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Ofelia,
premiul I
la Napoli

Viorel
Boldi[ la a
treia carte

7 hectare de populism

Modific\rile limbii `n Italia
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Ne-au furat Drama unei mame venite la munc\
Sorin Cehan

La ora `nchiderii acestei
edi]ii, `nc\ nu erau definitive
rezultatele la alegerile admini-
strative. La Roma, de exemplu,
erau publicate doar datele
par]iale, dup\ num\rarea voturi-
lor din 2.500 de sec]ii din totalul
de 2.600, [i numai cele de la
Consiliul general. 

Conform acestor date, niciun
rom=n nu avea [anse s\ c=[tige
un loc de consilier. Valerica
}arc\ (Lista Civic\ Marino
Sindaco) avea 190 de voturi, cu
pu]in noroc trece de 200. Iulian
Bobe (Sinistra per Roma) avea
15 voturi, el [i cu tot norocul din
lume nu ajunge la 50 de voturi. 

Rezultat similar a avut [i
Stella Camelia Enescu (La
Destra Storace), 18 voturi p=n\
la `nchiderea edi]iei noastre. Iar
al patrulea cet\]ean rom=n candi-
dat la Consiliul General al
Romei, (...) (continu\ la pag. 15)

pag. 
16

pag. 
16

"Nu mi-am
v\zut copilul
de nou\ ani"pag. 5

}ar\ s\rac\, 
via]\ scump\

Rom=nia, ]ara paradoxuri-
lor: salariile [i pensiile scad,
rata [omajului este `n cre[tere,
dar suntem campioni la scum-
pirea alimentelor.

Juniorii rom=ni 
cresc `n Serie A

Cluburile din Liga I pierd
mul]i juc\tori cu poten]ial.
Aproximativ 20 de fotbali[ti
tineri foarte talenta]i vor debu-
ta `n campionatul Italiei.

pag. 21 pag. 33

2.000.000 de rom=ni
sunt alcoolici

Dependen]a de alcool face
ravagii printre rom=ni. 
2 milioane de persoane 
sufer\ de alcoolism [i nu au
unde s\ se trateze.
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