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ROMANIA

Loredana,
barmani]a
vesel\, 
contestat\
de neveste

Nelu
Mega, de
la dormit
`n ma[ini
la succes

Subiect dep\[it

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Mul]umit 
de prezen]a
rom=nilor
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Pre[edintele Italiei ne apreciaz\

www.gazetaromaneasca.com

Giorgio Napolitano, `n vizit\ de stat `n Rom=nia
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“Suntem multumi]i c\ prezen]a comunit\]ii
rom=ne[ti se consolideaz\”, a spus Napolitano.

Regele Mihai, 
`n Parlament

Dup\ un întreg scandal,
Parlamentul a decis s\ îl
invite pe Regele Mihai
într-o [edin]\ solemn\ dedi-
cat\ zilei sale de na[tere.

~nc\ un rom=n 
`n Serie A

Atacantul Marius Alexe
ar putea deveni al doilea
rom=n transferat de la Dina -
mo la clubul italian Lazio
Roma, dup\ Radu {tefan.
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R\zboiul Schengen,
faza pe lalele 

R\spunsul românilor la
refuzul olandezilor de a ne
primi în Schengen a venit
prin blocarea tirurilor cu
flori provenite din Olanda.
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Sorin Cehan 

Nu cred c\ acum, dac\
pre[edintele Napolitano vizi-
teaz\ Statele Unite, discut\
despre infrac]ionalitatea italieni-
lor din America [i despre proble-
mele pe care le provoac\ acolo
(Cosa Nostra are `n continuare
baze importante peste Ocean). 

Nu-i trece nim\nui prin cap s\
spun\ “da, mai sunt [i criminali,
dar `n general italienii din SUA
sunt muncitori [i one[ti”. 

Comunitatea italian\ din
America a avut mari probleme la
`nceputul exodului, erau consi-
dera]i violen]i [i needuca]i [i
ar\ta]i cu degetul. Au fost ]api
isp\[itori, dar nu mai sunt. 

Giorgio Napolitano merge `n
Rom=nia [i spune poezia cu “ce
buni sunt rom=nii din Italia”,
vorbe[te despre faptul c\ “pro-
blemele au fost dep\[ite”.
Oficialii rom=ni sar [i ei la cap,
[i mul]umesc (...)

(continu\ la pag. 9)


