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Mai ușor  
cu drapelul
Sorin Cehan

«Te slăvim, Românie, 
pământ părintesc / Mândre 
plaiuri sub cerul tău paşnic 
rodesc. (...) / Puternică, liberă, 
Pe soartă stăpână / Trăiască 
Republica Populară Română.» 

Senzaţia pe care o am citind 
aceste “versuri” din fostul imn 
naţional (Te slăvim, Românie! 
- până în 1977) este aceeaşi cu 
cea pe care o simt văzând tot 
felul de persoane fluturând 
de zor drapelul românesc. 
Au, n-au treabă, că e 1 Martie, 
că e San Valentino sau Tutti i 
santi, 1 iunie sau Maratonul 
de la Ostia, apar nişte ţaţe 
însoţite de mâncători de mici, 
împopoţonate care mai de care 
cu ii şi fuste populare despere-
chiate, fără noimă, cu bluze cu 
blană şi cioareci cu vipuşcă, 
care flutură harnic steagul 
României.    (continuă la pag. 13)

Victima la locul de munca

Ministrul diasporei în vizită în Sicilia

A căzut 
de la 80 
de metri 
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Accidentul a avut loc pe  un 
şantier al autostrăzii Salerno - 
Reggio Calabria. Victima este un 
muncitor român de 25 de ani

Angel Tîlvăr a ales ca prima sa vizită în Italia să nu fie la Roma
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Maşini româneşti incendiate la Roma
pag. 4Mai multe maşini cu număr românesc au luat foc în acelaşi timp

Eduard Hellvig este 
noul director al SRI

Eduard Hellvig, propus de 
președintele Klaus Iohannis, 
a fost votat de Parlament la 
șefia Serviciului Român de 
Informaţii.

Efectele sărăcie în țară: 
Orăşenii se mută la sate

În România, peste 100.000 
de orăşeni se mută anual la 
sate. Cei mai mulți părăsesc 
orașele pentru că nu-și permit 
costul ridicat al vieții.

Salarii românești, 
prețuri occidentale

În România, salariul mi-
nim ajunge la 218 euro și este 
penultimul din UE. În schimb, 
prețul alimentelor a ajuns la 
fel ca în Occident.

pag. 18 pag. 27 pag. 28


