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Marinela,
afirmat\ `n
“alta moda”

Val de
s\rb\tori
la Milano

“V\ doresc un parlamentar”

Viorel [i Marinic\, eroi la Olbia
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Marele [ef Italia [i Rom=nia, la egalitate 
`n clasamentul Transparency Sorin Cehan

C=nd devii bogat peste noap-
te, te po]i bucura pe deplin de ce
prime[ti: f\r\ eforturi, `]i po]i
p\stra ingenuitatea, naivitatea
unei vie]i necomplicate. Asta se
`nt=mpl\ c=nd c=[tigi la Loto sau
vine mo[tenirea de la unchiul din
America. Sau `n pove[ti, c=nd
prinzi pe[ti[orul de aur [i `]i
`ndepline[te trei dorin]e. 

~n via]a real\ `ns\, tot ce
prime[ti pl\te[ti. Ca s\ ajungi `n
partea superioar\ a piramidei,
e[ti consumat de efort, de munc\
bezmetic\, de riscuri... 

~mi place s\ spun c\ de-at=]ia
bani, at=ta pe[te. Nu-]i d\ nimeni
nimic gratis. 

Persoana care [i-a realizat
visul nu mai seam\n\ deloc cu
cea care a conceput acel vis.
Urm\rim un obiectiv, dar c=nd
ajungem la el, descoperim c\ nu
mai suntem cei de la `nceputul
drumului. 

(continu\ la pag. 11)

Ce spun `ntreprinz\torii rom=ni din Italia: «Este
nedreapt\ compara]ia. Dai [i aici ceva, dar `n
Rom=nia este mai mare corup]ia.»
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Parlamentarii, 
deasupra legii

Ale[ii au votat o lege prin
care `[i asigur\ imunitate fa]\
de anchetele procurorilor.
Pre[edintele B\sescu acuz\:
“Continu\ lovitura de stat”.

Larisa Iordache, aur
la Cupa Mondial\

Gimnasta din Rom=nia 
a fost cea mai bun\ în etapa 
de Cup\ Mondial\ din Sco]ia
[i a urcat pe prima treapt\ 
a podiumului.
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USL deschide 
u[ile pu[c\riilor

Amnistie pentru
infrac]iunile cu închisoarea
pân\ la [ase ani [i gra]iere în
întregime a pedepselor cu
închisoarea pân\ la [apte ani.
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Egali la
corup]ie
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