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C\ut\m respect
Sorin Cehan 

"Noi rom=nii avem nevoie s\
fim din nou respecta]i `n Italia, `n
Spania, peste tot `n Europa [i
America, oriunde `n lume. Dar
mai mult ca oric=nd, trebuie s\ ne
respect\m noi `n[ine, acas\ la
noi." Este un fragment din
declara]ia de pres\ a Regelui
Mihai, f\cut\ pe 23 aprilie la
Palatul Elisabeta pentru sus-
]inerea candidaturii Principelui
Radu la pre[edin]ia Rom=niei.

Pe 23 mai, Principele Radu va
fi prezent la Milano la forumul
comunit\]ii rom=ne[ti din Italia,
organizat, de aceast\ dat\, nu de
Ambasad\, ca anul trecut, ci de o
federa]ie a comunit\]ii. 

Nu putem face abstrac]ie de
calitatea sa de candidat la
preziden]iale. Iar `n spiritul
mesajului Regelui Mihai, a[tep-
t\m de la Alte]a Sa Regal\ s\
afl\m solu]iile pentru rec=[tigarea
respectului pentru noi acas\ la
noi. Dac\ am fi fost respecta]i
acas\, n-am fi plecat cu
milioanele. Dac\ vom fi respecta]i
acas\, vom fi respecta]i peste tot.

Rom=ni
la mar[ul
str\inilor
de la
Napoli

Ob]inerea pa[aportului la consulat
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Ioni]\
Ionela,
[tirile
rom=ne[ti
la Torinopag.
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Evenimentul anului din comu-
nitatea rom=neasc\ din Italia,
forumul asocia]iilor de la Milano,
din 23 [i 24 mai, `i va avea ca
oaspe]i de onoare pe Alte]a Sa
Regal\ Principesa Mo[tenitoare
Margareta [i pe Alte]a Sa Regal\
Principele Radu al Rom=niei.

Principele
Radu la
Forumul
rom=nilor

Boc, rezerva
pentru Cotroceni

Emil Boc este candi-
datul de rezerv\ al PD-L la
preziden]iale, `n contextul
`n care Traian B\sescu nu
ar mai vrea la Cotroceni.

Becali, noul
tehnician al Stelei

Dup\ ce Marius L\c\tu[
a demisionat de la Steaua,
patronul Becali [i-a
`nceput oficial activitatea
de "antrenor principal".
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“Stranierii” continu\
s\ trimit\ bani 

~n ciuda crizei, rom=nii
care lucreaz\ `n afara ]\rii
pompeaz\ `n economie mai
mul]i bani dec=t str\inii
care fac investi]ii directe.
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