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ŞI ÎN PLUS
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număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

Aderarea la Schengen, 
amânată din nou

Ministrul Titus Corlățean 
spune că nici în acest an nu 
s-a întrunit consensul pen-
tru aderarea ţării noastre la 
spaţiul liberei circulaţii.

Traian Băsescu rămâne 
pe scena politică

Preşedintele a declarat că a 
doua zi după terminarea man-
datului va deveni membru al 
Partidului Mişcarea Populară, 
condus de Elena Udrea.

Străinii ne cumpără 
ţara la hectar

Cetăţenii străini sunt 
foarte interesaţi să cumpere 
teren agricol în România. 
Este un domeniu în care criza 
financiară nu a lăsat urme.

Votez, deci exist!
Aurelian Mihai*

Am ales să vă scriu aceste 
rânduri prin care vă îndemn 
să participaţi la exerciţiul elec-
toral din luna Noiembrie, nu 
din dorinţa de a vă solicita 
sprijinul pentru un candidat 
sau altul pe care eu l-aş vota, 
ci pentru că este un act civic. 
Dincolo de a folosi cuvinte ca 
datorie, obligaţie sau verbul „a 
trebui”, vă asigur că nu există 
armă mai potrivită decât votul 
pentru un cetăţean român, ori-
unde s-ar afla, în România sau 
în diaspora. 

Ne-am obişnuit de mulţi ani 
cu minciuna, corupţia, neseri-
ozitatea şi lipsa de respect a ce-
lor care au decis şi decid în clasa 
politică.          (continuă la pag. 10)

Consilierul local de la Mon-
tesilvano, Anthony Aliano, 
care s-a lăudat că a bătut un 
român, părea că nu poate fi 
oprit. MAE, ministrul Stano-
evici, propriul său partid 
(Forza Italia), primarul din 
Montesilvano, toţi l-au criticat 
şi au cerut scuze românilor 
pentru declaraţiile xenobe 
ale consilierului. Însă Aliano 
continua să-i atace pe români. 
Până când a intervenit decisiv 
părintele Iarca din Pescara!

Bătăuşul de români, liniştit de părintele Alin Iarca 

Consilierul xenofob, 
calmat doar de preot
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