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Leontina
Ionescu
face din
rom=ni
italieni

CALL YOUR COUNTRY
LUMEA TA ESTE
MEREU CU TINE.

Rom=nce
pl\tite cu
15 euro pe
zi la serele
din Siciliapag. 
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Statul a[teapt\
dona]ii de la popor

Dup\ ce le-a t\iat sala-
riile [i pensiile, Guvernul
Boc le cere rom= nilor aju-
torul pentru a scoate ]ara
din criza economic\.

Pi]urc\, “st\p=n” 
`n Ghencea

Fostul selec]ioner a
revenit pe banca tehnic\ a
Stelei dup\ [ase ani.
Antrenorul `[i propune s\
aduc\ tilul `n Ghencea.
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Dan Diaconescu, 
`n arestul DNA

Patronul OTV a fost pus
sub învinuire pentru [antaj
[i amenin]are. Diaconescu
spune c\ a fost “tras 
pe sfoar\” de procurori.

Mafia mor]ilor
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Sorin Cehan 

Senatorul diasporei Viorel
Badea a votat pentru mo]iunea
introdus\ de PSD contra
Guvernului Boc, referitoare la
m\surile de austeritate. Practic a
votat `mpotriva propriului
guvern, echivalentul unui act de
mare curaj, care ar trebui s\
dovedeasc\ responsabilitate
adev\rat\ de politician. Pentru c\
majoritatea celor care pleac\
acum din ]ar\ [i se mut\ `n cole-
giul electotral diaspora, pleac\
de r\ul lui Boc [i a m\surilor
aberante luate contra popula]iei. 

Cei de la Pir i-au cerut demi-
sia `n fa]a consulatului de la
Roma, lui [i colegului s\u de
partid William Br`nz\, pentru c\
au acceptat m\rirea taxelor con-
sulare. Senatorul Badea chiar a
luat cuv=ntul c=nd s-a votat
legea noilor taxe [i a afirmat c\
mul]i rom=ni din str\in\tate i-au
solicitat taxe mai mari!

(comtinu\ la pag. 4)

Votul lui Badea
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Protest
contra
m\ririi
taxelor
consulare
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