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ROMANIA

Daniela,
14 ani, o
speran]\ 
a [ahului
italian

M\d\lina 
a fondat
Academia
de dans 
la bar\  

Sorin Cehan 

Pentru duminic\, 17 iulie, mai
mul]i lideri demisionari din PDL
Italia au convocat lumea la
Bologna, la a doua revolu]ie
rom=neasc\. {tim to]i sloganul,
“ultima solu]ie, `nc-o revolu]ie!” 

Dac\ `n Rom=nia un fenomen
precum “indignados” din pie]ele
Spaniei nu este posibil, rom=nii
fiind resemna]i s\ suporte cele
mai crunte umilin]e f\r\ s\
cr=cneasc\ (au ap\rut `n schimb
bancuri cu oamenii puterii, ca pe
vremea Odiosului [i a Sinistrei!),
atunci Bologna poate fi, teoretic,
rampa de lansare a unei mi[c\ri
care s\ pulverizeze zidurile
corupte [i incompetente ale
guvernului Rom=niei.

Vor participa mii de oameni,
anun]\ {tefan St\n\[el. Garibaldi
a avut doar O Mie [i a cucerit
Sicilia, anex=nd-o noului stat
italian. S\ nu uit\m c\ Giuseppe
Ga ri baldi a militat (...)

(continu\ la pag. 18)
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“Ave]i
curajul 
s\ face]i
istorie!” 
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Baconschi, candidat
la preziden]iale?

Ministrul Afacerilor
Externe se g=nde[te serios
la o eventual\ candidatur\
la func]ia suprem\ `n stat
la alegerile din 2014.

Lucian Bute 
r\m=ne campion

Rom=nul [i-a p\strat cen-
tura de campion mondial,
`nving=ndu-l prin knock-out
pe francezul Men dy `n fa]a
a 10.000 de rom=ni.
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TVA de 24%: 
suntem [i mai s\raci

Majorarea TVA i-a obli-
gat pe rom=ni s\ consume
mai pu]in, la pre]uri mult
mai mari, pe fondul sc\de -
rii continue a veniturilor.
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Mesajul lui George Bologan
c\tre comunitatea rom=neasc\:
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Interviu cu George Bologan, la sf=r[it de mandat


