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Pictori]\
de succes
la Torino

A spus
adev\rul:
concediat

“Organizez acest miting
pentru c\ `mi iubesc ]ara”

Renato Zero: Prea mul]i str\ini!
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Organizatoarea mitingului este Roxana Macovei,
asistent\ medical\ la Bergamo, orginar\ din B=rlad

Situa]ii dificile Miting la Milano contra
exploat\rii gazelor de [ist

Pentru
o ]ar\
curat\!  
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Crina Suceveanu

Rom=nii din Italia resimt criza
economic\ acut. Preo]ii ortodoc[i
din parohiile de pe tot teritoriul
Italiei au analizat situa]iile sociale
dificile [i la `nt=lnirea cu episco-
pul PS Siluan, care a avut loc
recent la Roma.

S-a relevat faptul c\ majorita-
tea rom=nilor care r\m=n f\r\ loc
de munc\ stau pe loc s\ caute
chiar [i locuri de munc\ pentru
timp determinat sau scurt. 

Cei care au familii [i copii la
[coal\ ajung `n situa]ii grele,
nereu[ind s\-[i pl\teasc\ facturile
sau chiria. Mul]i ar fi `nclina]i s\
se re`ntoarc\ `n Rom=nia, dac\ ar
reu[i s\ `[i g\seasc\ acolo un loc
de munc\. Totu[i, am=n\ acest
moment [i prefer\ s\ fie ajuta]i de
familie, prieteni sau biseric\.

P\rintele Martinian Epure de la
Palermo ne-a spus c\ “`n regiunea
Palermo, cele mai multe femei
lucreaz\ ca `ngrijitoare (...)

(continu\ la pag. 5)
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Medicamente 
falsificate `n farmacii

Alert\ în sistemul 
farmaceutic din România. Sute
de seringi cu ser contra hepatitei
B [i C contraf\cute au fost
g\site în mai multe farmacii.

Bellu [i Bitang 
nu mai antreneaz\

Octavian Bellu [i Mariana
Bitang, cei mai medalia]i
antrenori din istoria sportului
rom=nesc, au p\r\sit lotul
na]ional de gimnastic\.
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Rom=ni sclavi 
peste hotare

Mirajul muncii bine pl\tite
peste hotare poate deveni,
c=teodat\, un co[mar. Sute 
de oameni au picat `n plasa
trafican]ilor de persoane.
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