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Fără restricţii în UE
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Paradă
de sentimente

La restaurant sau în piaţă,
cu gândul la România

Sorin Cehan

Sărbători
ca acasă

La 1 ianuarie 2014 am devenit oficial cetăţeni europeni de
rangul 1. Cetăţeni fără asterisc.
Cu toate drepturile pe care le
are orice european în Europa,
mai
puţin
“amănuntul”
Schengen. Îl rezolvăm noi şi pe
ăsta, chiar de-ar mai dura 20
de ani...
Nu mai avem restricţii la
muncă în nicio ţară. Pieţele
europene de muncă sunt în
criză, dar important e că noi
nu mai avem restricţii. Este în
primul rând o victorie morală
asupra răilor care ne-au criticat până acum, că venim şi ne
îmbuibăm cu ajutoarele lor
sociale, ca nu ne ţinem mâinile
în buzunarele noastre, ci mai
nimerim şi prin ale altora, că
ne încălzim la foc de cabluri de
cupru...
(continuă la pag. 12)
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“Dintotdeauna sărbătorile sunt mai frumoase la noi”, ce spun românii din Italia
despre sărbătorile care abia au trecut.

700 de euro, un loc de muncă de “badante”
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Mădălina,
15
regina pag.
dulciurilor

Revelion sărbătorit
în stradă de români
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În noaptea dintre ani, sute
de români au ieşit în toate
oraşele ţării, autorităţile
organizând concerte şi focuri
de artificii spectaculoase.

Adrian Năstase,
patru ani după gratii
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Fostul premier a fost
condamnat la patru ani de
închisoare cu executare
pentru luare de mită şi şantaj
în dosarul Zambaccian.

IamAlina,
Revelion pag.
17
cu săracii
2014, anul luptei
pentru Cotroceni
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Principala miză pentru
clasa politică în 2014
o constituie prezidenţialele.
Băsescu îşi va încheia ultimul
mandat de şef al statului.
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conecteaza-te la comunitate
În ﬁecare zi știri, anchete și informaţii utile
pentru toţi românii din Italia.
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