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Sorin Cehan   

Unul din semnele c\ s\rb\torile
s-au `ncheiat este aglomera]ia din
v\mi. Rom=nii din str\in\tate care
au petrecut s\rb\torile acas\ se
`ncoloneaz\ cumin]i [i pleac\
`napoi la munc\, `n “]\rile gazd\”
unde au ales s\ tr\iasc\. 

Mul]i dintre ei sunt pleca]i de
mul]i ani, unii de aproape 20 ani, [i
pentru mul]i dintre ei “acas\” a
`nceput s\ fie Italia, Spania sau
Marea Britanie, acolo unde au un
loc de munc\ bine pl\tit, acolo
unde poate [i-au luat o cas\ sau [i-
au trimis copiii la [coal\. 

Cu fiecare an care trece,
distan]a se m\re[te natural dintre
emigran]i [i ]ara de unde au plecat.
Cu at=t mai mult, distan]a se
m\re[te atunci c=nd, `ntor[i acas\,
`[i dau seama de lipsa de speran]\
care domne[te pe mo[ia lui
B\sescu & bella compania, Boc,
Udrea, Videanu, Berceanu [i al]i
baroni cu numere mici la carnetul
de partid. (continu\ la pag. 10)

Danusia
are mari
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Marius
Oniga [i
“bunica”
lui din
Milano
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Denisa Rebeca Stroe, o fru-
moas\ feti]\ rom=nc\, a venit pe
lume la o secund\ dup\ miezul
nop]ii, la spitalul din Cuorgnè.

Primul
n\scut
`n Italia
e rom=n
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~napoi acas\
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Revelion de criz\
pentru rom=ni

Milioane de rom=ni au
ales s\ petreac\ Revelio -
nul în aer liber. Prim\riile
au organizat concerte,
jocuri de lumini [i artificii.

Petrescu a plecat 
de la Urziceni    

Tehnicianul rom=n a
p\r\sit campioana [i a sem-
nat un contract pe 3 se zoa -
ne cu Kuban Krasnodar
din liga a II-a din Rusia. 
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Noul an a debutat 
cu scumpiri `n lan]    

Rom=nii vor fi nevoi]i
s\ scoat\ mai mul]i 
bani din buzunar pentru
alimen te, energie electric\,
]ig\ri, alcool [i carburan]i.
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2010, primul record


