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Proteste de criz\
Sorin Cehan 

Pe 31 august, un rom=n de 26
ani din Cenerente (Perugia) s-a
urcat pe o macara, protest=nd c\
nu a fost pl\tit: «Ori `mi d\ banii,
ori m\ arunc», a anun]at
rom=nul. A lucrat la firma unui
rom=n care l-a pl\tit ultima dat\
cu un cec neacoperit. Pe cecul
fals era doar o parte din suma pe
care ar trebui s\ o `ncaseze. 

Nu este singurul rom=n care
recurge la gesturi extreme. Pe 25
august, un rom=n de 34 ani a
participat la un protest, al\turi de
colegii s\i, la [antierul naval de
la Pesaro. 11 muncitori s-au
urcat pe macaralele [antierului,
pentru a cere banii pe ultimele
dou\ luni. Rom=nul, tat\l a doi
copii, a povestit c\ este singurul
care aduce bani `n cas\. Cu cei
1.600 - 1.700 euro pe care ar
trebui s\-i ia lunar pl\te[te
m=ncarea, facturile, chiria [i
celelalte cheltuieli ale `ntregii
familii.

Patronii italieni n-au fost
niciodat\ prea buni platnici. 

(continu\ la pag. 20)

Delia Savu
nu mai
vrea s\ se
`ntoarc\ 
`n ]ar\

Pro [i contra `ntoarcerii `n Rom=nia
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Elisabeta
D\nil\
a ajuns
`n Sicilia
`n 1975
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Pe 20 septembrie, la Bari va fi
pus\ piatra de temelie a primei
bisericii ortodoxe rom=ne construit\
de comunitatea noastr\ din Italia. V\
prezent\m `n exclusivitate proiectul
construc]iei (foto) [i istoria acestei
biserici. Pentru finalizarea acestei
construc]ii va fi nevoie de dona]ii.

Piatr\ de
temelie la
biserica
din Bari
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Becali va candida
la pre[edin]ie  

Gigi Becali este dispus
s\ renun]e la Parlamentul
European `n speran]a c\
va ocupa scaunul de la
Cotroceni.

Bogdan Lobon]
revine `n Italia 

"Pisica" a fost `mpru-
mutat, pentru un sezon, la
AS Roma. Portarul va
avea un salariu de jum\-
tate de milion de euro. 
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Locuin]ele s-au
ieftinit cu 40%     

Imobilele au ajuns cu
40% mai ieftine `n primul
semestru al acestui an,
comparativ cu sf=r[itul
anului trecut.
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