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Victor Dru]\ 

Emigrantelor din Est, 
de 8 Martie 

Venise `n Italia cu g=ndul c\
se `ntoarce acas\ peste un an. Voi
face orice, se g=ndea, voi c=[tiga
ceva bani [i m\ voi `ntoarce
acas\ la familia mea. Trebuia s\
se `nt=lneasc\ cu cineva care s-o
ajute. N-a `nt=lnit-o nimeni [i
nimeni nu a r\spuns la telefoane-
le pe care i le d\duser\ prietene-
le acas\. S-a descurcat singur\. 

Dup\ o s\pt\m=n\ `n care a
stat la Roma `ntr-o camer\ cu
ferestrele `nchise, [i era august,
cu o bab\ nebun\ care fuma `ntr-
una, a ajuns `ntr-un sat de munte.
`ngrijea de o b\tr=n\ pl=ng\rea]\
[i zg=rcit\. Nu trebuie s\ g\te[ti
mult\ m=ncare, zicea, un ou fiert
pentru noi am=ndou\ `n seara
asta ajunge. 

Dar `n satul acela de munte nu
locuia doar baba cea zg=rcit\. 

(continu\ la pag. 19)

Teodor Mele[canu,
noul [ef al SIE

Liberalul Teodor
Mele[canu este succesorul
lui R\zvan Mihai Ungureanu
la conducerea Serviciului de
Informa]ii Externe.

Steaua, afar\ 
din Liga Europa

Steaua a ratat calificarea
`n optimile de final\ ale
Ligii Europa, dup\ ce a fost
`nvins\, `n dubl\ man[\, de
forma]ia olandez\ Twente.
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Benzina a ajuns 
la 1,5 euro

De la `nceputul anului,
pre]ul carburan]ilor a fost
majorat de patru ori.
Benzina a ajuns s\ coste la
pomp\ aproape 1,5 euro.
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Barmani]\
cu studii
superioare

Maestru
`n m\[ti
vene]iene
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Rasism `n Italia

William Br`nz\ prinde r\d\cini `n Sicilia
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Genova,
rom=ni
`n cu[ti
de c=ini 

Reportaj cutremur\tor despre cum
tr\iesc c=teva familii de rom=ni: "Aici
erau c=inii, acum c=inii suntem noi".


