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“Mai bine
la Craiova
dec=t aici”

Succes
`n San
Marino

Olbia, m\rturie din infern

Insulte rasiste contra arbitrului rom=n
pag. 8

Mai nimic La conferin]a rom=nilor al\turi 
de David, Kyenge ne d\ un sfat:

Munci]i,
dar mai 
[i vota]i!
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Andi R\diu

Cine a participat pe la “marile”
`nt=lniri ale diasporei (foru mu ri,
reuniuni, conferin]e, tabere [i uni-
versit\]i de var\-iarn\, etc.) [tie,
sau m\car ar fi trebuit s\-[i dea
seama, c\ ̀ n afar\ de a se cere bani
[i a se face apel la “neam, cultur\,
tradi]ii sau pa trio tism”, nu se
`nt=mpl\ mai nimic. 

La ultima `nt=lnire de la Ro ma,
chiar ministrul italian al In te gr\rii,
Cecile Kyenge, ne-a atras aten]ia
c\ ar trebui s\ ne ocup\m [i de alt-
ceva `n afara muncii, c\ integrarea
`nseamn\ [i participarea la via]a
politic\ [i social\ din Italia. Ce v\d
pe la aceste `nt=lniri nu m\ `n -
c=nt\. S-a selectat `n timp o clas\
de “b\g\re]i” pe care-i g\se[ti pes -
te tot, care s-au auto-intitulat repr -
e zentan]i [i care nu prea fac ni mic.
Sau mai nimic, s\ fim mai preci[i. 

~ntrebarea ar fi: se dore[te sta-
rea aceasta ̀ n r=ndul rom=nilor din
str\in\tate sau chiar, (...)

(continu\ la pag. 6)
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Rom=nia, tigrul 
chinezesc al Europei

Aflat la Bucure[ti, 
premierul chinez a declarat c\
]ara sa va investi în România
"o sum\ uri[\”. Sunt vizate
proiecte de înalt\ tehnologie.

Adio, Cupa Mondial\
din Brazilia

Echipa na]ional\ de fotbal a
mai ratat o calificare la un
Mondial, dup\ ce a fost `nvins\
la baraj de Grecia. Selec]ionerul
Pi]urc\ nu demisioneaz\.
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Profesorii vor s\
`nghe]e anul [colar

Profesorii au ajuns la
cap\tul r\bd\rii [i inten]ioneaz\
s\ `nghe]e anul [colar, pe 
fondul nemul]umirilor privind
nivelul sc\zut al salariz\rii.
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