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“Sunt om, nu sclav”
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Jum\tate de puci

Puciul de la Perugia

Sorin Cehan

Demisii
`n bloc
`n PDL
Italia

Mai mul]i pre[edin]i de filiale
PDL Italia au anun]at la Perugia
c\ `[i dau demisia din partid,
desfiin]eaz\ filialele [i vor protesta `n fa]a consulatului din
Bologna contra politicii falimentare a Guvernului Rom=niei. Au
criticat inactivitatea parlamentarilor diasporei [i a colegilor de partid din Italia. Au descoperit c\
dac\ nici acum nu iau atitudine,
ori “suntem pro[ti, ori suntem
idio]i”. Dar `n afar\ de Br`nz\ [i
Badea, nu au fost pronun]ate alte
nume. Numele lui Boc, unul din
responsabilii catastrofei din ]ar\, a
fost doar sugerat. Dar numele lui
B\sescu, tartorul de la Cotroceni,
conduc\torul de facto al PDL, cel
care controleaz\ de fapt executivul [i legislativul, nu a fost nici
rostit, nici nu s-a f\cut vreo aluzie
la el. Puciul de la Perugia a fost o
jum\tate de puci. A fost o
r\scoal\, dar nu o revolu]ie.
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PDL Italia, pe vremea c=nd `nc\ era o organiza]ie unit\

La Perugia
s-a ales
cea mai
frumoas\
rom=nc\

Dezastru la Bac:
au picat 56%
pag. 26
Multe licee au avut rat\
de promovare zero, iar procentul celor care au trecut
cu bine de “examenul maturit\]ii” este de 44,47%.
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Venituri de criz\
pentru “stranieri”

pag. 31
Salariile oferite `n
str\in\tate rom=nilor au
sc\zut cu 15%. Chiar [i a[a,
sumele sunt net superioare
celor pl\tite `n ]ar\.

Cristian
Rizea:
M\ atac\
la fel ca pe
Berlusconi
pag. 4

Mutu, noul c\pitan
al Na]ionalei
pag. 37
Selec]ionerul Pi]urc\ a
dezv\luit c\ Na]ionala condus\ de el va fi cl\dit\ `n
jurul atacantului Cesenei,
Adrian Mutu.
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