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Violeta, 
îngrijitoare
şi artistă

“În Italia
nu prea am
adversari”

Vasile Damian şi soţia sa, Ana Maria, vin de la Paşcani

Cercul nostru Eroul din Matera ar avea
nevoie de un loc de muncă

Sorin Cehan

“O dorinţă fantastică de par-
ticipare”, asta a văzut Nona
Evghenie, consilier la primăria
din Padova, la participanţii
unei reuniuni organizate de
reprezentanţi ai unor asociaţii
româneşti din nordul şi nord-
estul Italiei. Dorinţa de a parti-
cipa la viaţa publică, de a intra
în centrul atenţiei, de a conta
ca indivizi şi comunitate. 

Comunitatea fierbe. Toată
lumea se organizează, se fac
comitete, uniuni, se strâng ade-
ziuni, se caută simpatizanţi şi
candidaţi. 

La Padova, un grup structu-
rat în jurul PDL Italia s-a întâl-
nit pentru a discuta despre un
proiect perfectibil de instituire
a Comitetelor românilor din
diaspora, proiect depus la
Parlamentul Româ niei de
senatorul Viorel Badea. 

(continuă la pag. 6)

Lăudat în presă, felicitat de mini-
strul diasporei, eroul Vasile Damian
are însă nevoie de cu totul altceva.

Tragedie aviatică, doi
morţi şi cinci răniţi

Aeronava efectua o
cursă umanitară, la bord
aflându-se o echipă de
medici ce trebuia să ajungă
la un spital din Oradea.

35% dintre români
vor să plece din ţară

Cei care doresc să plece
sunt în mare măsură bărbaţi
cu venituri mici, primele trei
opţiuni fiind Germania,
Marea Britanie şi SUA.
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“Exodul tinerilor  
este un dezastru”

Ministrul Muncii,
Mariana Câmpeanu, spune
că Guvernul român este
decis să convingă emigranții
să se întoarcă acasă.
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Uniunea asociaţiilor

Comitetele diasporei, mobilizare la Padova
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