
număr verde de pe telefon fix
tasta 2 din menù

număr cu tarifare urbană
de pe telefon mobil Serviciul Linea Amica este complet gratuit.

Linea Amica Immigrazione 
răspunde…

întrebări?

www.lineaamica.gov.it
  formular online
“Întreb un expert”

lineaamicapa

NOI WIND UNLIMITED
Suni fara limite

la toate numerele Wind 

Info pe wind.it
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NOI INTERNATIONAL
120 minute catre România.

Si în plus ai Call Your Country gratis

www.gazetaromaneasca.com

Pleca]i `n
Rom=nia,
pl\tim noi!

A devenit
din [omer,
terorist

“F\r\ respect nu exist\ integrare”
pag. 15

“Au umplut
Europa”

F\r\ salarii de 5 luni

Irena Cara

“In toata Europa ori pe unde
mer gi, Franta, Spania, Italia,
Grecia, Olanda sau Portugalia ii
gasesti ca furnicile, ei au facut
Romania si pe toti cetateni onora-
bili si cu credinta de rasul lumii. si
Guvernul Roman face legea sai
respectam pe tigani, acesti trebuie
dusi in insula brailei la munca sa
stie cum se castiga bani si un la
furat.” E un comentariu (nemodi-
ficat [i luat la nimereal\) - unul
din cele multe ap\rute la un arti-
col din ziarul nostru: “A `nceput
expulzarea rom=nilor f\r\ loc de
munc\”, publicat pe site.

(continu\ la pag. 15)
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Trei muncitori rom=ni au protestat pe acoperi[ul
unei vile `n construc]ie la Mondolfo (provincia
Pesaro Urbino), pentru c\ nu au fost pl\ti]i.

Grev\ pe
acoperi[
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Italia, ]ar\ ospitalier\
cu rom=nii

Cei mai mul]i dintre rom=ni
indic\ Italia [i Spania printre
]\rile cele mai primitoare pen-
tru cona]ionalii care vor s\
munceasc\ `n str\in\tate.

Fiul lui Hagi, 
l\udat `n Spania

Fiul marelui fotbalist, Ianis
Hagi, `n v=rst\ de 15 ani, face
obiectul unui articol `n presa
spaniol\, care scrie c\ juc\torul
“pare clona tat\lui s\u”.
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Oficial: 720.000 
de [omeri `n ]ar\

~n realitate, num\rul de [o -
meri este mult mai mare,
dup\ ce, `n perioada crizei, 
s-au pierdut aproximativ un
milion de locuri de munc\.
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