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CALL YOUR COUNTRY SUPER
50 minute catre toti

Minute nelimitate catre Wind
în Italia

ROMÂNIA

Selecţie 
de vedete  
de film!

Maratonul cu tricolor
Redeschideți
bordelurile

� România,
între primele zece
țări ca număr de
participanți

Siciliană, se
simte acasă
în România

Se încinge lupta
pentru euroalegeri

Formațiunile politice din
ţară și-au definitivat listele
pentru alegerile europene din
25 mai. România va avea 32
de mandate la Bruxelles.

Țecu: Mai mulți bani
pentru diaspora

Preşedintele FADERE îi cere
ministrului Sta no evici să aloce
mai multe fonduri pen tru
asociaţiile, bisericile şi presa
românească din diaspora.
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Românii de peste
hotare au sărăcit

Banii trimişi în ţară au
atins în 2013 nivelul minim
din ultimii ani, iar în prima
lună din 2014, au fost doar
259 milioane de euro.
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Rasism: «Interzis accesul ţiganilor»
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150 de români au participat,
în 23 martie, la Maratonul de la
Roma. Colonelul în rezervă Ilie
Roșu, un veteran al acestui gen
de competiții, a alergat cu
steagurile României şi Italiei. El
a participat, cu drapelul
României, la 77 de maratoane.

Sorin Cehan

În Lombardia au votat
aproape toate partidele din con-
siliul regional în favoarea
organizării unui referendum
pentru abrogarea legii din 20
februarie 1958, mai cunoscută
ca legea Merlin, legea care
poartă numele senatoarei
socialiste Angelina Merlin. 

Lega Nord, Lista Maroni,
Forza Italia, Fratelli d’Italia,
M5S, până şi Partidul
Pensionarilor, toţi sunt de
acord că bordelurile trebuie
redeschise. Împotrivă au fost
doar consilierii PD şi NCD.  

În Friuli Venezia Giulia,
Forza Italia se luptă pentru
declanşarea unui referendum
prin care să se redeschidă
bordelurile şi să se legalizeze
prostituţia, (...)
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