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30 de mor]i `n
urma caniculei

Din cauza tempera-
turilor excesiv de ridi-
cate, 30 de rom=ni au
murit `ntr-o s\pt\m=n\.

Hagi, antrenor
la Steaua

Cel mai bun juc\tor
din istoria fotbalului
românesc a revenit `n
Ghencea dup\ 17 ani.
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Sorin Cehan

Walter Veltroni, primarul
Romei, a f\cut o vizit\ la
Bucure[ti pe 25 [i 26 iunie
pentru a `ncerca s\ g\seasc\ o
solu]ie pentru chestiunea
romilor din Capitala Italiei.
Misiune imposibil\, aproape,
pentru c\ romii din Roma cu
pa[aport rom=nesc sunt
cet\]eni comunitari [i au
dreptul s\ circule liber `n
Europa. Re]eta pe care o
propune Veltroni este
urm\toarea: crearea de
condi]ii `n Rom=nia pentru ca
romii [i rom=nii s\ nu mai
plece. Primarul Romei [i-a
preg\tit vizita aproape ca un
[ef de stat: `nt=lniri la
Bucure[ti nu numai cu Adrian
Videanu, omologul lui rom=n,
dar [i cu primul ministru
T\riceanu [i pre[edintele
B\sescu. Tuturor le propune
"re]eta" lui personal\:
«Doresc s\ favorizez
revenirea cet\]enilor emigra]i
din aceast\ ]ar\, de c=nd `nc\
nu era `n Europa, [i s\
mic[or\m fluxurile migratorii. 

(continu\ la pag. 2)

Veltroni [i romii

Documentele neocomunitarilor

Administra]ia ora[ului Mila-
no a `ncercat s\fac\ ordine: a
creat trei tabere regulare, cu
ap\, curent, gaze, `n care au
acces romii f\r\ antecedente
penale [i cei cu fii minori.
Romii exclu[i au `ncercat s\
intre cu for]a `n tabere.
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La negru jum\tate din menajere
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Lupte de 
strad\ la
Milano `ntre
romii rom=ni
[i poli]ie

Romii,
`n r\zboi
cu poli]ia
la Milano

Rom=nii, accepta]i
`n Marea Britanie 

Britanicii se g=ndesc
s\ suspende restric]iile
impuse rom=nilor pân\
la sfâr[itul anului.
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Primarul
Walter
Veltroni a
negociat la
Bucure[ti
repatrierea
romilor

Hermina
Drago[, o
poveste
frumoas\ cu
o rom=nc\
frumoas\
din Italia
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