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Conecteaz`-te 
la comunitate!
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G=nduri
despre
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T=rgul
Rom=nia
Italia

{tefan Hru[c\ `n Italia

Pl\tim 640 milioane de euro impozit
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F\r\ iluzii Rom=ni nepl\ti]i de trei luni

Grev\ la
Vicenza:
“Banii!”
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Sorin Cehan 

Am `ncercat s\ aflu `n ultima
lun\, de campanie electoral\, cu ce
ofert\ vin candida]ii `n diaspora.
M\ consider un om informat [i cu
at=t mai mare este nemul]umirea
c\ n-am reu[it s\ aflu (cu c=teva
excep]ii) de ce mi se cere votul.
Exist\ candida]i care n-au dat un
singur comunicat `n toat\ campa-
nia, `n afar\ da anun]uri sau note
de pres\ f\r\ interes. A[a ̀ mi ̀ nchi-
puiam o campanie electoral\, s\
m\ intersectez pe undeva cu
mesajele candida]ilor, nu s\ merg
s\ le caut, s\ pierd ore `ntregi ([i s\
nu g\sesc nimic). 

Poate sunt foarte siguri de pro-
centele partidului lor, au dat banii
ca s\ intre pe liste [i acum stau la
fereastr\ [i a[teapt\ s\ se termine
mai repede, c\ a fost cam stresant\
luna aceasta. E o ipotez\. Dar
poate c\ e mai bine c\ nu-[i distri-
buie promisiunile electorale, de -
obicei sunt banale [i compuse f\r\
talent.          (continu\ la pag. 17)

B\sescu: Nu vota]i
candida]ii penali

Pre[edintele B\sescu `i
roag\ pe rom=ni s\ nu voteze
la alegerile parlamentare
niciun candidat despre care
[tiu c\ are dosar penal.

{tefan Radu, 
idol `n Serie A

Revenit dup\ o accidentare
care l-a ]inut pe tu[\ 7 luni,
funda[ul lui Lazio este l\udat
de presa din Italia pentru 
presta]iile sale.
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1 Decembrie: huiduieli
[i b\taie pe m=ncare

Ziua Na]ional\ a Rom=niei
a fost serbat\ de românii din
]ar\ cu evenimente în aer
liber, parade, dar [i cu mult\
mâncare.
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