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ROMANIA

F\r\ ru[ine

www.gazetaromaneasca.com

Irena Cara 

Sunt m=ndr\ c\ sunt rom=nc\.
Nu m-a[ fi ru[inat nici dac\ eram
indianc\ sau mexican\. Pentru c\
a te na[te `ntr-un loc de pe pla-
net\ e doar un fapt geo grafic, iar
ru[inea, ca [i m=ndria sunt ni[te
sentimente nejusti ficate.

De locul de na[tere po]i fi a -
van tajat sau dezavantajat. Dac\
te na[ti `ntr-o ]ar\ `n care n-ai
v\zut niciodat\ nici apa de b\ut,
e[ti dezavantajat. Dac\ te na[ti
`ntr-o ]ar\ care are de toate, e[ti
avantajat. Desigur, [i avantajul
\sta poate deveni dezavantaj,
dac\ to]i, de la opinc\ p=n\ la
vl\dic\, `[i bat joc de toate averi-
le pe care le are p\m=ntul pe care
ai avut [ansa s\ te na[ti [i de
toate lucrurile pozitive pe care
unii le fac.

Deci nu mi-e ru[ine c\ sunt ro -
 m=nc\, dar mi-e ru[ine de ru[i nea
pe care NU o au unii rom=ni, (...)

(continu\ la pag. 4)

Rapperi
rom=ni la
Latina

Apelul
asocia]iei
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Scad taxele consulare

Viu dup\ o c\dere de la 40 de metri
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Neculai
Popa, 
`n rolul
lui Iisus 

Un rom=n din Jesi, dasc\l la biseri-
ca ortodox\, a jucat `n rolul principal
`n spectacolul “Patimile lui Iisus” 

Migra]ia gole[te
Rom=nia

Popula]ia scade rapid `n
Rom=nia, `n condi]iile `n
care aderarea la UE a facili-
tat emigrarea tinerilor,
comenteaz\ presa str\in\.

Mutu, salvare 
pentru Dinamo

{eful dinamovist, Cristi
Borcea, se preg\te[te de o
mare lovitur\ `n var\: readu-
cerea lui Adrian Mutu `n
{tefan cel Mare, dup\ 12 ani.

pag. 21 pag. 34

Criz\ [i `n Europa.
Diaspora, mai s\rac\

~n Spania [i Italia nu se
mai g\sesc locuri de munc\
[i salariile au sc\zut. Fran -
ce zii se uit\ ur=t la str\ini
pentru c\ le iau joburile.
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Neculai Popa, din jude]ul Gala]i, pe Drumul Crucii la Jesi 


