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Merg la vot!

Andi R\diu

De[i m\ hot\r=sem s\ nu mai
merg la vot, iat\ c\ `ntrez\resc
un motiv pentru a m\ deplasa la
San Marino [i a-mi exercita
acest drept: votul alb.

Votul alb mai este cunoscut [i
ca vot de protest. Un astfel de
vot arat\ nemul]umirea aleg\to-
rului fa]\ de oferta electoral\ a
partidelor. De[i nu vrei s\ alegi
pe nimeni, te duci la vot, dar nu
pui [tampila pe niciun candidat. 

Votul t\u alb nu este consider-
at nul. Toate voturile albe vor fi
num\rate [i anun]ate separat de
c\tre birourile electorale. C=nd
se anun]\ rezultatele alegerilor,
vor fi comunicate voturile vala-
bil exprimate, votu-rile nule, dar
[i cele albe.

Nu [tiu c=t de mult `i va durea
"`n pai[pe" pe viitorii parlamen-
tari s\ observe c\ exist\ un pro-
cent mare de persoane care au
votat `n alb [i [i-au ar\tat
nemul]umirea fa]\ de cei care au
"reu[it" s\ se plaseze pe listele
electorale. Eu cred c\ ar fi un
semnal din partea noastr\.

Ramona
B\descu,
Carla
Bruni a
Rom=niei
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Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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{oimi]a
Lupu,
balerin\
de succes
`n Italia

Protest pe
macara:
“Vreau
banii mei!”

Un rom=n, muncitor pe un [antier din
portul din Ancona, s-a urcat `n diminea]a
zilei de 19 noiembrie pe o macara pentru
a protesta din cauza nepl\]ii salariului.
Rom=nul a stat 4 ore `n v=rful macaralei,
apoi a fost convins de pompieri [i de
carabinieri s\ coboare. Din cauza frigului,
nu mai putea s\ se mi[te. Nu este primul
protest de acest fel al unui rom=n `n Italia.
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90 de ani de la
Marea Unire 

La 1 decembrie 2008 se
`mplinesc 90 de ani de la
Marea Unire din 1918. Ma-
nifest\rile vor dura p=n\ pe
5 decembrie.

Scandal cu manele
la Dinamo

Trei fotbali[ti de la Di-
namo au fost filma]i `n
timp ce c=ntau manele pro
Steaua. Suporterii [i con-
ducerea nu `i vor ierta u[or.
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Pre]urile la case
scad dramatic

~n ultimele luni au fost
f\cute reduceri de 30% la
apartamentele noi. {i pre]u-
rile la locuin]ele vechi au
sc\zut mult.
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