
Gazeta
Rom=neasc\N

O
U

A

În Italia 
prânzul 
nu e greu.

Numărul verde 800 834039
www.Accor-Services.it

etno
communication

+39.06.8741.0333

Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘

Nr. 20,  An V 14 - 24 mai 2007 gazeta@stranieriinitalia.it s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia pre] 1,20 €

Life is www.vodafone.it

Vodafone One Nation. 

Un tarif unic pentru a suna 
în ara ta i în Italia.

Redac]ia: Via V. Maroso 50, 00142, Roma, Tel. 0039 06 87410506, Fax 0039 06 87410528 Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

Rom=nia: seceta
face ravagii

Seceta din ultimele
s\pt\mâni a afectat tot
sudul ]\rii, dar [i o
parte din Moldova.

Dinamo este 
campioan\

Cu trei etape `nainte
de sf=r[itul returului,
“c=inii ro[ii” [i-au
adjudecat titlul.
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Sorin Cehan

Partidul Rom=nilor din Ita-
lia ia parte la campania pro-
B\sescu. «322 (parlamentari -
n.r.) la gunoi, vrem B\sescu
`napoi», a fost sloganul Parti-
dului Identitatea Rom=neasc\
de duminic\ 13 mai. O ac]iu-
ne prin care Pir renun]\ pub-
lic la "neat=rnarea" fa]\ de
politica rom=neasc\. 

Nu coment\m pozi]ia luat\
de Pir `n aceast\ criz\ politic\
din Rom=nia, dar putem co-
menta deriva `n care a intrat
aceast\ organiza]ie, care `l
ap\r\ pe B\sescu prelu=nd
sloganuri cel pu]in discutabile
de la Bucure[ti, cum ar fi de-
monizarea a sute de parla-
mentari (322 de parlamentari
au votat pentru suspendarea
lui Traian B\sescu). 

Geta Lupu, secretarul
na]ional al Pir sus]ine c\
scopul principal al campaniei
nu a fost sus]inerea lui
B\sescu `n primul r=nd, ci
mobilizarea oamenilor la vot,
pentru a da un semnal impor-
tant c\tre Rom=nia c\ rom=nii
din Italia (continu\ la pag. 2)

322 la gunoi?

Rom=nii clandestini, `nc\ judeca]i 

La `nchisoarea Rebibbia din
Roma, una din cele mai mari din
Italia, se afl\ circa 240 de cet\]eni
rom=ni, 180 de b\rba]i [i 60 de
femei. Preotul Petre Bogdan, paro-
hul ortodox din Monterotondo, `i
asist\ spiritual de anul trecut pe
ace[ti rom=ni: “Sunt singur [i am
nevoie de ajutorul comunit\]ii”.
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24 ani, mort pe [antier `n Sicilia
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Capelanul de la
`nchisoarea
Rebibbia: “S\
nu-i abandon\m
pe de]inu]i”
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P\rintele Petre Bogdan,
misionar la Rebibbia

Fondurile UE, o
problem\ 

Rom=nia risc\ s\
piard\ banii comunitari,
din cauza birocra]iei [i
corup]iei.
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Roma, Accademia di Romania, P.zza J. de San Martin, n. 1
Roma, Consulatul General, Via del Serafico, n. 69 - 75
Milano, Consulatul General, Via Gignese n. 2
Torino, Consulatul General, Via Ancona n. 7. 
Genova, Consulatul Onorific, Via Casaregis, n. 50/15
Floren]a, Consulatul Onorific, Via Lungarno Vespuci, n. 30
Treviso (Asolo), Consulatul General Onorific, Via P. Bembo, n. 79
Padova, Centro Civico di Camin, Palazzo Sarmatia, Via Alsazia n. 3

Referendum 19 mai, 8 sec]ii de vot `n Italia

DA sau NU


