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Daniel
B\lteanu
merge cu
dreapta la
Canicattì

Gabriel
P`rjolea,
pe listele
st=ngii la
Riano

Sorin Cehan 

Dup\ crima [ocant\ comis\ de
un grup de rom=ni la Ventimiglia,
ecourile politice au fost aproape
inexistente. Extremi[tii de la
Forza Nuova [i Fiamma Tricolore
au `ncercat s\ arunce ceva gaz pe
foc, dar cazul nu a fost instrumen-
talizat, nu am v\zut retorica de
genul celei care a urmat dup\
Mailat sau dup\ violul de la gara
La Storta. De[i telejurnalele au
prezentat [tirea din jum\tate `n
jum\tate de or\, insist=nd pe etnia
criminalilor, partidele mari nu au
s\rit cu declara]ii anti-rom=ne[ti.
De remarcat [i echilibrul primaru-
lui din Ventimiglia (de dreapta),
care a spus c\ rom=nii sunt bine
integra]i [i cazul este o excep]ie.
{i nu s-a `nt=mplat asta pentru c\
se apropie alegerile locale, pentru
c\ pu]ini rom=ni s-au `nscris la
vot. Politica italian\ a intrat `ntr-o
faz\ post-Mailat `n privin]a
rom=nilor. Am fost accepta]i, cu
bunele [i relele noastre.

Dup\ Mailat

www.stranieriinitalia.it
portalul imigratiei
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Rom=nii nu mai
fac fa]\ scumpirilor

Pre]urile la produsele
ali mentare au cunoscut o
nou\ cre[tere `n martie. Pu -
terea de cump\rare a ro -
m=nilor este tot mai mic\.

Sandra Izba[a, 
aur la Europene

Gimnasta românc\ a
câ[tigat medalia de aur în
concursul de s\rituri din
cadrul Campionatelor
Europene de la Berlin.
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Reforma medical\
face victime

Reforma `n s\n\tate se
fa ce f\r\ anestezie [i se sol -
deaz\ cu mor]i: doi rom=ni
au decedat în fa]a spitalelor
închise la 1 aprilie.
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Ventimiglia,
ucis `n b\taie
de rom=ni pag. 
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Un italian a fost ucis de un grup de rom=ni la Torri,
l=ng\ Ventimiglia. Walter Allavena, 53 ani, a vrut s\-[i
apere copilul atacat. Patru rom=ni au fost aresta]i. Doi dintre cei patru rom=ni aresta]i

Victima, un italian de 53 de ani


