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Guvernul, la
m=na PSD

Mircea Geoan\ a an-
un]at c\ forma]iunea sa
va depune o mo]iune la
adresa Guvernului.

Conflict `ntre
Hagi [i Becali

Dup\ prima remiz\ a
Stelei, Becali a lansat
atacuri la adresa antre-
norului Hagi.
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Hora]iu Alexandrescu

Se pare c\ Rom=nia nu
suport\ profe]ii, de[i dac\ ar fi
s\ luam `n considerare ultima
mascarad\ a lui Ogic\ din stu-
dioul lui DDD (Dan Diacone-
scu `n Direct) s-ar putea afirma
contrariul. Deasemenea "bran-
dul" Mama Omid\ pare a fi
mult mai cunoscut `n Rom=nia
dec=t orice alt profet, biblic
sau nu.

De fapt Rom=nia nu suport\
profe]ii care spun adev\rul
crud sau care au ca argument
logica [i nu hazardul.  L\s=nd
anii pe care i-a considerat
Brucan necesari pentru
apropierea Rom=niei de
Occident, putem reconsidera o
alt\ vorb\ care la timpul ei nu
a fost `n]eleas\ cum se cuvine.
"~mi iubesc at=t de mult ]ara
`nc=t `mi este ru[ine c\ sunt
rom=n". Acestea sunt cuvintele
lui Emil Cioran, cuvinte care
la vremea lor i-au adus filozo-
fului rom=n umilin]e [i priviri
piezi[e din partea compatri]ilor
no[tri [i din p\cate, confir-
marea c\ a spus un adev\r.

(continu\ la pag. 8)

}igani rom=ni sau
rom=ni ]igani?

O nou\ circular\ despre reziden]\

Medicii rom=ni
fug `n str\in\tate 

De la începutul
anului, 2.000 de medici
[i-au depus actele pentru
a pleca din ]ar\.
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Telefoneaza astazi˘ ˘

Dup\ 15 s\pt\m=ni de
report, marele premiu la 6/49,
de 10 milioane de euro, a fost
c=[tigat la C\l\ra[i, de un
juc\tor care a cheltuit 13 lei.
Este cel mai mare premiu din
istoria Loteriei Rom=ne,
recordul precedent fiind de 5
milioane.

Avion Blue Air, salvat de un c=ine
pag. 15

C=[tig
record la
Loto: zece
milioane €
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Nicoleta
Costea,
despre
integrarea
incomplet\
a rom=nilor
`n Europa

Daniel
Grigoriu,
sindicalist
la Roma:
“Nu mai
suntem
sclavi”
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