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Despărțirea  
de Iohannis
Sorin Cehan

În urmă nu cu mult timp, 
orice referire la Iohannis era 
întâmpinată cu urale, reale 
şi virtuale. Preşedintele care 
a cîştigat alegerile cu scoruri 
ameţitoare în diaspora de-
venise cel mai iubit dintre 
români. Cei mai mulţi români 
au votat în Italia, unde Iohan-
nis a obţinut 88,59% din vo-
turi. În Germania a obţinut 
96,06%, dar au fost secţii unde 
a trecut de 97%: Bonn 97,12%, 
München 97,87%. 

E de zilele trecute ştirea 
despre Nursultan Nazarbaiev 
care a câştigat alegerile 
prezidenţiale din Kazahstan 
cu 97,7% din voturi. Occiden-
tul i-a sărit în cap şi omul şi-a 
cerut scuze: “Îmi cer scuze că 
în statele super-democratice 
asemenea procente sunt inac-
ceptabile.” 

(continuă la pag. 5)

«Cei mai integrati»

Violeta Bîrlă, la al treilea film în Italia

Lăudaţi 
de Renzi şi 
Mattarella

Iohannis a venit să ne apere, dar 
a aflat că autorităţile ne iubesc

“Un film pe care l-am dedicat tuturor copiilor mai puţin norocoşi”
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Italian arestat: a abuzat o româncă
pag. 8Femeia a petrecut nouă ani în sclavie, muncea şi îi satisfăcea poftele

Preşedintele României, primit cu braţele deschise

În discursul pentru comunitate, 
promisiuni vagi despre vot
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Victor Ponta,  
trei ani la putere

Premierul Victor Ponta a 
sărbătorit pe 27 aprilie trei 
ani de când a căzut Guvernul 
Ungureanu şi USL a preluat 
guvernarea.

Românii cu Internet  
şi WC în curte

62% din locuinţele rurale 
ale României sunt conectate 
la Internet, iar 72% dintre 
români au closetul în fundul 
grădinii.

Pacienţi ucişi de 
indiferenţa medicilor

Sistemul medical din Ro-
mânia produce tot mai multe 
cazuri de pacienţi trataţi 
superficial, care ajung „să 
moară cu zile” în spitale.
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