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Ofertele 
lui Munzer
Hamdan

Georgeta, 
o “badante”
fericită

Cătălin a fost felicitat de croitori renumiţi

O anexă idioată Cătălin Ionel Stratu, 33 de ani, 
finalist la “Foarfecele de Aur”

Cătălin Ionel Stratu este al doilea român,
după Daniel Robu, care devine membru în
Academia Națională a Croitorilor din Italia.

România, paralizată
sub nămeţi

Drumuri blocate, şcoli
închise, oameni ucişi de
frig. Viscolul şi zăpada au
reuşit să paralizeze jumăta-
te din ţară în doar două zile.

20% dintre români,
la limita sărăciei

Mulţi români, aproape un
milion, trăiesc dintr-un sala-
riu mizer din care nu pot
nici măcar să îşi acopere
cheltuielile de bază.
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Suntem  campioni la
scumpiri în Europa

România a avut în 2013 ce -
le mai mari scumpiri din UE.
Nici 2014 nu este altfel, com-
bustibilul şi gazele scumpin-
du-se din prima zi a anului.
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În topul
croitorilor 
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Om bogat, om sărac

Nu mai vin emigranţi, iar italienii pleacă
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Irena Cara

Am citit până acum miliar-
de de cuvinte de indignare
pentru că englezii se temeau de
invazia românilor, ca şi cum
românii ar fi o hoardă de bar-
bari. Dom’le, sunt rasişti.
Punct! Pe ei nu se văd, engle-
zoii ăştia care cumpără case pe
unde pot, prin lume, că s-au
săturat de umezeala din oase
pe care le-o dă clima lor.

Noi vrem să mergem unde
vor muşchiuleţii noştri, că
avem DREPTUL la libera circu-
laţie! Chiar dacă scuipăm pe
UE la fiecare ocazie şi le trimi-
tem urări de cancere şi morţi
ălora care ne-au băgat în ea la 1
ianuarie 2007. 

Pe de-o parte vrem să 
n-avem restricţii, pe de-alta
vrem să ieşim din Europa. Dar
să circulăm liberi aşa, pe ochii
noştri frumoşi (...) 

(continuă la pag. 16)


