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Sorin Cehan   

Imigran]ii din Italia se
preg\tesc de grev\ general\. O zi
f\r\ imigran]i, o ini]iativ\ pornit\
din dou\ puncte, grupul “Primo
marzo” care propune ca de 1 mar-
tie, to]i str\inii din Italia s\ nu mai
mearg\ la munc\, iar al doilea
grup, “Blacks Out”, propune o zi
de grev\ pe 20 martie. Probabil
mi[c\rile se vor unifica [i protes-
tul va fi comun. 

Exist\ un precedent. Pe 1 mai
2006, circa 12 milioane de imi-
gran]i, majoritatea sudamericani
f\r\ acte, au oprit lucrul `n Statele
Unite, pentru a protesta împotriva
introducerii, în legisla]ia ameri-
can\, a infrac]iunii de clandestini-
tate. Italia a legiferat acela[i lucru
anul trecut, prin noua lege a sigu-
ran]ei. Greva imigran]ilor era
pl\nuit\ mai demult, dar eveni-
mentele din Rosarno, Calabria, de
la `nceputul anului, au dat un
impuls organizatorilor.

(continu\ la pag. 11)
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Pe 1 Martie, str\inii din Italia
sunt chema]i s\ dovedeasc\ ce se
`nt=mpl\ dac\ se opresc din
lucru o singur\ zi.

Str\inii
vor s\
intre 
`n grev\
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O zi f\r\ str\ini
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“Partidul nostru”
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Rom=nii tr\iesc 
tot mai r\u   

Rom=nii sunt printre
nemul]umi]ii din UE `n
ceea ce prive[te economia
na]ional\, [omajul [i
situa]ia gospod\riei.

Mircea Sandu
r\m=ne [ef la FRF       

“Na[ul” a fost reales pre -
[e dinte al FRF pentru a [a -
sea oar\ consecutiv. Sandu
spune c\ vrea s\ mai candi-
deze [i la alegerile viitoare.
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B\sescu vrea vot
prin coresponden]\ 

Pre[edintele le-a promis
rom=nilor pe peste hotare
c\ `n urm\torii 5 ani va
milita pentru introducerea
votului prin coresponden]\.
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