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Profesorii se
preg\tesc de grev\

Sindicali[tii din `nv\]\-
m=nt amenin]\ cu proteste
de amploare chiar din prima
zi de [coal\. Dasc\lii cer
salarii cu 50% mai mari.

Revolu]ie violet 
la Timi[oara

Suporterii timi[oreni au
ie[it `n strad\ [i au protes-
tat `mpotriva deciziei FRF
de a sanc]iona echipa FC
Timi[oara cu 6 puncte.
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Calcul economic

Sorin Cehan 

"România are nevoie de voi acas\
în perioada urm\toare, a[a cum
ast\zi are nevoie de banii vo[tri în
b\ncile din România. 

Dac\ ast\zi banii pe care îi
trimite]i acas\ sunt foarte
importan]i, peste 3-4 ani prezen]a
dumneavoastr\ în ]ar\ va fi mult mai
important\ decât banii pe care i-a]i
putea trimite din Italia."

Sunt cuvintele pre[edintelui
Traian B\sescu, rostite `n fa]a
c=torva sute de rom=ni aduna]i la
inagurarea sediului noii Episcopii. 

Traian B\sescu nu `n]elege c\ pe
rom=nii pleca]i nu prea `i intereseaz\
de ce are nevoie Rom=nia, ]ara de
unde au plecat de foame. Discur-
surile patriotarde nu mai ]in la cei
care au reu[it s\ supravie]uiasc\ doar
plec=nd din ]ar\. S-a v\zut la bursele
de locuri de munc\ de la Roma [i
Torino c=t de mult `i intereseaz\ pe
emigran]i faptul c\ `n Rom=nia e
criz\ de muncitori.

S-a vorbit mult despre seria de
gafe ale pre[edintelui `n Italia. Una
dintre gafe a fost apelul c\tre
muncitorii rom=ni din Italia, de a se
`ntoarce acas\ "`n al doilea mandat
al meu". Apel `n spatele c\ruia st\ un
calcul economic cinic.

Vasilica
Ro[ca,
magazin
rom=nesc
la Jesi

Razii la “Anagnina rom=nilor”

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 
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Marian
Mocanu,
pe listele
PSD la
Senat

Guvernul, atacat 
cu mo]iuni

PDL [i PSD amenin]\
guvernul cu mo]iuni sim-
ple, dar nu se `n]eleg pen-
tru o mo]iune care s\ pro-
voace c\derea executivului.

Traian
B\sescu,
la b\i de
mul]ime
`n Italia

De[i alegerile preziden-
]iale sunt departe, B\sescu a
anun]at `n Italia c\ va candi-
da pentru un nou mandat [i
i-a invitat pe rom=ni acas\
dup\ ce va c=[tiga alegerile.
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