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Bufonerii politice
Andi Rădiu

Tocmai am primit un co-
municat din partea PNL Di-
aspora, referitor la votul prin 
corespondenţă. Comunicatul, 
de un heirupism debordant, 
se traduce cam aşa: noi, PNL-
iştii, suntem singurii care 
avem grijă de românii din 
străinătate şi vrem pentru ei 
votul prin corespondenţă, dar 
Ponta&co. nu doresc acest 
lucru şi îţi bate joc de diaspo-
ra... asociaţiile româneşti din 
afara ţării ne-au dat binecu-
vântarea să organizăm mari 
demonstraţii (în Diaspora, 
să ne înţelegem!), să scoatem 
lumea în stradă.

Cu faptul că PSD-ul şi aliaţii 
din Parlament nu vor să pro-
moveze o asemenea lege, ba 
chiar boicotează un asemenea 
proiect, sunt de acord. PSD 
îl va urî pe rdp-ist (român de 
pretutindeni - abreviere deja 
uzuală!) (...)    (continuă la pag. 6)

Baht te delo del!

Romii 
pleacă 
acasă

Primăria Romei le caută 
locuri de muncă în România 
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«Pe aici nu a călcat picior de ambasador»
pag. 13Elena Caligiuri Faina a înfiinţat o asociaţie în Calabria

Mulţi romi din Italia vor să se întoarcă în România

Proteste împotriva 
defrișărilor ilegale

Câteva mii de români din 
ţară şi din străinătate au pro-
testat, sâmbătă 9 mai, față de 
defrişările ilegale din ultimii 
ani.

România, ţară  
condusă de corupţi

23 preşedinți de CJ şi 13 pri-
mari de municipiu reşedință 
de județ au probleme penale. 
Majoritatea își exercită în con-
tinuare funcțiile.

Udrea dă statul  
în judecată la CEDO

După ce a fost eliberată 
din Penitenciarul Târgşor şi 
plasată în arest la domiciliu, 
Elena Udrea s-a plâns de 
condiţiile din penitenciar.
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«Cred în puterea vindecătoare a scrisului»
pag. 15Petronela Rotar, premiată pentru cea mai bună carte în 2014

“Dialogăm cu guvernul 
român pentru a găsi soluţii”


