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Ghi[eul rom=nilor, la Campidoglio
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Guardiamo Avanti

Italia,
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Giancarlo Germani*
Zilele acestea la Roma au avut
loc evenimente foarte importante.
Miercuri 21 a avut loc o Reuniune
la galeria de la prim\ria Romei `n
timpul c\reia primarul Alemanno
a anun]at deschiderea unui birou
pentru comunitatea rom=n\. Biroul `i va fi `ncredin]at lui Iulian
Manta, sindicalist la Feneal-Uil [i
fost pre[edinte al Ligii Rom=nilor
din Italia. Miercuri 23 ianuarie
diferite asocia]ii rom=ne[ti au dat
via]\ [i au participat la o dezbatere
care s-a desf\[urat la Camera
Deputa]ilor ce a avut ca tem\
exercitarea dreptului de vot al
cet\]enilor comunitari.
~n zilele urm\toare la Roma se
va deschide primul centru
comercial rom=nesc `n apropiere
de gara Tiburtina unde at=t
italienii c=t [i rom=nii vor putea s\
achizi]ioneze produse [i servicii
rom=ne[ti `nv\]=nd poate s\ se
cunoasc\ pu]in mai bine. ~n aceste
zile at=t de vibrante la Roma s-a
`nregistrat [i prezen]a senatorului
Viorel Badea, ales `n Senatul
Rom=niei (...)
(continu\ la pag. 18)

Dou\ violuri, unul la Roma,
comis de dou\ persoane, `nc\
necunoscute, [i unul la Guidonia,
comis de cinci rom=ni (`n imagine,
unul dintre aresta]i) au redeschis
rana profund\ a infrac]ionalit\]ii
rom=ne[ti `n Italia. Reac]iile
amintesc de cazul Reggiani.

Senatorul
Viorel
Badea,
misiune
la Roma
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Mii de
rom=ni
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pleac\
din Italia
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B\sescu, “turnat”
de fostul consilier

Dezastrul din
spitalele rom=ne[ti

Gigi Becali
vinde Steaua
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Claudiu S\ftoiu a dezv\luit c\ Traian B\sescu a fost
informat cu privire la con]inutul convorbirilor telefonice dintre Geoan\ [i Iliescu.
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Anual, sistemul sanitar
ucide 60.000 de oameni.
Nep\sarea, [paga [i incompeten]a sunt c=teva dintre
hibele din S\n\tate.
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Criza acut\ de lichid\]i `n care se afl\ finan]atorul din Ghencea poate
face ca Steaua s\ aib\ `n
scurt timp un alt patron.
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