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Rom=nia nu
recunoa[te Kosovo

Proclamarea indepen-
den]ei provinciei agit\
spiritele dintre UDMR [i
partidele rom=ne[ti.

Rom=nia, la coada
Europei

În unele regiuni din
România, oamenii sunt
de 4 ori mai s\raci decât
media european\.
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Andi Radiu

Ministerul Muncii va or-
ganiza pe 23 februarie, la Ro-
ma, prima burs\ a locurilor de
munc\ destinat\ rom=nilor din
Italia, care are ca principal o-
biectiv aducerea `napoi `n ]ar\
a muncitorilor pleca]i. Un
eveniment anuntat cu surle [i
tr=mbi]e `n toat\ presa ro-
m=neasc\, prezentat [i co-
mentat la fel de mult ca [i alt\
ini]iativ\ a actualului Guvern,
aceea a orelor de limb\ ro-
m=n\ `n [colile din Italia [i
care dup\ cum [tim s-a de-
monstrat a fi un faliment.

Guvernan]ii rom=ni se
arat\ `ncrez\tori `n reu[ita
proiectului, de[i nu a existat
un plan eficient de informare
[i mediatizare. S-a recurs la
ajutorul a doua, trei asocia]ii
rom=ne[ti, `mp\r]indu-se bro-
[uri [i pliante, precum [i la
comunicate transmise presei... 

(continu\ la pg. 14)

Perseverare
diabolicum

Cozma se viseaz\
pre[edinte   

Fostul lider sindical al
minerilor din Valea Ji-
ului vrea s\ `nfiin]eze [i
un partid muncitoresc.
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La Roma se organizeaz\ o
burs\ a locurilor de munc\
pentru rom=nii din Italia.
Premierul T\riceanu a spus
c\ se ofer\ salarii atractive [i
bonuri de mas\. 

Veni]i
acas\
pentru
bonuri
de mas\!

Senatorul
Jan Vraciu
a aflat
problemele
rom=nilor
din Tivoli

Gina
Dumitriu
nu
renun]\
la limba
rom=n\
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Restric]ii pentru munca `n Italia

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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