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“Woody
Allen, de
dou\ ori” 

Poeziile
Terezei, `n
italian\

Cursuri de rom=n\ blocate

“Angajatorii m-au `ncurajat s\ scriu”
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C=inii [i comunicarea Atacurile contra rom=nilor
sunt `nc\ la mod\ `n Italia  

Peti]ie:
Afar\ cu
rom=nii! 
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Sorin Cehan

“Afar\ cu rom=nii din Italia”,
“Rom=ni de rahat, v\ ur\sc”,
“Rom=nii \[tia, s\-i trimitem `n
]ara lor! Nu se mai poate”, “Nu
reu[i]i s\ g\si]i un loc de munc\
oarecare pentru c\ rom=nii sunt
mereu `naintea noastr\, a italieni-
lor”. {i a[a mai departe. Sunt
comentarii la c=teva peti]ii online
contra rom=nilor, peti]ii care
adun\ semn\turi [i comentarii. 

Nu suntem `n epoca Mailat sau
a violului de la Guidonia. Suntem
`n 2013, iar peste dou\ luni
Rom=nia `mpline[te 7 ani de c=nd
e `n Uniunea European\. 

Dar stereotipurile cu privire la
rom=ni nu au disp\rut, ci s-au
consolidat. Nu avem imagine mai
bun\, indiferent ce sus]in, f\r\
probe, anumite personaje numite
`n func]ii c\ldu]e. De exemplu,
oric=t s-ar pl=nge c\ e greu, la
ambasada Rom=niei, la consulate,
chiar [i `n Ministerul de Externe,
(...)               (continu\ la pag 2)

Guvernul preg\te[te
taxe [i impozite noi

~n apropierea anului electoral
2014, Guvernul va cre[te 
pensiile [i salariile bugetarilor
din banii tuturor rom=nilor, mai
exact din noi biruri.

Ianis Hagi, talentat 
precum tat\l s\u

Fiul lui Hagi promite la 15
ani s\ calce pe urmele tat\lui
s\u. Ianis a mo[tenit talentul
“Regelui”, fiind monitorizat
de echipe mari.
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Statul ne d\ bani s\ ne
trat\m peste hotare

Bolnavii asigura]i se pot
trata `n UE. La `ntoarcerea `n
]ar\ pot deconta serviciile, 
dar la tarifele autohtone, de 
obicei, mult mai mici. 
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