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Victor Dru]\ 

Exist\ sumedenie de italieni
care sunt foarte critici cu Mario
Monti [i guvernul s\u. Manevrele
financiare, politica reducerilor [i
a economisirilor, duritatea g\rzii
financiare care-i scoate pe evazo-
rii fiscali [i din gaur\ de [arpe…
Desigur, lucrurile astea nu plac.
Iar Monti [i “profesorii” s\i sunt
zugr\vi]i ca o band\ de ho]i [i de
cretini, care ac]ioneaz\ `n numele
puterii nem\rginite a b\ncilor, a
capitalului interna]ional [i care
cunosc prost problemele
adev\rate ale acestei ]\ri. Este
ridiculizat\ mai ales Elsa
Fornero, ministra care a `ndr\znit
s\ atace articolul 18 din statutul
lucr\torilor, care `mpiedic\ orice
concediere.

Ei bine, cu italienii care `l cri-
tic\ pe Monti [i cu imigran]ii care
le ]in isonul eu nu sunt de acord. 

(continu\ la pag. 17)

{i-a dat
foc la
Quirinale

Studen]ii din
Bologna s-au
organizat

Om bogat, om s\rac

Diaspora, nemul]umit\ de candida]i
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Ovidiu Burdu[a, 36 de ani, a luat-o de jos `n Italia
[i acum e coproprietar la un hotel `n Piazza Spagna.

Adrian Niculae, 50 de ani, a muncit toat\ via]a, dar
nu a str=ns nimic. Venit la Napoli la munc\, e [omer.

~ntre st=nga 
[i dreapta

2,49 miliarde euro 
`n opt luni

Sumele trimise `n ]ar\ de
“stranieri” au crescut pentru
prima dat\ `n ultimii trei ani.
Aproape 2,5 miliarde euro `n
primele opt luni ale anului.

Lucescu, dorit la
na]ionala Turciei

Reprezentan]ii Federa]iei
de Fotbal din Turcia i-au tri-
mis tehnicianului rom=n un
contract `n alb, `n care poate
scrie singur ce salariu dore[te.
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Peste 50% dintre
rom=ni ar vota USL

Uniunea Social-Liberal\
domin\ `n continuare `n prefe-
rin]ele aleg\torilor. 52,1% din-
tre rom=ni ar vota USL la ale-
gerile legislative din decembrie.
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“Am un hotel `n centrul Romei” “Am nevoie de un loc de munc\”


