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Sorin Cehan 

~n timp ce `n Italia s-a fondat
PD-L Italia, `n Spania al]i
aspiran]i la politic\ au fondat o
mi[care transna]ional\ a dias-
porei, Mi[carea Rom=nilor din
Europa (MRE), care lupt\ contra
comunismului. Unde, care comu-
nism? Dealtfel, din acest MRE nu
face parte numai PIR din Italia,
sau alte asemenea grup\ri, dar fac
parte [i grup\ri inventate prin
Rom=nia, cum ar fi "Noii golani",
cu orientare strict politic\ pro o
anumit\ parte. Noii golani care au
`nscenat proteste prin ]ar\ contra
comuni[tilor, acum au fost
para[uta]i [i `n Europa. Cel pu]in
cu PD-L nu avem dubii, [tim cu
ce se ocup\. Mi[c\rile din
diaspor\ seam\n\ ̀ n continuare cu
mi[c\rile de trupe decise `n
cabinetele politice sau, mai r\u,
ale serviciilor secrete de la
Bucure[ti care au "atribu]ii `n
domeniu".

Rom=n
de 26 ani,
mort la
munc\ `n
Trento
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Un rom=n de 24 ani a murit dup\ ce
i-ar fi fost administrat un sedativ. Sorin
C\lin fusese arestat [i dus `ntr-o
cazarm\ a carabinierilor din Monteca-
tini Terme, provincia Pistoia. Acolo,
sus]in carabinierii, rom=nul a `nceput s\
se loveasc\ singur cu capul de pere]i. 

Moarte
ciudat\ `n
cazarm\
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Mi[c\ri de trupe

12 candida]i 
pentru Cotroceni   

~n lupta electoral\ din
22 noiembrie 2009 vor
intra, potrivit deciziei
Biroului Electoral Central,
12 candida]i.

Marea Unire 
din Urziceni

Unirea Urziceni a f\cut
senza]ie cu victoria ob]i-
nut\ cu Glasgow Rangers,
scor 4-1, în grupele Ligii
Campionilor.
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Referendum 
[i alegeri       

Pre[edintele Traian
B\sescu a convocat refe-
rendumul pentru 300 de
unicamerali `n aceea[i zi
cu alegerile preziden]iale.
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