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“Suntem
acuza]i pe
nedrept”

{tefan,
olimpic
`n Italia 

Grev\ la Alenia: “Nu mai angaja]i rom=ni!”
pag. 4

«Afar\ cu Rom=nia criminalului B\sescu din Europa, nu
intr\rii `n Schengen». Partidul animalist european protesteaz\
la Roma contra legii rom=ne[ti de eutanasiere a maidanezilor. 

Alo, stat rom=n!

Partidul animalist va protesta pe 3
octombrie la Ambasada de la Roma

Andi R\diu

{i anul acesta am avut
satisfac ]ia s\ descoperim c\ `n
Italia exis t\ elevi rom=ni meri-
tuo[i, doi dintre ei fiind premia]i
la olimpiadele na]ionale. Este
vorba despre {te fan Paicu, din
Voghera, premiant la olimpiada
de chimie [i Adelina Vr`nceanu,
din Alessan dria, premiant\ la
olimpiada de italian\. 

Ambii au devenit m=ndria
[co lilor unde `nva]\, ambii felici-
ta]i di rect de mari nume din poli-
tica italian\: pre[edintele
Giorgio Na po litano, ministrul
Educa]iei, Ma ria Chiara
Carrozza sau primarul Floren]ei,
Matteo Renzi. 

(continu\ la pag. 20)

Carmen Ene,
Arezzo
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Asediu la
Ambasad\
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Din Parlament, 
`n `nchisoare

~n zece luni de la depunerea
jur\m=ntului, 15 parlamentari
au fost condamna]i, trimi[i `n
judecat\ ori s-a `nceput
urm\rirea penal\ `mpotriva lor.

“Ro[-alba[trii”, 
liderii Ligii I

~n noul sezon competi]ional,
obiectivul steli[tilor este s\
ob]in\ titlul cu num\rul 25, s\
c=[tige cupa [i s\ se califice `n
prim\vara european\.
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Rom=nia, cimitirul
auto al Europei

Modificarea taxei de prim\
`nmatriculare a dus la o situa -
]ie `ngrijor\toare: jum\tate
din ma[inile importate sunt
mai vechi de 10 ani.

pag. 27


