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CALL YOUR 
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Vocea
românilor
la Giaveno

Dacii, la aniversarea Romei
Să fim mai buni � La 21 aprilie,

Roma a aniversat
2767 ani de la
înfiinţare. 
� 42 de asociaţii
istorice, din nouă
ţări, între care şi 4
asociaţii de daci şi
nimfe din România,
au defilat la Roma 
şi au evocat câteva
momente istorice.

Paşte cu
gândul la 
România

Inundațiile au făcut
ravagii de Înviere

Sute de români au trăit
un coșmar de Sărbătorile
Pascale, după ce zeci de
localități din sudul ţării au
fost măturate de ape.

Tiraspolul cere 
alipirea la Rusia

Deputaţii transnistreni
cer permisiunea ca teri -
toriul din stânga Nistrului
să intre în componenţa
Rusiei.
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Europarlamentarele,
în linie dreaptă

Românii sunt aşteptaţi
să voteze pe 25 mai la
euroalegeri. Timp de o lună,
începând cu 25 aprilie, este
campanie electorală.
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Irena Cara
Dar acum, că a trecut, putem

să redevenim ceea ce suntem în
realitate. Nu că ar fi cazul meu,
eu sunt aceeaşi 365 zile pe an,
bună, rea, în funcţie de
dispoziţie. Ce am de zis zic şi, cui
nu-i convine, să schimbe
interlocutorul, pentru că nu e
obligat de medic sau de popa să
mă citească.

Nu că alţii ar fi diferiţi de
mine, să fie clar. Însă unii
practică sloganul “să fim mai
buni măcar acum: e Săptămâna
Mare, e Joia Sfântă, se apropie
Paştele/Crăciunul”. Păcat că
două rânduri mai jos sau mai
sus îşi dau poalele peste cap. Să
curgă, deci, ipocrizia!

Zilele trecute am citit nişte
discuţii, ca să le numesc totuşi
aşa în mod elegant, pe diferite
teme, propuse într-un grup al
cărui nume nu am să-l dau, dar
care ar avea – teoretic - un scop
util. (continuă la pag. 16)
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