indiferent ce
preg\tire, calit\]i personale sau
activitate are, nu mai conteaz\
nimic dac\ devine candidat, el
este rom=n, e “de-al nostru” [i `n
virtutea acestei unice calit\]i,
trebuie votat.

Iar dac\ `ndr\zne[ti, nu s\
spui nu, nici m\car s\ nuan]ezi
porunca venit\ din p=ntecele
internetului, ci dac\ `ndr\zne[ti
doar s\ igno ri aceste apeluri, e[ti
catalogat ca tr\d\tor de comuni-
tate, da c\ nu chiar de neam [i
]ar\. Un fel de Bastus al lui
Gheorghe Dinic\: “~n nemerni-
cia mea, ca un c=ine turbat, am
mu[cat m=na care m-a crescut...”

(continu\ la pag. 7)
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Gigi Becali, 3 ani
dup\ gratii

Omul de afaceri a fost con-
damnat la 3 ani de închisoare
cu executare, fiind acuzat c\ a
f\cut un schimb ilegal de te -
re nuri cu Ministerul Ap\r\rii.

Rom=nia candideaz\
pentru g\zduirea Euro

FRF a depus candidatura
pentru g\zduirea de jocuri din
cadrul turneului final al Euro
2020, care va fi organizat în
13 ora[e din Europa.
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Ponta [i Is\rescu,
[anse la preziden]iale

Conform sondajelor, prim-
ministrul [i guvernatorul
B\ncii Na]ionale sunt perso-
nalit\]ile `n care rom=nii au
cea mai mult\ `ncredere.
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Ignazio Marino: “Cet\]enii rom=ni sunt extraordi-
nari. ~ntre prietenii mei cei mai buni este un chirurg
rom=n, care cred c\ este unul dintre cei mai buni chi-
rurgi din lume.” 

Gianni Alemanno: “"Votul rom=nilor la urm\toa-
rele alegeri este foarte important. Am organizat diferi-
te ac]iuni legate de vot [i avem candida]i rom=ni pe
listele noastre civice".


