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Ronde? No grazie
Gabriel Rusu

Nu este pentru prima dat\
c=nd asist\m la campanii de tipul
"rom=ni `mpotriva rom=nilor".
Tema patrulelor civile (ronde) `n
Italia este mult dezb\tut\ `n ulti-
ma perioad\ `ntre pole mi zare,
dezinformare [i ma ni pulare. Din
ce s-a remarcat p=n\ acum, acti-
vitatea desf\ [urat\ de aceste
patrule a fost de a semnala pre-
zen]a multor bar\ci abuzive ale
s\racilor (`n prin cipal cet\]eni
rom=ni) care tr\ iesc `n anonimat
la marginea ora[elor [i societ\]ii,
persoane care muncesc cu ziua [i
nu reu[esc s\-[i permit\ sau s\-[i
g\seasc\ o cas\. ~n urma acestor
semnal\ri ale patrulelor, multe
dintre bar\ci au fost demolate
imediat iar rom=nii au r\mas [i
f\r\ pu]inele lucruri pe care le
aveau, fiind nevoi]i sa fug\. 

Ideea anumitor reprezentan]i
ai comunit\]ii rom=ne[ti din
Italia de a participa voluntar [i
de a propune [i altor rom=ni de a
intra `n r=ndul patrulelor nu face
dec=t s\ provoace (...) 

(continu\ la pag. 9)
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Rom=nc\
ucis\ din
gelozie de
italianul
concubin

Caffarella,
tribunalul
anuleaz\
acuza]iile
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Traian B\sescu: S\
str=ngem cureaua 

"Reforma statului plus
austeritate plus solidaritate,
egal [ans\ pentru Ro m= -
nia", este solu]ia pre[e -
dintelui `n fa]a crizei.

Steaua lui Gigi
Becali a apus  

Echipa din Ghencea
are [anse minime la
titlu, "ro[-alba[trii" fiind
la nou\ puncte de liderul
Dinamo.
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Copiii “stranierilor”
se `ntorc acas\

Criza financiar\ `i adu -
ce `n ]ar\ pe copiii ro m= -
nilor care muncesc `n str\ -
in\tate. Majoritatea se `n -
torc din Spania [i Italia.
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Tribunalul de Reexaminare din Roma a
decis mar]i, 10 martie, scoaterea de sub
acuza]ie a celor doi rom=ni aresta]i ca
suspec]i principali `n cazul violului din
Parcul Caffarella din Roma din 14 februa-
rie. Alexandru Isztoika Loyos [i Karol Racz
au fost sco[i din cauz\, dar vor r\m=ne
`nchi[i pentru alte acuza]ii. 


