
CU WIND ROMÂNIA E MAI APROAPE.

Salut,
ce faci?
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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
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2 SĂPTĂMÂNĂ
EURO PE

,50

CALL YOUR 
COUNTRY SUPER

Bonus de 80 de euro
pentru toată lumea

Pană de idei

“Doresc 
să schimb
imaginea
românilor 
în această
societate”

30 milioane de mici,
devorați de 1 Mai

De Ziua Muncii, românii
au consumat 30 de milioa-
ne de „mititei”, pe care i-au
stropit cu 50 de milioane de
litri de bere.

Presa din România,
tot mai politizată

Imaginea sumbră a presei
din România: armă politică şi
instrument de presiune pe
justiţie, capabilă să folosească
abuziv libera exprimare.
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Criză de medici 
în spitalele din țară

România se confruntă cu
un deficit serios de personal
medical, având cel mai mic
număr de medici la mia de
locuitori din Europa. 
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Doina Ene, candidată la Bergamo:«Mă angajez în a schimba
imaginea românilor în
această societate, deoarece
vreau ca să fim consideraţi
pentru ceea ce facem şi ce
suntem şi nu numai ca utili
lucrători, ci ca şi cetăţeni din
toate punctele de vedere.»

Sorin Cehan
Mândru că sunt român.

Imaginea românilor. Biserici şi
şcoli în limba română. Produse
tradiţionale. Sunt câteva idei
fixe pe care de ani buni le tot
auzim repetate până la paro -
xism. Să spui că e sărăcie de idei
e un eufemism. Dar acesta e
magnetul care ne atrage pentru
a fi manipulaţi. Din păcate,
cupola sub care trăim, pătura
pe care ne-am pus-o singuri în
cap în delimitarea comunităţii
ne împiedică să mai vedem ce
se întâmplă în afară. 

Avem ocazia să trăim într-o
societate mai avansată, fără
îndoială, decât cea românească,
dar noi ne-am adus bagajele
aici, (...)           (continuă la pag. 16)

www.gazetaromaneasca.com

Indiferent de naţionalitate, toţi lucrătorii subordonaţi din Italia care câştigă
între 8.000 şi 24.000 de euro, vor primi începând cu luna mai câte 80 de euro 


