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Sorin Cehan 

Atunci c=nd un tic\los e prins,
un bandit, criminal, violator, `i
dore[ti s\ stea c=t mai mult la
`nchisoare. Atunci c=nd un ban-
dit e ucis, de poli]ie sau de o
band\ rival\, tenta]ia justi]iar\ e
mai rar\. Omul e mort, iar despre
mor]i, numai de bine. 

Este greu de `n]eles reac]ia
italienilor dup\ [tirea despre un
bandit rom=n `mpu[cat mortal pe
12 noiembrie de poli]ie la
Teramo, dintr-un grup de patru
rom=ni afla]i `ntr-o ma[in\
furat\. “Unul mai pu]in”;
“Trebuia s\-i omoare pe to]i
patru”; “Nicio mil\ pentru
delincven]i”; “Un bastard `n
minus pe p\m=nt”; “S\ fie clar,
nu e rasism, dar oamenii a[tia
trebuie trimi[i acas\, dac\ e posi-
bil mor]i”, etc., comentarii
f\cute pe site-ul ziarului care a
dat [tirea, f\r\ s\ se cunoasc\
multe detalii. {i dac\ era nevino-
vat?           (continu\ la pag. 16)

Carier\
artistic\
la Milano

Patron de
discotec\ 
la Torino

Ho] `mpu[cat la Teramo

William Br`nz\, program politic
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Unul mai pu]in A stat un an nevinovat `n `nchisoare

Desp\gubit
dup\ moarte 
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Vasile Copil a murit chiar de 1 mai, dup\ ce a c\zut de pe
schel\ pe un [antier din Abruzzo. Dup\ ce a murit, statul italian
l-a anun]at pe Vasile c\ va primi 64.000 de euro desp\gubiri
pentru c\ a stat nevinovat `n `nchisoare aproape un an. El fuse-
se acuzat pe nedrept de un jaf `n la Roma.
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Rom=nia este `n 
campanie electoral\

Vineri, 9 noiembrie, parti-
dele au luat startul oficial `n
campania electoral\. Peste
2.000 de candida]i lupt\ pentru
un loc `n Parlament.

Oameni din fotbal
trimi[i dup\ gratii

Mihai Stoica, Jean P\dureanu,
Cristi Borcea, George Co pos,
Ioan [i Victor Becali, Gi c\
Popescu [i Gigi Ne]oiu, con -
damna]i `n dosarul transferurilor.
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B\sescu, `n r\zboi 
cu Ponta [i Antonescu

{eful statului a reluat
acuza]iile la adresa USL:
“Toate institu]iile statului sunt
supuse unor atacuri continue.
Sunt supuse tirurilor puterii”.
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