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Bugetarii amenin]\
cu greva general\

Majorarea salariilor pro-
fesorilor cu 50% i-a deter-
minat pe bugetari s\ cear\ [i
ei lefuri m\rite. Altfel, se
preg\tesc de grev\ general\!

Na]ionala, `nc\ o
remiz\ cu Fran]a

Tricolorii au f\cut egal
pe teren propriu cu na]io-
nala Fran]ei (scor 2-2) `ntr-
un meci cont=nd pentru
Campionatul Mondial.

pag. 25 pag. 39

Noua sclavie
Teonia Bolo[ 

Zilele trecute, pe postul tv "La
7", `n cadrul emisiunii "Omnibus
Weekend"  `n care se dezb\tea
"criza `n care se afl\ Italia din
cauza imigra]iei [i a clandes-
tinit\]ii", Alessandra Mussolini
afirma c\ nu este rasist\, ci doar
observ\ c\ anumite etnii au `n
s=nge violen]a, c\ `nchisorile
italiene sunt pline doar de ro-
m=ni, albanezi [i marocani [i c\
este just ca `n Italia s\ intre doar
cei care vor s\ munceasc\. Apoi,
amintind cazul Giovanna Reg-
giani, a sus]inut c\ rom=nii sunt
o etnie mai violent\ dec=t altele,
ignor=nd interven]iile celorlal]i
invita]i care aminteau cazurile de
rasism comise de italieni. 

La afirma]ia unuia dintre invi-
ta]i referitoare la faptul ca imi-
gran]ii mor pe santiere din cauza
condi]iilor de precaritate [i
nesiguran]\ determinate de fap-
tul c\ angajatorii refuz\ s\ `i
angajeze cu acte `n regul\, a
replicat: "P\i [i italienii mor pe
[antiere. S\ ne g=ndim `nt=i la ei,
[i doar dup\ aceea la str\ini." 

(continu\ la pag. 22)

Paula
Mitrache,
consilier
pentru
rom=ni

Securitatea social\ a lucr\torilor

166.105.612

PENTRU O VIA  PENTRU O VIA  

ÎN ITALIA

LINI TIT

Afl  totul despre 
drepturile tale

de luni pân  vineri, 

de la 10.00 la 19.00

costul convorbirii 1,57 € pe minut iva inclus
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Muncitor
la negru,
accident
mortal la
Torino

Directorii de la stat,
pl\ti]i rege[te

~n foarte multe institu]ii
ale statului, directorii pleac\
acas\ lunar cu mii [i mii de
euro. ~n plus, nepotismul 
face parte din fi[a postului.

T\riceanu
iar ne-a
“rezolvat”
la Roma

Pe 9 octombrie a avut loc la Roma
summit-ul interguvernamental rom=-
no-italian la care au participat pre-
mierii [i mai mul]i mini[tri din cele
dou\  guverne. ~ns\ la summit s-au
repetat declara]ii formale f\cute
deseori `n ultimele luni. Problemele
rom=nilor au r\mas acelea[i, la
consulate, pe [antiere, pe strad\. 
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