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Succesul unei
fete orfane:
Violeta B`rl\

Premiat\
`n capitala
modei

Exist\ [i “badante” fericite

7.700 de rom=ni au plecat din Italia
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Sursa `ncrederii O rom=nc\ reclam\ comportamentul
neprofesionist al func]ionarilor 

O zi de
groaz\ la
consulat

pag. 
12

pag. 
4

Sorin Cehan

Cum poate oferi un consulat
al Rom=niei din Italia sau de aiu-
rea `ncredere? Pare un oximo-
ron, o institu]ie rom=neasc\ s\
dea `ncredere... {i totu[i, trebuie
s\ le mul]umim consulatelor
Rom=niei de fiecare dat\ c=nd
avem de-a face cu acestea, pen-
tru `ncrederea pe care ne-o dau. 

~ncrederea `n faptul c\ decizia
de a emigra a fost una just\.
~ncrederea c\ plecarea din
Rom=nia nu a fost o pornire de
moment, ci o decizie motivat\
temeinic. 

Cred c\ fiecare are momente-
le lui de `ndoial\, via]a `n
str\in\tate nu e roz, rezi[ti mai
mult dec=t te bucuri, speri mai
mult dec=t realizezi, [i idealizezi
locurile natale, uit=nd de ce ai
plecat. ~n acel moment, `n loc de
un anti-depresiv, merge]i chiar
f\r\ treab\ la un consulat, la cel
mai aproape, ca la primul ajutor.

(continu\ la pag. 12)
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Gazele de [ist scot
rom=nii `n strad\

Dup\ ce exploatarea de la
Ro[ia Montan\ s-a transformat
`n scandal na]ional, un alt
subiect risc\ s\ scoat\ mii de
rom=ni `n strad\: gazele de [ist.

Un rom=n, cel mai bun
fotbalist din Germania 

Alexandru Maxim (23 de
ani), legitimat la Stuttgart,
impresioneaz\ prin evolu]iile
sale `ntr-unul dintre cele mai
puternice campionate.
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Imigran]ii, c=[tig
pentru Europa

Imigran]ii nu sunt o povar\
pentru programele sociale 
ale ]\rilor care `i g\zduiesc, 
ci contribuie la economia 
acestora, conform CE.
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