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CU CÂT VORBESTI MAI MULT CU ROMÂNIA,
CU ATÂT VORBESTI MAI MULT CU ITALIA.

La 18 ani,
Alexandra
a cucerit
Sardinia
prin dans

{tefan
din Ia[i,
trofeul
del mare
pe Rai 1

Ambasada lor

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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~ndemnul
lui Gianni
Alemanno:
Vota]i!
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Sorin Cehan 

La s\rb\torirea Zilei Na]ionale
a Rom=niei la Roma, organizat\
de ARI pe 27 noiembrie, a partici-
pat `nsu[i primarul Romei, cu un
mesaj extrem de prietenos fa]\ de
rom=nii din Italia. Din programul
extrem de `nc\rcat, Gianni Ale -
manno [i-a g\sit timp s\ vin\ la
teatrul Tendastrisce [i s\-i salute
pe rom=ni.

De necrezut, Ambasada Rom= -
niei n-a g\sit timp. Nu numai c\
nu a trimis niciun reprezentant la
cea mai mare s\rb\toare de 1
Decembrie organizat\ vreodat\ la
Roma [i ̀ n Italia, dar a refuzat [i s\
acorde patronajul pentru aceast\
`nt=lnire. Acest lucru nu a trecut
neobservat, mai mul]i reprezen-
tan]i ai prim\riei `ntreb=ndu-se ce
se `nt=mpl\, de ce Ambasada se
comport\ cu ostilitate fa]\ de
rom=ni. Nu e prima dat\ c=nd Am -
basada boicoteaz\ mani fes t\ rile
Asocia]iei Rom=nilor din Italia.

(continu\ la pag. 4)

Vasile Blaga, 
al doilea om `n stat

Puterea are [i cea de-a
do ua func]ie `n stat. Blaga a
fost ales pre[edinte al Sena -
tului, dup\ ce Mircea Geoa -
n\ a fost revocat din func]ie.

Mutu, dubl\ decisiv\
pentru Cesena 

“Briliantul” a marcat am -
bele goluri ale forma]iei sale,
Cesena, `n partida c=[ ti gat\
cu Genoa, scor 2-0. Pre sa
din Italia `l ridic\ `n sl\vi.
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Baconschi: Rom=n
nu `nseamn\ cer[etor

Francezii ne-au jignit din
nou. Ministrul de Externe
reac]ioneaz\: “Este revolt\ -
toare aceast\ identificare
persistent\ cu cer[etoria”.
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Vin alegerile [i la Roma
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