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PENTRU TINE ŞI PENTRU AMICII TĂI

APELURI NELIMITATE PENTRU 3 LUNI

1 GIGA PE LUNĂ PENTRU 1 AN

MAI MULŢI AMICI ADUCI, MAI MULTE AVANTAJE AI.

“Like” pentru
greva foamei

«Am propria mea linie de cosmetice în Italia»

Cum vor fi aleşi membrii
Congresului Românilor de Pretu-
tindeni? În esenţă, fiecare candidat
vine cu o lista de susţinători în plic, o
depune la consulat, iar o Comisie
desface plicul, numără semnăturile şi
"ordonează candidaturile în funcţie de
numărul de susţinători". Câştigă, aţi
ghicit, cine aduce de acasă mai multe
semnături. În jurul acestui mecanism
se pune o garnitură cu multe comisii şi
fum, să pară o construcţie la înălţimea
Parlamentului României şi a impor-
tanţei Diasporei Române.

Sorin Cehan

Deputatul Aurelian Mihai a
intrat în greva foamei din 17
septembrie, în semn de protest
faţă de nerezolvarea proble -
melor cu care se confruntă
diaspora. La o săptămână de la
începerea protestului, niciun
reprezentant al autorităţilor
(Parlament, Guvern, Preşedinţie)
nu a venit să-l întrebe de
sănătate. Poate să crape liniştit
domnul Aurelian, nimeni nu se
sinchiseşte. Cu respectul cuvenit
unui om care protestează în
numele unor idei (sunt din ce în
ce mai rari astfel de oameni),  (...)   

(continuă la pag. 16)
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Metodologia secretă:
Congresmani “la plic”

EXCLUSIV: La alegeri, vii cu voturile de acasă, în plic
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12 candidaţi 
pentru Cotroceni

12 aspiranţi la preşedinţia
României şi-au depus oficial
candidatura.  Primul tur de
scrutin va avea loc pe 2 noiem-
brie, al doilea pe 16 noiembrie.

București, gazdă 
pentru Euro 2020

Printre marile stadioane ale
Europei care vor găzdui me -
ciuri la Euro 2020 se află și Are -
na Naţională. Patru meciuri se
vor juca la Bucureşti.
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Prezidenţiabil 
ofiţer acoperit

Traian Băsescu a avertizat
că un candidat la prezi den ţia -
le este un fost ofiţer al servi cii -
lor secrete şi spune că îl va de -
conspira dacă nu recunoaşte .
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