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Un lup
de mare,
pe lista
Pdl la
Vene]ia

Paula
Mitrache
nu intr\
`nc\ `n
politic\
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Primarul Craiovei,
dup\ gratii

Antonie Solomon este
acuzat de procurorii DNA
de luare de mit\ `n form\
continuat\, fals intelectual
[i uz de fals.

Hagi vrea s\ revin\
ca antrenor

Dup\ doi ani de absen -
]\, cel mai cunoscut fotba-
list rom=n din toate timpu-
rile a dezv\luit c\ vrea s\
revin\ la antrenorat.
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750.000 de rom=ni,
`n [omaj

De[i autorit\]ile anun]au
o u[oar\ sc\dere a num\ru -
lui de [omeri, în luna febru -
a rie, al]i 20.000 de rom=ni
au r\mas pe drumuri.
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O rom=nc\ din Tivoli, l=ng\ Roma, va candi-
da la alegerile locale din 28 - 29 martie pe lis-
tele Partidului Democrat. Doini]a Conciu, 39
ani, din Foc[ani, este convins\ c\ dac\ va fi
aleas\ consilier,  `[i va putea sus]ine mai u[or
ideile [i ac]iunile pe care [i le-a propus pentru
comunitatea rom=neasc\ din Tivoli.

"Vreau s\-i
reprezint 
pe rom=ni"
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Riscurile ho]iei
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Andi R\diu 

Greva imigran]ilor de pe 1
Martie 2010 din Italia, “La gior-
nata senza immigrati”, a trecut
f\r\ prea multe ecouri. Câteva
articole în pres\, c=teva secven]e
la Tv, pu]in mai mult\ agita]ie pe
Facebook. {tim prea bine c\
românii nu au prea participat, `n
afar\ de câteva zeci în toata
Italia. {i cei pu]ini c=]i au parti-
cipat, nu prea s-au amestecat cu
“gloata” Era de a[teptat, de alt-
fel, s\ nu fim protagoni[ti. 

Cu câteva zile înainte de ziua
grevei, p\rerile erau deja împ\r -
]ite între români: merit\ sau nu
s\ particip\m în num\r mare,
suntem sau nu imigran]i, sunt
sau nu motive întemeiate s\
ie[im cât mai mul]i în strada? La
toate, r\spunsul logic era cel
afirmativ, dup\ p\rerea mea.
Sunt o gr\ mad\ de diferen]ieri
f\cute `n socie tatea italian\ fa]\
de str\ini. 

(continu\ la pag. 2)
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