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B\sescu critic\ 
partidul lui Boc

{eful statului a spus c\
noul mod de alegere a
conducerii `n PDL este “o
bol[evizare a partidului”,
“un pas teribil `napoi”.

Becali [i Dragomir,
`n r\zboi deschis

Finan]atorul Stelei este
hot\r=t s\ lupte pentru
`nl\turarea lui “Corleone”
de la [efia Ligii Profe -
sioniste de Fotbal.
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{omerii rom=ni iau
cu asalt Europa

135.000 de rom=ni au
aplicat `n martie pentru un
job `n str\in\tate. }\ rile
preferate sunt: Ger ma nia,
Marea Britanie [i Italia.
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Chinuit, torturat, ucis [i dizolvat `n acid de patronul s\u
care-l suspecta c\ a furat c=]iva litri de motorin\. Abia
acum s-a descoperit ce s-a `nt=mplat cu Mi[u Ivan, 42 de
ani (foto), rom=nul disp\rut `n neant `n luna mai 2007. A
fost ucis chiar de patronul lui, pe un c=mp din Campania.

Dizolvat `n
acid de patron

{i-a ucis angajatul,
`nchisoare pe via]\
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Sorin Cehan 

Mi[u Ivan, 42 ani, fost mecanic
auto `n ]ar\, a venit `n c\utarea
norocului `n Italia, `n 2007. La
c=teva luni a disp\rut `n neant.
Muncea la negru la o parcare de
ti ruri gestinat\ de un italian din
Ca mpania. Acum s-a descoperit
c\ patronul lui l-a ucis [i apoi a
sc\pat de cadavru, folosind acid. 

O asemenea moarte atroce ar fi
trebuit s\ [ocheze `ntreaga lume,
nu numai Italia, a[a cum s-a `n-
t=mplat c=nd s-a aflat c\ Giovanni
Brusca, boss din Cosa Nostra care
a recunoscut circa 100 de crime,
din r\zbunare l-a [trangulat, apoi
l-a dizolvat `n acid pe Giuseppe
Di Matteo, 15 ani, fiul colaborato-
rului justi]iei Mario Santo. 

Procurorii care au dispus are-
starea patronului lui Mi[u Ivan
spun c\ rom=nul ar fi furat com-
bustibil, de aceea ar fi fost ucis.
Mortul nu se poate ap\ra. Aceast\
acuza]ie vine ̀ ntr-un fel aberant s\
justifice ac]iunea criminal\.

Justificarea


