
Gazeta
Rom=neasc\N

O
U

A

În Italia 
prânzul 
nu e greu.

Numărul verde 800 834039
www.Accor-Services.it

Per sapere 

TUTTOTUTTO
sui tuoi diritti

166.105.612
www.stranieriinitalia.it

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00

Costo della chiamata € 1,57 al minuto iva inclusa 

Nr. 10,  An V 9 - 15 martie 2007 gazeta@stranieriinitalia.it s\pt\m=nal al rom=nilor din Italia pre] 1,20 €

Life is www.vodafone.it

Vodafone One Nation. 

Un tarif unic pentru a suna în ara ta i în Italia.

Redac]ia: Via V. Maroso 50, 00142, Roma, Tel. 0039 06 87410506, Fax 0039 06 87410528 Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA

Spania, f\r\ vize
pentru rom=ni    

Românii care vor s\
munceasc\ în Spania cu
contract mai mare de 6
luni au sc\pat de vize.

Dobrin, grav 
bolnav

Fostul mare fotbalist
a fost operat, medicii
extirpându-i o parte din
pl\mânul drept.

Guvernul cheam\
“stranierii” acas\

Prime de instalare [i
salarii atractive pentru
rom=nii care se `ntorc
din str\in\tate.
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Sorin Cehan

Opt Martie, ziua femeii.
Cine-[i mai aminte[te `ns\ de
ce tocmai `n aceast\ zi de la
`nceputul prim\verii iubitele,
so]iile, mamele, surorile noas-
tre primesc flori [i cadouri?
Originile zilei de 8 Martie
vin din `ndep\rtatul 1908,
c=nd, cu c=teva zile `nainte
de aceast\ dat\, la New York,
muncitoarele din fabrica tex-
til\ “Cotton” au f\cut grev\
pentru a protesta `mpotriva
condi]iilor teribile `n care
erau constr=nse s\ lucreze. 

Greva a continuat c=teva
zile, p=n\ c=nd, pe 8 martie,
proprietarul fabricii, un anu-
me Mr. Johnson, a blocat
toate u[ile fabricii, pentru a
le `mpiedica pe muncitoare
s\ ias\. Fabrica a fost apoi
incendiat\ [i 129 de munci-
toare, prizoniere `n interior,
au murit. Ulterior, `n aminti-
rea tragediei, aceast\ zi a fost
propus\ de revolu]ionara ger-
man\ Rosa Luxemburg ca zi
de lupt\ interna]ional\ `n
favoarea femeilor. 

(continu\ `n pagina 10)

8 Martie

Accesul la munc\ al neocomunitarilor
Consulul de la
Milano, Mircea
Gheordunescu,
rechemat `n ]ar\

Pe 28 februarie, guvernul Rom=niei
a decis rechemarea `n ]ar\ a consulului
general al Rom=niei la Milano, Mircea
Gheordunescu (foto). ~n locul lui a fost
numit Mugurel Tiberiu Dinu. Plecarea
lui Mircea Gheordunescu, dup\ ce a
avut o perioad\ foarte bun\ de activitate
(vezi pozi]iile publice luate `n ap\rarea
imaginii rom=nilor) pune multe semne
de `ntrebare. pag. 3
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Aldo Dutto,
directorul
Centrului
de Angajare
din Torino:
“~i a[tept pe
rom=ni”

Doi romi au
v=ndut la
fier vechi
“lac\tele
iubirii” de
pe un pod
din Roma pag. 13

Facilit\]i fiscale `n 2007
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Sf=r[it de mandat la MilanoSf=r[it de mandat la Milano


