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B\sescu atac\ din
nou ziari[tii

Aflat `n vacan]\,
[eful statului i-a jignit
din nou pe ziari[tii care
`l urm\reau.

Na]ionala de
handbal, `n colaps

Echipa de handbal
masculin a României a
ratat calificarea la Eu-
ropenele din 2008.
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Sorin Cehan

Serafim Hulubeanu a mun-
cit 6 ani la negru, la un patron
care-l storcea ca pe o l\m=ie.
S-a `nt=mplat s\ cad\ [i s\
moar\, `n timpul programului.
Patronul n-a vrut "complica-
]ii", poli]ie, declara]ii, ce at=ta
b\taie de cap, [i a spus c\ era
un cer[etor care c\uta prin
gunoaie zilnic, s-a speriat
(probabil de un control al
for]elor de ordine), s-a
dezechilibrat [i c\zut, lovin-
du-se de un motor al restau-
rantului pe care tocmai `l
repara cineva. "Barbonul"
cartierului, l-a botezat imediat
un ziar din Roma pe rom=nul
mort la locul de munc\. 

De partea patronului s-au
dovedit c\ sunt [i "ai no[tri".
Ce at=tea complica]ii? Pe cine
mai intereseaz\ adev\rul
despre muncitorul aruncat din
condei la gunoi?  Fiica aces-
tuia nu [tia `ncotro s-o ia [i a
`ndr\znit s\ apeleze la con-
sulat, pentru acest caz extrem
de grav (ce poate fi mai grav
dec=t moartea?). 

(continu\ la pag. 4)

Prea multe complica]ii

Am trimis acas\ 5,3 miliarde €

Doi rom=ni au murit [i un al
treilea a fost r\nit `n accidentul
care a avut loc pe 18 iunie pe
un [antier din Ischia. 

O corni[\ a hotelului care
era `n repara]ii a c\zut de la 30
metri `n\l]ime distrug=nd
schela pe care se aflau munci-
torii. Victimele se numesc Ionel
B\lan, 45 ani, [i Marin
Gheorghi]\, 54 ani. 
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Serviciul civil pentru str\ini
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Doi rom=ni
strivi]i de
o schel\ la
Ischia

Schela
prabu[it\
peste
rom=ni

Compensate
pentru mor]i 

Medicii rom=ni pre-
scriu medicamente
compensate [i analize
gratuite pentru mor]i.
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Pre[edintele
provinciei
Milano:
“S\ bloc\m
intrarea 
altor rom=ni
`n Italia”

Telejurnalul
Gazetei
Rom=ne[ti,
transmis
zilnic pe un
canal local
din Roma
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Include publicitatea ta 
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