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Rom=ni
mul]umi]i
`n Sicilia

Asocia]ia
Stindardul
geto-dacic

Alarm\ social\

Eures, pentru cine caut\ de munc\
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Spitalul groazei Val de atentate incendiare contra
rom=nilor la Corigliano Calabro

Mafia
nu vrea
rom=ni
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Guvernul cre[te 
salariile, dar [i taxele

Guvernul se laud\ cu
cre[terea salariului minim la
900 de lei de anul viitor. Pre]ul
pl\tit, `ns\, de rom=ni este mult
mai scump: cresc taxele.

Tenismena Simona
Halep, sportiva anului

Juc\toarea de tenis Simona
Halep, `n v=rst\ de 22 de ani,
a urcat pe locul 11 `n ierarhia
mondial\, dup\ ce a c=[tigat
“Turneul Campioanelor”.
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Investitorii 
ocolesc Rom=nia

Din cauza birocra]iei 
[i a modific\rii imprevizibile
a legilor, unii investitori 
au renun]at s\ `[i deschid\
puncte de lucru `n Rom=nia.
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Irena Cara

De cur=nd, am avut nefericita
ocazie s\ m\ confrunt iar cu reali-
tatea crud\ din spitalele rom= -
ne[ti. Nu [tiu dac\ toate spitalele
sunt la fel, cert e c\ `n cel `n care
am fost eu anul acesta, ca [i anul
trecut, situa]ia nu d\ semne de
`mbun\t\]ire. Dimpotriv\, ce mai
exista anul trecut, chiar dac\
at=rna `ntr-un cui, anul \sta a
disp\rut total, cu tot cu cui.

Da, e drept c\ au dat `n folo-
sin]\ un nou pavilion de urgen]e,
pe care l-au [i pozat [i pus `n
vitrin\, pe site-ul internet, `n care
se laud\ c\ ar fi un “reper al exce-
len]ei”.  

Dar… la intrare e vopsit gar-
dul, `n\untru e leopardul. 

Adic\ g=ndacii care circul\ li -
beri peste pacien]i, peste m=n care,
prin ce[tile lor aduse de acas\;
pentru c\ pe aici nu au ajuns vase-
le de unic\ folosin]\, folosite p=n\
[i `n cel mai am\r=t spital italian,
(...)              (continu\ la pag. 16)


