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Sorin Cehan 

Pentru alegerile preziden]iale
din 22 noiembrie ([i dac\ va fi
cazul turului doi, 6 decembrie),
Ministerul de Externe va
amenaja `n Italia 55 de sec]ii de
votare. Puzderie de localit\]i
italiene, care mai de care mai
mici, au intrat pe harta politic\ a
acestor alegeri. Asocia]iile de
rom=ni din Italia au strigat
mereu c\ rom=nii din diaspora
vor s\ voteze, dar n-au unde. 

Acum este votul decisiv, nu
numai pentru Traian B\sescu sau
Mircea Geoan\, ci [i pentru
rom=nii din Italia. Prezen]a lor la
vot va dovedi dac\ rom=nii din
str\in\tate sunt `ntr-adev\r
interesa]i de via]a politic\ din
]ar\. Ce ne facem dac\, a[a cum
este foarte probabil s\ se
`nt=mple, `n majoritatea dintre
cele 55 sec]ii vor fi voturi `n
principal doar de la membrii
biroului electoral?

Accident
mortal de
munc\ pe
un [antier
din Prato
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Liliana
Neagoe,
badante
model la
Ancona
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Premierul interimar, premierul
desemnat [i premierul opozi]iei,
respectiv Emil Boc, Lucian Croitoru
[i Klaus Iohannis, conduc Rom=nia,
fac [i desfac guverne, negociaz\ la
televizor [i pe ascuns, `ntr-o ]ar\
ajuns\ practic f\r\ conduc\tori.

Rom=nia
are trei
premieri 
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Votul decisiv

Cu Traian B\sescu
la psihiatru

Fostul pre[edinte Ion
Iliescu sugereaz\ intro-
ducerea controlului psi-
hiatric pentru cei care can-
dideaz\ la conducerea ]\rii.

Aur pentru Marian
Dr\gulescu

Sportivul rom=n a f\cut
senza]ie la Campionatele
Mondiale de gimnastic\ de
la Londra, cucerind dou\
medalii de aur.
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“Tribunul” s-a
lansat pe strad\       

Lansare cu c=ntec pentru
Corneliu Vadim Tudor `n
cursa pentru Cotroceni.
"Tribunul" nu a fost l\sat s\
intre `n Teatrul Odeon.
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