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Tony, artist 
de circ: Am
rămas român 

O familie
are nevoie
de ajutor

Raluca Sandra, consilier local în Sicilia

America mea Aleasă în consiliul din Furci Siculo

Guvernul plătește
ratele electoratului

Ajutor de la stat pentru
românii cu credite la bănci.
Premierul Ponta a anunțat
că, vreme de doi ani, statul
le va plăti jumătate din rate.

Ponta vrea grațierea
lui Gigi Becali

“Cazul Becali” se află, în
opinia premierului Victor
Ponta, pe lista deţinuţilor
pentru care instituţia graţierii
trebuie să funcţioneze.
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Noul Cod Penal a
deschis pușcăriile

Codul Penal prevede
scăderea pedepselor pentru
mare parte din infracţiuni.
Astfel, peste 100 de deținuți
au fost puși în libertate.
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10 euro pentru România

Corlăţean: “Realizăm 1,4% din PIB-ul italian” 
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Adrian Bogdan

Îmi amintesc că imediat ce
am ajuns în Italia, în
îndepărtatul 1999, după ce am
învăţat în grabă esenţialul
limbii, un nou coleg de muncă
italian mi-a spus: “Băiete, tu
aici ai găsit America!”

Astăzi mă gândesc la acele
cuvinte şi nu simt niciun
regret pentru mine, un român
sărac care aici a reuşit într-un
fel, ci pentru el. Pentru acel
coleg italian pe care nu l-am
mai văzut de atunci. În
cuvintele sale se simţea o
mândrie incomensurabilă
pentru cât era de frumoasă
Italia în acele vremuri.
America mea, patria sa.

Plecat din România cu
numai doi bani în buzunar şi
fără nicio promisiune, iar
sărăcia era o cunoştinţă
apropiată de-a mea. 
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