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Icoanele
care te
privesc

Un italian
care scrie
rom=ne[te

Sclavi la cules de ro[ii

Cancellieri studiaz\ expulzarea rom=nilor
pag. 11

pag. 6-9

Cei mai de[tep]i
din Univers

�Un rom=n f\r\ carnet a
comis un accident mortal

�R\bufne[te xenofobia: 
“S\ plece to]i rom=nii”

Un nou
pretext 

Andi R\diu

~n acest an, `n Rom=nia, a fost
o var\ bogat\, parc\ mai mult ca
niciodat\, `n evenimente dedica-
te rom=nilor din str\in\tate. S-au
organizat `nt=lniri `n toat\ ]ara,
cu subiecte de discu]ie bogate,
cu prezen]a unor `nal]i demnitari
rom=ni, organizator fiind primul
minister al Diasporei. 

Rom=nii de pretutindeni au
fost invita]i la Mangalia, la
Izvorul Mure[ului, apoi `n
jude]ul Arad [i `n multe
m=n\stiri care au oferit ospitali-
tate [i loc de discu]ii. Doar cine
nu a dorit, nu a participat la
vreuna din ele. S-a sim]it parc\
pu]in mai mult interes fa]\ de
problematica diasporei. 

Dezolant a fost `ns\ faptul c\
nic\ieri nu s-a luat vreo decizie,
nu s-au prezentat proiecte sau
idei care s\ aduc\ vreo schimba-
re. (continu\ la pag. 20)
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Ro[ia Montan\,
exploatare cu scandal

Mii de oameni au ie[it `n
strad\, protest=nd fa]\ de pro -
iectul de exploatare a aurului
din Apuseni, promovat de
Guvern `ntr-un proiect de lege.

Steaua, `n grupele 
Ligii Campionilor

Steaua a ob]inut a [aptea
calificare din istorie `n grupele
Champions League [i va avea
ca adversare echipele Chelsea,
Schalke [i Basel.
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Statul `i roag\ pe
tineri s\ emigreze

~n campania electoral\,
USL promitea un milion de
noi locuri de munc\, acum,
tinerii [omeri sunt invita]i s\
plece s\ lucreze peste hotare.
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