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ROMANIA

Ovidiu
Marin,
un om
bun la
toate

Ana
Maria, o
student\
plin\ de
pasiune

Irena Cara 

Ne umplem gura cu toate ca -
lit\]ile noastre: suntem muncitori,
inteligen]i, de[tep]i, femeile ro -
m=n ce sunt cele mai frumoase,
elegante, epilate de pe planet\.
Suntem exploata]i de italieni - `n
Spania, de spanioli, `n Germania
de nem]i, etc - toate popoare cu
mult mai prejos dec=t noi, popoa-
re de pro[ti, puturo[i, incul]i [i
nes p\la]i! Care nu [tiu s\ fac\ ni -
mic, nu [tiu limbi str\ine cum [tim
noi, nu sunt harnici ca noi, femei-
le lor [tiu doar s\ mearg\ la coafor
[i la sal\ (nu eram noi alea `ngriji-
te?) [i nu au cultul familiei… [i
c=te [i mai c=te. O strig\m peste
tot pe unde avem ocazia. 

Bine`n]eles, o facem c=nd sun-
tem `ntre noi, pentru c\, `n fa]a
altora, nu avem curajul s\ ne pre-
tindem nici drepturile sau respec-
tul de baz\. 

(continu\ la pag. 18)

Pentru un 
pumn de euro
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Consilier
la Ronco
Canavese
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{omerii, scuti]i 
de ratele bancare

De suspendarea pl\]ii la
credite pe o perioad\ de
trei ani ar urma s\ benefi-
cieze persoanele aflate “`n
stare de s\r\cie extrem\”.

Amicalul cu
Argentina, anulat

Federa]ia de Fotbal din
Argentina a anun]at c\ a
anulat meciul amical cu
Rom=nia, programat pe 10
august pe Na]ional Arena.
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E oficial! Spania 
ne impune restric]ii

Guvernul de la Madrid a
anun]at c\ rom=nii vor avea
nevoie `n viitor de un per-
mis de munc\ pentru a
putea lucra `n Spania.
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Rom=n `nscris `n Lega Nord,

www.gazetaromaneasca.com

Constantin Isachi a fost ales cu 8 voturi

Comunitatea rom=neasc\ din Ronco
Canavese (provincia Torino) num\r\ 10 oameni,
dintre care unul a fost ales consilier local.
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