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Ucisă
chiar de 
8 Martie

M-am săturat de Italia
Am plecat în GermaniaMândrie 

și inutilitate � “Îmi pare rău
că nu am făcut
acest pas cu mulţi
ani în urmă”

� “"Italienii mă
ignorau. Aici mă
salută oameni pe
care nu-i cunosc”

Un italian
care iubeşte
România 

Ponta: Sunt șanse să
candidez la Cotroceni

Liderul PSD şi-a recu nos -
cut intenţia de a candida la
ale gerile prezidenţiale dacă
se va afla pe primul loc în son-
dajele interne ale partidului.

Fotbalul românesc
are un nou șef

După 24 de ani, “Naşul”
Sandu a renunţat la şefia fot -
balului. I-a luat locul Răzvan
Burleanu, 29 de ani, care pro -
mite un fotbal cu performanțe.
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Ungurii, miting 
pentru autonomie

Peste 4.000 de secui au
participat la un marş neau to -
rizat, la Târgu-Mureş, unde au
cerut autonomie şi s-au îm -
brâncit cu forţele de ordine.
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Greva românilor de la Mondo Convenienza
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Sorin Cehan

Noul ministru al românilor
de pretutindeni este actor de
profesie. Bogdan Stanoevici se va
ocupa în guvernul Ponta de
gestionarea relaţiilor cu
diaspora în următoarea
perioadă, fierbinte din punct de
vedere politic. Nu este vorba de
alegerile europarlamentare, care
nu interesează prea mult, la
Bruxelles nu e loc de
combinaţiile şi şmenurile la care
se pricep cel mai bine politicienii
români. Este vorba de alegerile
prezidenţiale, la care şeful dom-
nului Stanoevici, Victor Ponta 3,
este posibil să candideze.

Am fi naivi să credem că
miniştrii se numesc aşa, pe ochi
frumoşi. Ei au o misiune şi,
matematic judecând, misiunea
cea mai importantă este recolta
de voturi.          (continuă la pag. 8)
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