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Pomeni electorale
f\r\ num\r

~n prag de alegeri, guver-
nul a m\rit pensiile, salariul
minim pe economie, venitu-
rile profesorilor [i a dat liber
la medicamente gratuite.

Dinamo este noul
lider al Ligii I

Echipa din {tefan cel
Mare a preluat [efia cam-
pionatului rom=nesc [i spe-
r\ s\ r\m=n\ pe primul loc
p=n\ la finalul competi]iei.
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Gazeta, mea culpa

Sorin Cehan 

~n octombrie 2005, protopopul
de la Roma a fost schimbat. ~n
anul 2006, `n data de 28 mai,
biserica de la Tre Fontane din
Roma, p=n\ atunci cea mai
important\ biseric\ rom=neasc\
din Italia, a fost `nchis\. Gazeta
Rom=neasc\ a scris atunci o serie
de articole cu diverse supozi]ii cu
privire la aceste fapte. 

Versiunea faptelor prezentat\
atunci, `n care Prea Sfin]itului
Siluan, `n prezent Episcopul
Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n
Italia, `i era atribuit un anume
comportament, nu s-a confirmat.
Dorim s\ `ndrept\m r\ul f\cut. ~n
ziarul din 11 noiembrie 2005, `n
materialul intitulat "P\rintele
Iuvenalie, `ndep\rtat de la parohia
Tre Fontane din Roma", Gazeta
Rom=neasc\ scria: "~n 6 oc-
tombrie a avut loc primul episod
din ceea ce s-ar putea numi un
«complot» `mpotriva p\rintelui
Iuvenalie Iona[cu, preotul paro-
hiei «Sf. Ioan Casian» de la
biserica Tre Fontane din Roma." 

(continu\ la pag. 20)

Guvernul
ne face
imagine
de olari
`n Italia

Contractul de munc\ `n construc]ii
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Inscrip]ii
contra
rom=nilor
la Poggio
Moiano

B\taie pe locurile
din c\mine

Doar jum\tate dintre stu-
den]i au locuri `n c\mine.
Pe pia]a neagr\, pre]ul unei
camere cu dou\ paturi
ajunge la 1.500 de euro.

Rom=ni
`n greva
foamei la
Ciampino

Din 22 septembrie, 14 rom=ni au
`nceput o grev\ de protest la
Ciampino, l=ng\ Roma, pentru c\
nu au fost pl\ti]i de patronul lor `n
ultimele patru luni. P=n\ pe 30
septembrie au reu[it s\ ob]in\ doar
plata pe luna august. Grevi[tii sunt
hot\r=]i `ns\ s\ mearg\ p=n\ la cap\t
[i amenin]\ cu greva foamei.
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“Vrem banii!”


