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Alina `[i
lanseaz\
primul CD

S-au furat
moa[te din
biseric\

Promisiuni electorale
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Oportuni[ti sau naivi
Sorin Cehan

Peste 50 de rom=ni [i mai ales
rom=nce `[i `ncearc\ norocul la
acest tur de alegeri locale din
Italia. Declara]iile celor cu care
am reu[it s\ lu\m leg\tura dau o
puternic\ senza]ia de déjà vu. 

Nu a fost simplu s\ lu\m
leg\tura cu mul]i dintre candida]i.
Mult\ suspiciune (“dar de ce m\
`ntreba]i asta?”), mult amatorism
(“n-am auzit de certificatul de la
Autoritatea Electoral\ din
Rom=nia”), uneori [i paranoia
(“Nu v-am autorizat s\ pune]i
titlul pe care l-a]i pus. Am vorbit
cu avocatul, s\ v\ fac\ o difid\”),
dar `n general, nimic din ce nu
[tiam. Nimeni nu a reu[it s\ ne
surprind\ cu declara]ii care s\
merite re]inute. Mai degrab\ este
vorba tot de experimente, de
oportunit\]i [i oportuni[ti, de
amorul propriu al unor persoane
c\rora nu le pas\ nici c=t negru
sub unghie de binele celorlal]i.

(continu\ la pag. 15)
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Luna mai, sub 
semnul protestelor

3.000 de po[ta[i au intrat
`n grev\, nemul]umi]i c\ [efii
lor vor s\ le reduc\ salariile.
{i minerii amenin]\ cu protes -
te de amploare.

Serie A, destina]ie 
posibil\ pentru Torje

Mijloca[ul are evolu]ii foar-
te bune [i este dorit de cele
mai puternice campionate din
Europa. Fiorentina [i Lazio se
bat pentru rom=n.
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~ncepe explorarea
gazelor de [ist

Guvernul Ponta a dat und\
verde. Americanii `ncep ex -
plo r\rile pentru gazele de [ist
în trei zone ale ]\rii: Bârlad,
Costine[ti [i Vama Veche.
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