
Gazeta
Rom=neasc\N

O
U

A

CALL YOUR 
COUNTRY

VORBEŞTI CU ŢARA TA 
ÎNCEPÂND DE LA 10 EUROCENT/MIN

Info pe wind.it

Nr. 26,  An VII 3 - 9 iulie 2009 gazeta@stranieriinitalia.it s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia pre] 1,20 €

Reg. Trib. Roma nr. 118/2003 del 17.03.2003 Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

Spectatori la vot

Giancarlo Germani 

{i la aceste alegeri locale
italiene comunitatea rom=n\ a
fost spectatoare. De[i [i-a ales
primii consilieri locali, unul de la
Pir [i trei expresie a alegerilor
individuale, comunitatea a fost
marea absent\. Aproape to]i, de la
partidele politice rom=ne[ti (vezi
Fonte Nuova) la Biseric\, de la
asocia]ii (vezi candidatura pre[e-
dintelui Lri la Bergamo) la
obi[nui]ii [mechera[i, au fost `n
c\utarea norocului personal. 

Spectacolul din Fonte Nuova a
fost jalnic pentru toat\ lumea, a[a
cum a fost candidatura so]iei
pre[edintelui Per, Raica, la Novi
Ligure, singura activitate politic\
important\ cunoscut\ de la
`nfiin]area partidului, [i a scos la
iveal\ dorin]a de a exporta `n
Italia ce este mai r\u `n politica
rom=neasc\. Mul]i s-au bucurat
pentru alegerea Nonei la Padova
[i a Leontinei Ionescu la Marcel-
lina, dar aceste candidaturi
exprim\ o alegere clar\: aceea de
a face politic\ cu [i `n partidele
italiene. (continu\ la pag 23)
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Prima biseric\ rom=neasc\, la Pavia
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Cursul
de limba
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a avut
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Pe 25 iunie, un tractorist rom=n a
murit zdrobit de tractorul care s-a
r\sturnat peste el. Pe 26 iunie, un
muncitor rom=n a c\zut de la 15 metri
`n\l]ime de pe o hal\ `n provincia
Parma. Pe 29 iunie, doi rom=ni care
reparau un acoperi[ l=ng\ Pavia au
murit electrocuta]i la 15.000 de vol]i.

M\cel de
muncitori
rom=ni `n
Italia

A turnat 
Gic\ Popescu?   

Conform presei din ]ar\,
fostul fotbalist  ar fi cola-
borat cu Securitatea. El ar
fi dat inform\ri despre
colegii s\i timp de trei ani.

Rapid, aproape 
de faliment 

FC Rapid face eforturi
uria[e pentru a supravie]ui.
Directorul general al clu-
bului `i anun]\ pe suporteri
c\ falimentul este iminent.
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Lege pentru copiii
“stranierilor”       

Rom=nii care vor s\
munceasc\ peste hotare
trebuie s\ g\seasc\ o persoa-
n\ din familie `n `ntre]ine-
rea c\reia s\-[i lase copiii.
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Patru rom=ni mor]i
`ntr-o s\pt\m=n\ la
locul de munc\ 


