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29.000 de
moldoveni
au votat
duminic\
`n Italia 

CALL YOUR COUNTRY
TE SIMŢI ACASĂ ÎN TOATĂ 

LUMEA.

Mai aproape.

“N-am
plecat
din ]ar\
din cauza
s\r\ciei” pag. 
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FMI avertizeaz\:
V\ pa[te foametea

Directorului FMI, Do -
minique Strauss-Kahn, 
sp u  ne c\ Rom=nia se afl\
la marginea pr\pastiei din
pu nct de vedere economic.

O]elul, campioan\
de toamn\

Echipa antrenat\ de
Dorinel Munteanu a deve-
nit pentru prima oar\ `n
istoria sa campioan\ de
toamn\ la fotbal `n Liga I.
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Concediul maternal,
redus la jum\tate

Guvernul vrea s\ reduc\
durata de acordare a indem-
niza]iei pentru mame, de la
24 de luni la 12 luni.
Rom=ncele sunt revoltate.

~nchis\ degeaba
pag. 4

Sorin Cehan 

O rom=nc\ a f\cut aproape trei
ani de `nchisoare degeaba. {i ar fi
trebuit s\ fac\ 14 ani, dac\ un avo-
cat nu ar fi demontat eroarea. Ro-
m=nca era acuzat\ c\ a omor=t-o
pe b\tr=na pe care o `ngrijea. De
fapt, b\tr=na a murit de inim\, dar
faptul c\ ̀ n gr ijitoarea era rom=nc\
a fost de ajuns ca s\ devin\
suspect\ de cri m\. 

Un cona]ional de-al nos tru a
furat o bomboan\ de ciocolat\
`ntr-un bar [i a fugit f\r\ s\
pl\teasc\. Urm\rit de clien]i, a
scos un forfecel de unghii din bu -
zu nar. A fost b\gat la jaf armat [i
`nchis, risc=nd 14 ani de `nchisoa-
re. Noroc de un judec\tor `ntreg la
minte care l-a iertat.

Raportul Direc]iei Italiene
Antimafia pe primele [ase luni ne
descrie ca pe un grup na]ional
extrem de periculos. ~ntre faptele
incriminate, furturi de cupru, care
p=n\ acum nu ajunseser\ pe masa
procurorilor antimafia.

Mafia bomboanelor
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Rom=nii,
frunta[i `n
raportul
antimafia

pag. 
3

Raportul Direc]iei Italiene Antimafia
(DIA) are un capitol special pentru rom=ni,
unde sunt inclu[i p=n\ [i ho]ii de cupru.


