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Sorin Cehan 

“Vrem candida]i de la noi, din
diaspora. Care au tr\it aici, `ntre
noi [i [tiu care sunt problemele
noastre”. Cam a[a sun\ cea mai
mare nemul]umire a rom=nilor
din str\in\tate (interesa]i de poli-
tic\) fa]\ de candida]ii propu[i de
partidele din Rom=nia pentru
colegiile din diaspora: nu au tr\it
`n str\in\tate, deci nu [tiu “proble-
mele noastre”.

Este o contesta]ie similar\ cu
aceea din Rom=nia din anii ‘90,
dup\ Revolu]ie, c=nd personalit\]i
din exil erau `nt=mpinate cu cele-
bra acuza]ie: “Voi n-a]i m=ncat
salam cu soia”. 

Nemul]umirea rom=nilor de a
fi m=ncat salam cu soia nu avea
justificare, [i asta o putem consta-
ta acum, c=nd rafturile alimenta-
relor rom=ne[ti gem de salamuri
pline de E-uri, de coloran]i (...)

(continu\ la pag. 7)

Afaceri
de succes
la 24 ani

Ion S\voiu
candideaz\
la Senat

Manifestul diasporei

T=rgul Rom=nia - Italia la Roma 
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~ntoarcerea
salamului

Se contureaz\ un nou ]ap isp\[itor

Ofensiv\
mediatic\
`mpotriva
“rom=ncei”
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{i milionarii 
sunt mai s\raci

Din cauza crizei economi-
ce, aproape 3 miliarde de
euro au disp\rut, `ntr-un an,
din valoarea total\ a averilor
milionarilor rom=ni.

Oltchim, de ne`nvins
`n Liga Campionilor

3 victorii din 3 meciuri.
Oltchim R=mnicu V=lcea 
este de neoprit `n actualul
sezon competi]ional al Ligii
Campionilor.
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Vedetele vor s\ “c=nte”
`n Parlament

Mai mul]i arti[ti vor s\
`mpart\ scena muzical\ 
cu cea politic\ [i vor candida 
la alegerile parlamentare
din 9 decembrie.
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