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Secretele
unui CV
reu[it

Salvat\
de la 
orfelinat

Vorbe[te civilizat!

“Nu trebuia s\ m\ `ntorc `n ]ar\”
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Rom=nii `[i `ncearc\ din nou [ansele la
alegerile administrative din Italia. Pe 26 [i
27 mai se voteaz\ `n circa 700 de localit\]i
pentru alegerea primarilor [i consiliilor.

Monica Mitric\
va candida pe liste-
le dreptei `n ora[ul
Fiumicino. 

Valerica }arc\
va fi pe lista civic\
pentru Ignazio Ma-
rino (PD) la Roma.

Emilia Precup
`[i `ncearc\ norocul
cu PdL `n localita-
tea Cesano (RM).

~nfr=narea limbii Cursa
pentru
voturi

Crina Suceveanu

“~nfr=narea limbii. Adev\rata
`n]elepciune.” Cap. 3 Iacov 2-4

“5. A[a [i limba: mic m\dular
este, dar cu mari lucruri se
f\le[te! Iat\, pu]in foc, [i c=t
codru aprinde!”

Se apropie Pa[tele. Rom=nii
credincio[i sunt `n post. To]i
a[teapt\ `nvierea lui Hristos.
Printre greut\]ile normale vie]ii
p\m=nte[ti, un lucru e comun.
Cu to]ii ne d\m cu p\rerea. C=t
de greu ne este nou\, nu altora,
c=t de buni suntem noi fiindc\
facem doar bine, c=t de r\i sunt
al]ii, c=t de bine ne ies nou\
lucrurile, c=t de r\u le fac al]ii. 

~n orice adunare fiecare are de
criticat ceva. Fiecare are de
comentat ceva negativ. Cui `i
trece prin cap s\ organizeze ceva
trebuie s\ r\spund\ `n fa]a
na]iunii. Vorbele noastre slobode
`[i ating toate ]intele alese pro-
voc=nd [i victime colaterale. 
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Bugetari cu salarii 
de mii de euro

47.000 de bugetari au sala-
riul mai mare de 4.000 lei
(1.000 €) pe lun\. Cel mai bine
remunera]i sunt [efii companii-
lor de stat din energie.

7 medalii la Europenele
de gimnastic\

Rom=nia a `ncheiat partici-
parea la Campionatele Euro -
pe ne individuale de la Mos co -
va cu 7 medalii: una de aur,
cinci de argint [i una de bronz.
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{omaj la cote `nalte
`n Rom=nia

Mai mult de 6,5 milioane
de persoane apte de munc\ 
nu lucreaz\ nic\ieri [i doar
unul din patru tineri este activ
pe pia]a muncii.
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