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Întâlniri aranjate
Dan Popa

SCRISOARE DESCHISĂ 
CĂTRE KLAUS IOHANNIS

Domnule preşedinte,
Aproximativ 86% dintre 

românii care au votat în Italia la 
alegerile prezidenţiale au votat 
pentru dvs. În urma anunţului 
că veţi efectua o vizită 
oficială în Italia, la invitaţia 
preşedintelui Mattarella, şi 
mai ales a faptului că doriţi să 
ne întâlniţi, să ne vorbiţi şi să 
ne ascultaţi, suntem entuziaşti 
şi nerăbdători.

După ce am citit însă comu-
nicatul Ambasadei României 
la Roma, referitor la condiţiile 
de participare la întâlnirea 
cu dvs., entuziasmul ne-a 
cam dispărut. Ambasada 
intenţionează să organizeze 
întâlnirea cu „reprezentanţii” 
diasporei într-o sală în care 
vor încăpea cel mult 4-500 de 
persoane.     (continuă la pag. 12)

Mii de românce în Sicilia, în zona Ragusa, 
sunt exploatate şi abuzate de patronii italieni. 
După denunţul revistei L’Espresso, în Parla-

ment au fost depuse mai multe interpelări. Doi 
subsecretari de stat de la Interne au răspuns, la 
Senat şi Cameră, la aceste interpelări.

Iohannis la Roma

Geoană: «Triplăm parlamentarii diasporei» 

Românce 
violate, cazul 
în Parlament 

Abuzate în Sicilia, Ministerul de 
Interne răspunde la interpelări 

Ce propune pentru diaspora PSRO, noul partid al lui Mircea Geoană
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O româncă, pe listele dreptei în Trento
Lili Constantinescu candidează la Avio pe lista “Progetto Comune” pag. 11
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Mai bine lenevesc 
decât să muncească

Muncitoarele din Bangla-
desh sunt la mare căutare 
într-o comună vâlceană, unde 
localnici refuză locurile de 
muncă oferite de primărie.

“Apocalipsa baronilor”,  
declanşată de DNA

Anchetele de corupţie au 
răsturnat din funcţie politi-
cieni care păreau de neînvins 
în alegeri. Unii erau la putere 
de peste 20 de ani.

Festin în cimitir  
de Paștele Blajinilor

De Paştele Blajinilor, romii 
au întins mesele în mai multe 
cimitire din ţară şi au dat de 
pomană pentru sufletele ce-
lor adormiţi.
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