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Unde este acasă
Adrian Bogdan

“Aici în Germania, nu este 
posibil să faci mai multe lucru-
ri deodată! Ori îţi organizezi 
viaţa, ori munceşti!”. Vorbe 
spuse de un patron neamţ 
unui român ce muncește deja, 
dar nu are casă!

Vă spun asta din proprie 
experienţă. Sunt unul care 
conduce un camion, nu un in-
giner sau un doctor!

 Unde este casa unui român? 
Fac pariu că aţi răspunde toți: 
“În România!”.

Dar eu îmi permit să vă 
spun că nu aveţi dreptate! 
Casa unui român este acolo, şi 
numai acolo, unde îi este bine! 

Am emigrat în Italia în 1999. 
„Preistorie“, aş putea spune, în 
unitatea de măsură a timpului 
emigraţiei româneşti contem-
porane! De atunci am tot dat 
înainte (...)

(continuă la pag. 10)

România, prezentată ca un paradis pen-
tru piraţii informatici. Reportaj la Râmnicu 
Vâlcea, “capitala fraudelor”, şi în alte locuri 
unde se pune la cale “înşelarea omenirii”! 

Tara hackerilor

Ana Barton, o scriitoare “periculos de deşteaptă”

În vizuina 
piraţilor
informatici

“La Stampa” descoperă România!

«Eu sunt mereu foarte atentă la ce spun românii care trăiesc în afara ţării.»
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Studiu: Românii din Italia ar vota cu dreapta
pag. 5Cum ar vota străinii dacă ar avea drept de vot la alegerile politice

Lumina sfântă a ajuns 
în casele românilor

Lumina Sfântă de la Ieru-
salim a ajuns în România 
de Înviere. Milioane de cre-
dincioşi au participat la sluj-
bele religioase din toată ţara.

Romulus Mailat,  
încarcerat la Rahova

Condamnat la închisoare 
pe viață pentru uciderea Gio-
vannei Reggiani, Mailat, care a 
şocat Italia în urmă cu 8 ani, a 
fost extrădat în România.

“Fără autostrăzi, 
părăsim România”

Starea proastă a infra-
structurii nemulţumeşte pro-
ducătorii auto importanţi din 
România, respectiv Ford Craio-
va şi Renault Dacia Piteşti.
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Imaginea României primeşte o nouă lovitură
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