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Rom=nii
din Aquila
vor sprijin

{ez\toarea
florilor la
Tivoli

Singur\ [i disperat\

Rezultate modeste la alegeri 
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Munca, 
`n primul r=nd

Criza ne afecteaz\ pe to]i, italieni [i str\ini

Andi R\diu

Situa]ia economic\ din Italia 
s-a schimbat. Cu asta suntem cu
to]ii de acord. E greu de g\sit un
loc de munc\, trebuie s\ faci com-
promisuri, s\ accep]i ce ]i se ofer\.
Dac\ nu, pleci `n alt\ ]ar\ sau te
`ntorci `n patrie. Din Treviso
afl\m c\ 30.000 de rom=ni au pro-
bleme cu munca. Unii pleac\ `n
alt\ parte, `n Irlanda, Anglia,
Germania, dar cei mai mul]i `n
Rom=nia. ~n alt\ ]ar\ `ns\, trebuie
s\ o iei de la zero. ~n toate ]\rile e
criz\, [omaj. Iar `n Rom=nia
lucrurile merg [i mai r\u. 

P=n\ `n urm\ cu un an, rom=nii
din Italia `nc\ `[i permiteau s\ re -
fu ze locuri de munc\ mai grele sau
mai prost pl\tite. Acum ac cep t\
orice, dar din p\cate, exist\ foarte
multe cazuri `n care nu-[i mai pri-
mesc banii munci]i. Ajung s\ se
urce pe macarale sau s\ fac\ greva
foamei, pentru drepturile lor.

(continu\ la pag. 6)
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Rom=nii
`ncep s\
protesteze
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Stema se `ntoarce 
pe tricolor

Stema României a fost
scoas\ de pe tricolor, dup\ ce
drapelul g\urit a devenit un
simbol al Revolu]iei din
decembrie 1989.

Steaua va juca `n
Champions League

Campioana este singura
echip\ din ]ar\ care va evolua
`n competi]ia european\. Pentru
a ajunge `n grupe, va trebui s\
joace trei faze de calificare.
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Legea care ar putea
goli pu[c\riile

Deputa]ii urmeaz\ s\ vote-
ze legea amnistiei generale.
Mii de de]inu]i ar deveni li -
beri a doua zi dup\ intrarea 
în vigoare a decretului.
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