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Nu extremismului!
Gabriel Rusu*

Oare au ajuns [i rom=nii `n
pragul xenofobiei cum se `n-
t=mpl\ cu alte popoare din
Europa? Sper c\ nu, dup\ secole
de convie]uire pa[nic\ `ntre
multe etnii prezente `n Rom=nia.
Modelul rom=nesc de societate
multietnic\ poate fi un exemplu
[i pentru multe ]\ri europene. 

De fapt, [tim c\ mul]i cet\]eni
rom=ni (dar [i italieni) nu-i
tolereaz\ pe cona]ionalii lor de
etnie rom\. Asta pentru c\ nici
nu au mai `ncercat vreodat\ s\-i
cunoasc\ cu adev\rat. 

O spun sondajele, lu\rile de
pozi]ie din politic\ [i din
societate `mpotriva romilor,
precum [i avertiz\rile Uniunii
Europene celor dou\ state asupra
riscului xenofobiei. S\ fie romii
problema rom=nilor din Italia?
Tot statisticile ne arat\ c\
majoritatea rom=nilor aresta]i `n
Italia nu fac parte din etnia
]iganilor. S\ fie criminalitatea
]ig\neasc\ din Italia problema
rom=nilor din Rom=nia? 

(continu\ la pag. 15)
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Avem `n total cinci consilieri `n Italia
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P\rintele Gabor Codrea (foto),
parohul ortodox din Verona, [i-a
v\zut visul cu ochii: prim\ria condus\
de Flavio Tosi, leghist care nu demult
vorbea de “Verona liber\ de rom=ni”,
a aprobat achizi]ia de c\tre rom=ni a
unui teren `n centrul ora[ului, la pre]
mic, pentru un centru cultural.
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Principele Radu,
pre[edinte-antrenor

Principele a spus c\ nu
va fi un "pre[edinte-juc\-
tor", dup\ modelul patentat
de Traian B\sescu, ci un
“pre[edinte-antrenor”.

Dinamo, umilit\ 
de fotbali[ti amatori

Echipa francez\ de
amatori FC Aix les Bains a
`nvins-o pe Dinamo, scor
2-1, `ntr-un meci amical
disputat `n Fran]a.
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“Prima Cas\”, 
`n lips\ de clien]i

Prin programul "Prima
Cas\" s-au v=ndut p=n\
acum c=teva locuin]e `n
blocuri vechi [i doar un
singur apartament nou.
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“Mai avem nevoie doar
de aprobare din partea
Guvernului Rom=niei”




