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Rom=nc\
acuzat\ 
pe nedrept

Noul Val 
`n filmul
rom=nesc

Eroul din Oderzo

Vicenza, asediat\ de rom=ni
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Ce vrea oculista Cet\]enie de onoare la Torino
Elvio Pasca

Politologul Giovanni Sartori o
atac\ `n Corriere della Sera pe
ministrul Integr\rii [i pozi]iile sale
privind reforma cet\]eniei.
Potrivit acestuia, imigran]ii [i fiii
lor nu sunt integrabili, mai bine s\
fie lega]i pentru totdeauna de un
permis de [edere.

Cecile Kyenge nu are nevoie
de avoca]i, `ns\ obiectul b\t\liei
sale, dreptul de cet\]enie pentru
un milion de fii de imigran]i, este
cel care trebuie ap\rat `n fa]a edi-
torialului pe care politologul
Giovanni Sartori i l-a dedicat pe
17 iunie pe prima pagin\ a coti-
dianului Corriere della Sera.

O contribu]ie la reflec]ie care
oscileaz\ `ntre arogan]\ acade-
mic\ [i xenofobie [i care, dac\ din
gre[eal\ ar fi fost semnat de Mario
Borghezio, ar fi rezultat coerent,
prin multe aspecte, cu declara]iile
de birt al campionului leghist
`mpotriva multiculturalismului.

(continu\ la pag. 4)
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Pe 23 iunie a avut loc la Torino evenimentul “Tutti
i colori dei bambini”, patronat de Prim\ria Ora[ului
Torino [i de UNICEF. Peste 800 de copii str\ini, din-
tre care 243 rom=ni [i 17 moldoveni, n\scu]i `n 2013
au primit cet\]enia civic\ - “cives ad honorem”.

Eu sunt
italian pag. 
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Accident rutier 
cu 18 mor]i

Un autocar cu turi[ti ro -
mâni s-a r\sturnat într-o
pr\pas tie în Muntenegru. 18
persoane au murit, iar al]i 29
de pasageri au fost r\ni]i.

Victor Pi]urc\, 
anchetat de FIFA

Selec]ionerul “tricolorilor”
a primit un an de `nchisoare
cu suspendare `n cazul
“Valiza” [i ar putea fi obligat
s\ p\r\seasc\ na]ionala.
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Popor pe cale 
de dispari]ie

Peste 90 de ani, `n ]ara
noas tr\ vor mai fi doar 12 mi -
lioane de locuitori. ~n prezent,
natalitatea este aproape de
minimul ultimelor 6 decenii.
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