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CALL YOUR 
COUNTRY SUPER

Primii
candidaţi
români

«Vorbeşti româna la tine 
acasă, aici eşti în Italia!»Să vină polițiștii

Forlì, rasism pe
terenul de fotbal:
Jucătorii nu au
voie să vorbească
în limba română!

Aminitirile
mele despre
Epoca de aur

Radu Mazăre, cercetat
pentru corupție

Primarul Constanţei a fost
săltat de mascaţi şi dus la
audieri la DNA, într-un dosar
de corupție privind construi-
rea unui campus social.

Cele mai mici alocații
pentru copiii români

Mai puțin de 10 €. Aceasta
este alocația de stat pentru
copiii din România. Aceşti
bani ajung doar pentru cinci
caiete şi patru litri de lapte.
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“Migrația românilor
aduce bunăstare”

Comisarul european
pentru agricultură, Dacian
Cioloş, spune că în Uniune
Europeană există 2 milioane
de locuri de muncă vacante.
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Sorin Cehan

Nu cred ca a fost foarte
încântată Ambasadoarea
României, atunci când, întâl-
nindu-se cu primarul din
Padova, Ivo Rossi, la
ceremonia organizată la
biserica românească, i s-a
atras atenţia cu privire la
“faptele de criminalitate şi de
gravă alarmă socială” pe care
le cauzează unii dintre
conaţionalii noştri la Padova. 

Primarul Rossi a cerut, nici
mai mult, nici mai puţin
decât intervenţia poliţiştilor
români, detaşarea unor
echipe care să domolească
elanul infracţional cu
paşaport românesc. Mergi la
petrecere şi ţi se atrage
atenţia că “ai tăi” dau iama în
magazine, comit spargeri,
furturi, cerşesc  în mod
agresiv şi altele asemenea... 

(continuă la pag. 14)

www.gazetaromaneasca.com

pag. 2-3

Antrenorul român
Radu Antonenco:
“Arbitrul a oprit
partida din senin şi
a scos cartonaşul”


