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Abera]iile minis-
trului Muncii

P\curaru vrea s\-i a-
duc\ acas\ pe cei dou\
milioane de rom=ni care
muncesc `n str\in\tate.

Becali nu-l mai
suport\ pe Hagi

Patronul de la Steaua
`l acuz\ pe antrenorul
s\u c\ duce echipa spre
dezastru.
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Sorin Cehan
Trei corpuri suspendate de

un copac, sp=nzurate. Un
manechin [i dou\ marionete, o
glug\ neagr\ pe cap. O con-
damnare la moarte, o execu]ie
simulat\.

{i pe fiecare dintre cele trei
corpuri o pancart\ pe care
erau scrise, cu aproxima]ie,
numele celor trei aresta]i pen-
tru crima din Treviso. Naim
Stafa, Artur Lleshi, Alin
Bogd\neanu, doi albanezi [i
un rom=n, cei care au fost
aresta]i pentru uciderea lui
Guido Pellicciardi [i Lucia
Comin, so]ii uci[i pe timpul
unui jaf pe 21 august, `ntr-o
vil\ de la Gorgo al Monticano
din Treviso. Sp=nzurarea a
fost `nscenat\ la Brescia, `n
parcul de l=ng\ piazza
Garibaldi.

O imagine care te love[te
`n moalele capului. Dac\ ital-
ienii reclam\ o stare de nesig-
uran]\ perpetu\, datorat\ `n
mare parte exager\rilor [i cul-
pabiliz\rii str\inilor pentru
toate relele din Italia, de acum
frica intr\ [i `n str\ini.

(continu\ la pag. 9)

La sp=nzur\toare

Fisc: Reduceri Irpef pentru str\ini

Clopo]elul a sunat
`n cort 

Anul [colar 2007 a
debut diferit pentru ele-
vi: unii la cort, al]ii `n
[coli cu finisaje de lux.
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Include publicitatea ta 
în ziarele multiculturale 

europene
 

Telefoneaza astazi˘ ˘

Mitropolitul Moldovei [i
Bucovinei Daniel continu\ tra-
di]ia nescris\ [i urc\ de pe sca-
unul mitropolitan de la Ia[i ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Rom=ne. ~PS Daniel a declarat
c\ principalul s\u obiectiv va fi
continuarea tradi]iei bisericii
ortodoxe.

La cules ro[ii cu 2,5 euro pe or\
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Daniel al
Moldovei
este noul
Patriarh pag.

2-3
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Mariana
Manea
din Prato
ap\r\
latinitatea
rom=nilor
din Toscana

Biserica
`nfiin]at\
de preotul
Lauren]iu
Ro[u la
Torino
face 6 ani
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Noul ~nt=ist\t\tor al BOR


