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O româncă, motiv de
mândrie pentru ItaliaSperăm doar 

în minuni

“Aş vrea ca
România să fie

mândră de mine,
pentru modul în
care o reprezint”

«Candidez
din nou 
la Padova»

Avalanșă de scumpiri
de la 1 aprilie

Anul acesta, ziua păcăle -
lilor a venit pentru români cu
un val de creşteri de preţuri:
la benzină, motorină, gaze,
ţigări şi alimente. 

Cristi Chivu s-a retras
definitiv din fotbal

Singurul român care a câş -
tigat Champions League şi-a
agăţat ghetele în cui. Fundaşul
şi-a reziliat contractul cu
Internazionale Milano.
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Băsescu: Nu aș refuza
funcția de premier

Preşedintele Băsescu nu ar
refuza funcţia de premier
după ce i se termină man da tul
la Cotroceni şi spune că poate
“face echipă cu oricine”.
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Ştire ANSA: "Este o italiancă
cel mai bun somelier al anului
în România". În text, surpriză,
câştigătoarea marelui premiu
al Asociaţiei Internaţionale a
Somelierilor (ASI) este Marine-
la Vasilica Ardelean, cetăţeană
italiană, născută în România. 

Andi Rădiu

Peste o lună şi jumătate vom
fi din nou în faţa alegerilor
locale din Italia, în aceeaşi zi cu
cele europarlamentare. Speram
cu toţii să vedem anul acesta o
schimbare în bine în
mentalitatea comunităţii, dar,
din păcate, nu am învăţat nimic
din greşelile alegerilor prece-
dente. Românii din Italia nu
sunt pregătiţi pentru a avea alţi
consilieri. Ne salvează din nou
Nona Evghenie şi Adrian Chifu,
ei ştiu cu ce se mănâncă
alegerile locale. Adrian Chifu
voia să candideze chiar pentru
postul de primar la Verbania,
ulterior a intrat în lista Forza
Italia. Oricum, noroc de ei... Din
alte părţi nu se anunţă surprize.
Ar trebui să-i cunoaştem deja pe
românii care vor candida. 
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