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Efectul Miorița
Adrian Bogdan

Nu încetez niciodată să mă 
minunez de românii din Italia. 
Sunt unul din ei. Dar în 16 ani 
de Italia nu am reușit încă să 
înțeleg principiul de bază după 
care se conduc și sentimentele 
pe care le încearcă. Ani la rînd 
am fost uimit de vehemența 
care i-a caraterizat când a fost 
vorba despre țara lor. Au făcut 
un brand din mândria de a 
fi român, au reușit să creeze 
un centru gravitațional din 
această mândrie. Un centru 
gravitațional ce a fost la baza 
oricărei idei politice sau sociale 
pe care au avut-o în comuni-
tate, în grup sau individual. 

Ultimului român ajuns 
zilier în Calabria sau oricărei 
“badante” uitată de Dumne-
zeu prin vreo localitate 
necunoscută din Sicilia, îi bate 
inima cu 200 la oră când vine 
vorba despre un român de suc-
ces oarecare. (continuă la pag. 6)

Saptamâna neagra

Victime 
şi călăi

O serie de crime şochează Italia
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Alianţa Românilor, primii candidaţi
pag. 13Nicuşor Gicaru la Andria (M5S) şi Marius Dogaru la Eboli (FI)

Un carabinier la scena delictului din Lombardia

Teodora Cătăuţă, împuşcată mortal 
în Lombardia n Nicu Răducan, ucis 
cu ranga în Sicilia n Mario Pegoretti, 
omorât cu o piatră la Roma n Giulio 
Moracci, sufocat la Terni

Jaful din pădurile 
româneşti continuă

Suprafeţe cât trei terenuri 
de fotbal de pădure dispar 
pe oră în România. Se fură 
aproximativ 4 milioane de 
metri cubi de lemn pe an.

Interlopii români  
au împânzit Occidentul

Mafia românească şi-a 
extins afacerile şi influenţa 
şi peste hotare. Italia a fost 
prima ţintă a grupărilor de in-
fractori români.

Locurile de muncă, 
eterna problemă

Dacă intenţionaţi să vă 
întoarceţi în România, trebuie 
să ştiţi că piaţa muncii se va 
confrunta cu probleme ma-
jore şi în următorii ani.
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Echipa României, aur la înot la Forlì
pag. 14Sportivii din Sfântu Gheorghe au obţinut în total cinci medalii


