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~mpreun\
Sorin Cehan

Din circa 200 de victime al
cutremurului de la L'Acquila, cel
pu]in [apte sunt rom=ni. Nu este
momentul pentru a vedea cine a
murit mai mult, dar analiza
procentelor ar ar\ta c=t de capilar\
este prezen]a rom=neasc\ `n Italia. 

Este momentul lacrimilor
pentru oamenii nevinova]i surprin[i
`n somn de natura dezl\n]uit\. Apoi
vor urma polemicile, se vor c\uta
vinova]i [i apoi va `ncepe
reconstruc]ia, la care rom=nii sigur
vor fi cei dint=i participan]i, cea
mai important\ for]\ de munc\ din
sectorul construc]iilor din Italia. 

Impresionant\ m\rturia despre
"badantele" rom=nce care nu i-au
abandonat pe b\tr=nii asista]i.
Adriana Ene[oiu îngrijea o b\trân\
din Onna. Potrivit fiicei româncei,
în cutremur au murit atât mama sa,
cât [i italianca pentru care aceasta
lucra. R\d\cinile comunit\]ii rom=-
ne[ti din Italia sunt udate acum cu
s=nge. Cu ei tr\im, cu ei murim.
Noi am ales s\ fim `mpreun\ cu
acest popor [i la bine, dar [i la r\u.
Dumnezeu s\-i ierte pe to]i!

Raluca
Lazarovici
a decis s\
plece din
Italia

ARI: “Rom=nii din Italia vor pensii”
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Simona
Noru vrea
un post de
consilier la
Marcellina

Cel pu]in
7 rom=ni
mor]i la
cutremur
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Potrivit datelor disponibile la ora
`nchiderii edi]iei noastre, cutremurul de
luni din Abruzzo a ucis cel pu]in [apte
cet\]eni rom=ni, alte dou\ cazuri de deces
fiind `n curs de confirmare. Autorit\]ile
statului rom=n au trimis imediat mesaje
de condolean]e [i de solidaritate statului
italian, greu `ncercat de catastrof\.

Gigi Becali petrece
Pa[tele `n arest   

Acuzat de s\v=r[irea a
trei infrac]iuni de lipsire de
libertate `n mod ilegal, omul
de afaceri Gigi Becali a fost
arestat pentru 29 de zile.

Pi]urc\, ultimele
zile la Na]ional\

Mircea Sandu caut\
`nlocuitor pentru selec]io-
nerul Pi]urc\, dup\ e[ecul
tricolorilor `n prelimi-
nariile pentru Mondiale.
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Tot mai pu]ini bani
de la “stranieri”

Banii trimi[i de rom=nii
care muncesc peste hotare
pentru rudele r\mase `n
]ar\ au sc\zut considerabil
`n ultima perioad\.
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