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Elena
Epure 
[i-a spus
oful `n 180
de poezii

Gabriela
B\ncil\
iube[te 
folclorul 
[i opera

Scoate]i-v\ col]ii!

Conecteaz`-te 
la comunitate!
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Istat: la 100
de rom=nce,
83 de rom=ni

pag. 3

~n comunitate predomin\ femeile
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Istat a num\rat 968.576 rom=ni la 1 ianuarie 2011 

La 1 ianuarie 2011, rom=nii reprezentau
21,2% din totalul str\inilor din Italia. Institutul
Na]ional de Statistic\ a prezentat [i date cu pri-
vire la componen]a pe sexe a comunit\]ii.

Nu ne vor `nc\ 
`n Schengen

Olanda [i Finlanda ne-au
încurcat planurile de adera-
re la Schengen. Cele dou\
state au blocat extinderea
pe perioad\ nedeterminat\.

{eful arbitrilor, 
dup\ gratii

19.000 de euro ar fi pri-
mit pre[edintele Comisiei
Centrale a Arbitrilor, Vasile
Avram, pentru a asigura
arbitraje favorabile.
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Dramele copiilor
“singuri acas\”

A murit de dorul mamei.
O feti]\ de 11 ani a refuzat
s\ se mai hr\neasc\ dup\ ce
mama sa a p\r\sit-o,
plec=nd la munc\ `n Italia.
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Irena Cara 

Ne constituim `n asocia]ii, par-
tide, sindicate, camere de comer].
To]i se vor repre zentan]ii “comu-
nit\]ii”, f\r\ ca cineva s\-i fi recu-
noscut ca fiind reprezentativi, f\r\
ca aceast\ comunitate s\ existe, `n
ade v\ratul sens al cuv=ntului. To]i
se prezint\ ca cei mai tari [i mai
mari, cei mai capabili, cei mai cei,
e o lupt\ de putere cr=ncen\, gelo-
zii, denigr\ri… Nu mai e mult [i
vom `nfiin]a [i un Parlament al
Rom=niei pe meleagurile italiene.
Atunci s\ vezi b\taie! 

To]i `]i promit marea cu sarea,
c\ `]i vor ap\ra drepturile, c\ `]i
vor rezolva problemele, mai mici
sau mai mari, ba unii chiar `]i dau
iluzia c\ vor schimba Constitu]ia
italian\ `n favoarea ta, rom=nule! 

~]i vorbesc despre identitatea ta
de rom=n, ca [i cum rom=nii ar fi
crea]i pe band\, clona]i cu acela[i
ADN, cu aceea[i inteligen]\ (ex -
cep ]ional\, se `n]elege!), (...)

(continu\ la pag. 21)
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