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PENTRU TINE
50% DIN ÎNCARCARILE EI

TIMP DE 6 LUNI

ROMÂNIA

PORTA I TUOI AMICI IN WIND

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

C=t cost\
cursurile
LCCR

Premii
pentru
diaspora

Prostoboi `n foamecra]ie

Cea mai bun\ traducere a imnului
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{acalii {ase rom=ni au murit 
`ntr-un dezastru feroviar 

M\cel `n
Calabria

Veneau de la munc\ cu ma[ina [i au fost surprin[i
de un tren la un pasaj la nivel cu calea ferat\. Erau
zilieri la cules clementine. Firmele de pompe funebre
s-au `nc\ierat pentru a pune m=na pe cadavrele lor.
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Andi R\diu 

Tragicul accident din Cala bria,
din care au rezultat [ase mor]i, to]i
rom=ni, a scos `n eviden]\ multe
anomalii ale so ciet\]ii italiene, dar
[i ale comunit\]ii noastre din
Peninsul\. Mai precis, pe l=ng\
[acalii lor, avem [i noi [acalii
no[tri, care vor s\ se ̀ mbog\]easc\
din afacerile cu mor]i.

Un video postat pe un site al
unui cotidian din Calabria ne
dezv\luie mafia care exist\ `n
jurul acestor nenorociri. Firme de
pompe funebre `n c\utarea chili-
pirului, societ\]i de asigur\ri [i
avoca]i avizi de c=[tigul imens,
complicitatea organelor locale [i a
unor institu]ii `n ob]inerea unor
bani, de ordinul sutelor de mii sau
chiar a milioanelor `n acest caz. 

Cei care cunosc procedurile `n
asemenea cazuri [tiu c\ pentru un
deces rezultat dintr-un accident de
circula]ie, desp\gubirile sunt de
ordinul sutelor de mii de euro. 

(continu\ la pag. 10)

Cu fiii [i so]iile 
`n Parlament

Opt aspiran]i la postul de
parlamentar sunt fiii unor
baroni locali, iar [apte so]ii
de politicieni `ncearc\ s\
conving\ electoratul.

Steaua, campioan\ 
de iarn\

La sf=r[itul turului sezonu-
lui competi]ional 2012-2013,
“ro[-alba[trii” sunt liderii
campionatului, av=nd un
avans de 7 puncte.
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Tr\im cel mai pu]in
dintre europeni

Românii sunt subtrata]i [i
tr\iesc cu cinci ani mai pu]in
fa]\ de media european\.
20% din popula]ia ]\rii
sufer\ de boli cronice.
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