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Milano,
35 ani de
la prima
parohie
ortodox\

CALL YOUR COUNTRY
LUMEA TA 

E MEREU CU TINE.

Protestul
PIR la
Milano:
taxe mari
[i tr\dare
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Rom=nii cheltuiesc
tot ce c=[tig\

Rom=nii c=[tig\ din ce
`n ce mai pu]in, dar au
cheltuieli tot mai mari.
Peste 70 la sut\ din veni-
turi sunt pentru consum.

Criz\ f\r\ precedent
la Dinamo

Dinamo a fost `nvins\,
pe teren propriu, cu scorul
de 2-1, de O]elul Gala]i,
iar antrenorul Ioan Ando -
ne `[i preg\te[te bagajele.
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Oriunde este mai
bine dec=t `n ]ar\

Rom=nii se g=ndesc la
un loc de munc\ `n
str\in\tate ca fiind singura
solu]ie pentru a reu[i s\
duc\ un trai decent.

{obolanii Elve]iei
pag. 18-19

Sorin Cehan 

A fost de ajuns un anun] al unei
societ\]i din Italia care se ocup\
de imigrare `n Canada pentru ca
telefoanele s\ se `nro[easc\. Zeci
de rom=nce, “badante” `n casele
italienilor, au sunat `ncerc=nd s\
afle cum pot sc\pa de co[marul
muncii pe care o fac `n Italia.

Via]a `n Italia este foarte grea
pentru `ngrijitoarele care au grij\
de b\tr=ni, pentru menajerele sau
d\dacele din casele italene. Nu
stau `n niciun caz de pl\cere.
Acas\ nu se pot `n toarce, pentru
c\ via]a `n Rom=nia este din ce `n
ce mai grea. {i atunci posibilitatea
de a pleca `n Ca nada, c=t mai
departe, dac\ se po ate, de aceste
locuri, este foarte atr\g\toare. 

S-au s\turat s\ fie b\taia de joc
a te miri cui, pe bani pu]ini. Nu
numai munca, ci [i statutul social,
dispre]ul cu care sunt privite de
“rasa italian\” [i imaginea nega-
tiv\ a rom=nilor `n general, le fac
pe rom=nce s\ caute o sc\pare.

Visul canadian
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“Ne-am
s\turat 
de Italia,
plec\m `n
Canada”
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