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Vacan]e
cu gust
amar:
co[mar pe
aeroport

Sorin Cehan 

O profesoar\ de limba rom=n\
a intrat `n greva foamei `n fa]a
Ambasadei Rom=niei de la
Roma, consider=nd c\ a fost
nedrept\]it\ la concursul la care a
participat, organizat `n sediul
Ambasadei. 

Gianina Ghiu]\ este convins\
c\ are dreptate [i a ie[it `n strad\.
{i-a manifestat un drept elemen-
tar, cel de a contesta, atunci c=nd
se simte nedrept\]it\. Este o
femeie normal\, foarte educat\,
foarte civilizat\, `n niciun caz o
exaltat\. Sau o marionet\ a cuiva.
C=nd te expui `n prima persoan\,
exist\ [i riscul s\ fii ridiculizat,
acuzat c\ e[ti unealta nu [tiu cui
sau eventual c\ nu stai bine cu
capul. 

Doamna profesoar\ a afi[at pe
o pancart\ o solu]ie: “Merito -
cra]ie, nu pile!”, [i a dat o lec]ie de
civism multora care ar avea de ce
s\ protesteze, dar n-au curaj.

(continu\ la pag. 8)

Lec]ie de curaj
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Protest la
Ambasada
Rom=niei
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B\sescu, `n goana
dup\ aur

{eful statului se implic\
foarte activ în campania de
promovare a controversa-
tului proiect minier de la
Ro[ia Montan\.

Torje, cump\rat 
de Udinese!

Dinamo a dat lovitura pe
pia]a transferurilor, mijlo-
ca[ul Torje fiind v=ndut
echipei italiene contra su -
mei de 6 milioane de euro.
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Suntem printre
neferici]ii planetei 

Doar 16% dintre români
se consider\ ferici]i, pro-
cent care ne plaseaz\ l=ng\
Somalia. Cauza nefericirii
este simpl\: lipsa banilor.
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Gianina Ghiu]\: “Meritocra]ie, nu pile”
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Gianina Ina Ghiu]\ contest\ modul `n care s-a
desf\[urat Concursul pentru profesorii de Limb\,
Cultur\ [i Civiliza]ie rom=neasc\.


