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Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Proiectul
“doneaz\ 
o oper\”

PSD are
filial\ `n
Sardinia

Familiile telefonice

18 [oferi rom=ni `n grev\ la Brescia
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Ce `n]eleg `ngrijitoarele din campania electoral\

M=ndru c\ 
sunt rom=n

“Badante” la Roma, despre
politicienii italieni [i rom=ni:

To]i sunt
mincino[i

“Nu-mi place politica [i nici politicienii. Nici cei
rom=ni, nici cei italieni”. Elena, `ngrijitoarea unui
b\tr=n din Roma, face o analiz\ complet\ a scenei
politice din Italia. 

Sorin Cehan 

“{i noi avem o cultur\ fru-
moas\. {i noi avem tradi]ii, chiar
mult mai frumoase dec=t ale ita-
lienilor. {i noi avem motive s\
fim m=ndri de ]ara `n care ne-am
n\scut”, spune o rom=nc\ `n
vizit\ la o expozi]ie de m\[ti
rom=ne[ti de la Carnavalul de la
Vene]ia. 

“Sunt rom=n [i sunt m=ndru
de asta”, spune Rare[, adolescent
rom=n din Italia, care d\
rom=nilor urm\torul sfat: “S\ nu
v\ fie ru[ine de ceea ce sunte]i,
de r\d\cinile voastre, pentru c\
sunt o parte din voi [i reprezint\
o bog\]ie cultural\ de care tre-
buie s\ fi]i m=ndri!”.

Sunt doar dou\ exemple, din-
tre cele mai recente, despre o ati-
tudine foarte r\sp=ndit\ printre
rom=nii din Italia [i de aiurea:
m=ndria, de ne`n]eles, de a fi
rom=n.

(continu\ la pag. 8)
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Corup]ia ne ]ine
departe de Schengen

Criticat\ de Comisia
European\ pentru c\ nu face
suficiente progrese `n justi]ie,
Rom=nia risc\ s\ nu fie pri-
mit\ `n Schengen.

“Tricolorii”, umili]i 
de polonezi

Na]ionala Rom=niei a fost
`nvins\ f\r\ drept de apel de
Polonia, scor 4-1, `ntr-un meci
amical, primul jucat de “trico-
lori” `n acest an.
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~nchisori CIA, 
la Bucure[ti

România a g\zduit o închi-
soare secret\ a CIA, unde ar
fi fost de]inu]i 6 suspec]i de
terorism implica]i `n atentate-
le de la 11 septembrie 2001.

pag. 24


