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Stranierii, pu]ine
sec]ii de vot

Guvernul nu mai a-
menajeaz\ sec]iile de
votare suplimentare `n
zonele cu mul]i rom=ni.

MM Stoica, demis
de la Steaua

Acuzat c\ a implicat
familia Becali `n aran-
jamente, Stoica a fost
dat afar\ de latifundiar.
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Sorin Cehan

Vanessa Russo, 23 ani, a
murit joi 26 aprilie la spitalul
Umberto I din Roma, dup\ ce
o rom=nc\ i-a `nfipt `n ochiul
st=ng o umbrel\. Agresiunea
s-a petrecut `ntr-un vagon al
metroului din Roma, `n
momentul `n care trenul oprea
`n sta]ia Termini. 

Cea care a m=nuit umbrela
ca pe o sabie, Doina Matei,
prostituat\ rom=nc\, a fost
arestat\ dup\ trei zile, `mpre-
un\ cu o complice minor\, la
Macerata. ~n cele trei zile de
c\utare, temperatura din presa
[i opinia public\ italian\ cu
privire la acest caz a devenit
incandescent\.

Cazul a ]inut prima pagin\
a ziarelor [i a deschis toate
jurnalele de [tiri. 

O asemenea lovitur\ a
spulberat imediat bruma de
imagine pe care se chinuie
mai mul]i exponen]i ai
rom=nilor s-o creeze.
Politicienii Ligii Nordului
arat\ din nou cu degetul c\tre
rom=ni.

(continu\ la pag. 2)

Violen]i [i asasini

Dreptul de [edere permanent\

Trei zile a durat fuga celor dou\
rom=nce acuzate de uciderea unei
italience de 23 de ani, `n metroul de
la Roma. Doina Matei (foto), 21 ani,
prostituat\, i-a `nfipt victimei o
umbrel\ `n ochi. Crima a [ocat `ntrea-
ga Italie, iar Lega Nord i-a catalogat
pe rom=ni drept “asasini” care comit
de 10 ani delicte `n Italia. 
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Rom=n `n
greva
foamei la
Lecco, `n
fa]a inspec-
toratului
muncii

Vicen]iu
Acostandei,
drumul
lung de la
strungar la
lider de
partid pag. 7

Abuzul psihologic la munc\
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Lega Nord,
dup\ crima de
la metrou:
“Rom=nii sunt
to]i asasini”
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Asasina
cu umbrela

1 mai: “pomeni”
pentru aleg\tori 

Miting social-demo-
crat cu mici [i bere: “S\
red\m onoarea politicii
române[ti”.

pag. 28


