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Cresc pensiile `n
Rom=nia

M\rirea "f\r\ prece-
dent" atrage dup\ sine
[i m\rirea considerabil\
a impozitelor.

~ncepe sezonul
derby-urilor

Cel mai disputat
campionat din istoria
fotbalului rom=nesc va
`ncepe pe 28 iulie.
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Sorin Cehan

Dup\ ce au fost umili]i ani
de zile `n primul r=nd `n ]ara
lor, de unde au fost obliga]i s\
plece, de s\r\cie, [omaj [i alte
molime, umili]i apoi de presa
bucure[tean\, care a inventat
cuv=ntul "c\p[unari" pentru
to]i cei care c\utau o via]\ mai
bun\, dup\ ce au fost umili]i
[i `n Europa, fug\ri[i de poli-
]ie, trata]i `n b\taie de joc la
por]ile consulatelor lor, ro-
m=nii din str\in\tate, `n spe-
cial cei din italia, au devenit
brusc interesan]i pentru
Rom=nia. Nu numai pentru
vot. Pia]a muncii din ]ar\ este
`n pragul colapsului, lipsesc
sute de mii de muncitori `n
cele mai importante domenii,
cum sunt construc]iile sau
s\n\tatea. Guvernul Rom=niei,
la presiunea `ntreprinz\torilor,
pune la cale tot felul de
planuri pentru aducerea `napoi
a "c\p[unarilor". Premierul
T\riceanu a anun]at chiar
demararea unui proiect pilot
`n cadrul c\ruia industria[i
italieni vor s\ angajeze
rom=ni care se afl\ `n Italia.

“Veni]i acas\!”

Reziden]a, domiciliul [i locuin]a

Doua femei [i patru b\rba]i
au murit duminic\ 1 iulie, pe
autostrada A1, `ntre Roma [i
Floren]a, dup\ ce microbuzul în
care se aflau s-a r\sturnat
(foto). Cel mai probabil, [oferul
a adormit [i a pierdut controlul
asupra volanului. 
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Anun]uri de locuri de munc\
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{ase rom=ni 
au murit 
`ntr-un
accident
l=ng\ Roma

Tragedie pe autostrad\

Lips\ acut\ de
for]\ de munc\ 

Autorit\]ile se tem c\
deficitul de personal
poate bloca relansarea
economic\.
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Delega]ie
de rom=ni
la audien]a
general\ a
Papei
Benedict la
Vatican

Mihaela
Dimitriu,
premiat\ la
un concurs
literar `n
limba
italian\
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