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Doi mor]i la munc\

pag. 12-13

Bun pleca]i

Revolu]ie cu 50 de oameni

pag. 2-3

Sorin Cehan
Adev\rat, e[ecul protestului de
la Bologna poate fi pus pe seama
organizatorilor, St\n\[el [i camarazii, oameni intra]i `n politic\
nepreg\ti]i [i f\r\ alte obiective
dec=t cele personale.
Dar poate mai exist\ [i alte
cauze ale neparticip\rii `n mas\ a
rom=nilor la asemenea manifest\ri de protest. ~n fa]a consulatului
de la Bologna a fost organizat un
protest contra politicii guvernului
Boc. Intereseaz\ pe cineva?
Rom=nii care au antene satelit
[i seara au nevoie de adrenalin\,
uit=ndu-se la posturile de [tiri din
]ar\, ar mai putea fi teoretic revolta]i. Dar nici ei nu se pot indigna
`n mod veritabil, Rom=nia e departe [i cotidianul vie]ii de aici `]i
consum\ toat\ energia. Dup\ ce
fugi toat\ ziua bezmetic, dup\ ce
`]i dai via]a pentru patron la locul
de munc\, dup\ ce cari plasele de
la supermarket (...)
(continu\ la pag. 14)

Protest
ratat la
Bologna
Un protest care ar fi trebuit s\ zguduie scaunul lui Boc

Carlo
Verdone:
{i eu m\
simt pu]in
rom=n!

Restric]ii pentru
rom=ni `n Spania
pag. 25
Spania va restric]iona
pia]a muncii pentru
rom=ni. Angaj\rile se vor
face doar `n baza unui permis de munc\.

pag. 6

Romii acuz\
rasismul din DEX

pag. 31
“}igan # persoan\ cu
apuc\turi rele” - defini]ia
din Dic]ionarul Explicativ
al Limbii Rom=ne care a
provocat sup\rarea romilor.

Duminic\, 17 iulie, a avut loc `n fa]a
Consulatului din Bologna un mic protest
contra actualei guvern\ri din Rom=nia.

Crina
Ene mai
crede `n
Marx [i
Engels

pag. 19

O]elul a c=[tigat
Supercupa!
pag. 36
O]elul Gala]i a început
sezonul cu un nou trofeu,
reu[ind s\ câ[tige în premier\ Supercupa României, dup\ 1-0 cu Steaua.
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