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Eu ]in cu ursu’

www.gazetaromaneasca.com

Irena Cara 

~mi pare r\u c\ nu cunosc
limba altor emigran]i din Italia.
Mi-ar pl\cea s\ m\ introduc prin
forumurile [i discu]iiile lor, s\
v\d dac\ sufer\ [i ei de acela[i
victimism (`n mod inexplicabil,
acest cuv=nt e inexistent `n
DEX) [i de aceea[i incapacitate
de autocritic\, precum rom=nii.

Este foarte dificil s\ se poarte
o discu]ie autocritic\ cu rom=nii.
Dac\ e vorba de o `ngrijitoare
ca re [i-a b\tut b\tr=nul, sigur
ade v\rul este altul, probabil
b\tr=nul a `ncercat s-o violeze [i
ea a nu s-a l\sat; culmea e c\
sus]in\torii acestei idei nici
m\car nu citesc povestea p=n\ la
cap\t, ca s\ observe, eventual, c\
b\tr=nul lovit era, de fapt, o
b\tr=n\.

Nu au nici un chef s\ aprofun-
deze, citesc doar titluri de artico-
le, care le dau prea des mur\-n
gur\ “ideea principal\”, (...)

(continu\ la pag. 20)

Creatoare
de mod\
la Roma

Minore 
la munc\
`n Sicilia
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Lega antimanele

Flavio Tosi va avea pe liste rom=ni
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Scandal
politic
la WC

Pre[edintele PSD Diaspora,
Cristian Rizea, sus]ine c\ a fost ame-
nin]at de v\rul pre[edintelui PDL
Diaspora, William Br`nz\, pe c=nd se
afla `n toaleta unui local din Madrid,
`n timpul unei conferin]e DRP.

Pomeni electorale:
cresc salariile

~n prag de alegeri,
coali]ia de guvernare a
decis cre[terea salariilor
bugetarilor. Se vorbe[te
despre o majorare de 15%.

Adi Mutu, executat 
silit de Chelsea

Verdict nefavorabil lui
Mutu `n dosarul “Cocaina”:
Chelsea `l poate executa
silit pentru a-[i recupera
cele 17 milioane €.
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10 iunie, data 
alegerilor locale

Rom=nii cu drept de vot
vor fi a[tepta]i la urne 
pentru a-[i alege primarii
[i reprezentan]ii `n consi-
liile locale.

pag. 26


