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Flavio Tosi,
membru 
onorific ARI

Imagine
bună în
Sardinia

În 2009 a fost ales consilier cu 119 voturi

Până când? Adrian Chifu visează frumos

România, țara în care
se moare la coadă

Doi români, de 60 şi 64 de
ani, au murit pe 10 februarie,
în oraşe diferite, stând la
coadă. Unul aştepta pensia,
altul să îşi plătească taxele.

Un copil de un an 
a murit de foame

Copilul, din comuna
Siliștea-Brăila, cântărea patru
kilograme şi trăia împreună
cu părinții și cei patru frați în
condiții greu de imaginat.
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Cele mai mari 
exporturi de după ‘89

România a marcat în 2013
anul celui mai bun comerț
exterior din toată perioada
post-decembristă: aproape a
atins pragul de 50 miliarde €.
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Erou din întâmplare

Pe urmele lui C.Z. Codreanu în Italia
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Până acum a fost consilier local la Verbania.
Acum vrea mai mult: "Ideea de a candida pentru
postul de primar nu-mi aparţine, a venit din
partea comunităţii româneşti.”

Crina Suceveanu

“N-ai la ce să te întorci! Vrei
să mori de foame? Stai acolo,
că-i mai bine!”. Acestea sunt
răspunsurile primite de la
neamurile din România în
cele mai multe cazuri când le
spui că te bate gândul
reîntoarcerii. 

“Ar trebui să fii mulțumit
că ești plecat”, să îți dai seama
cât de norocos ești în
comparație cu ceilalți rămași
pe plaiurile mioritice. Ești
integrat, ai de lucru, ai o casă
în care locuiești, ai prieteni, ai
copiii la școală, ce îți mai
trebuie? 

De ce, omule, nu ești
mulțumit? Poate că Italia nu
este țara în care curge lapte și
miere, poate nu te apreciază la
justa ta valoare... Dar acasă?
Vei fi apreciat mai mult? Vei fi
plătit mai bine? Vei fi tratat
mai bine?    (continuă la pag. 8)
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Vreau să 
fiu primar
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