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PORTA I TUOI AMICI IN WIND

Conecteaz`-te 
la comunitate!

www.gazetaromaneasca.com

www.gazetaromaneasca.com

Limba
rom=n\ 
la Assisi

Geanina,
voluntar\
la Napoli

Ceau[escu `n Italia

Programul social "Bra]e p\rinte[ti"
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Avem un vis Traian B\sescu `l `nt=lne[te pe
demisionarul Benedict al XVI-lea

Ultima
`nt=lnire
cu Papa
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Sorin Cehan 

Exodul rom=nilor continu\.
De[i am intrat `n Uniunea Euro -
pean\ de 7 ani, situa]ia Rom=niei
e critic\, veniturile din ]ar\ sunt
cele mai mici din Europa, iar
nivelul de trai este la nivelul unor
]\ri din Africa. G=ndul emigr\rii a
r\mas cel mai atractiv plan de
via]\ al majorit\]ii rom=nilor. 

~n afar\ de clien]ii politicii sau
ai sistemului economic condus de
baronii locali, toat\ lumea care nu
e la pensie sau `n spital viseaz\ s\
plece. Mul]i nu o vor face, pentru
c\ au case, familii, angajamente la
care nu pot renun]a `n schimbul
necunoscutului din occident, dar
continu\ s\ viseze la plecare.

Nu e numai din cauza banilor.
Am `nt=lnit `ntreprinz\tori, direc-
tori de firme importante, profesio-
ni[ti bine pl\ti]i, sc=rbi]i de tot [i
toate. Nu mai au speran]e c\ se va
schimba ceva. 

Nu numai politica las\ de dorit. 
(continu\ la pag. 8)

pag. 
7

pag. 
18

Becali, condamnat 
la 3 ani de `nchisoare

Deputatul a fost condam-
nat pentru sechestrare de per-
soane. Becali s-a declarat
“batjocorit” [i `nvins de struc-
turile pre[edintelui B\sescu.

Echipa na]ional\, `n 
prim-planul mondial

Tricolorii au urcat p=n\ pe
locul 29 `n clasamentul FIFA,
fiind pentru prima dat\ c=nd
intr\ `n Top 30 `n ultimii trei
ani [i jum\tate.
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85.000 de copii 
“singuri acas\”

85.000 de copii au cel pu]in
un p\rinte plecat la munc\ `n
str\in\tate. Ace[tia sunt adesea
victimele neglijen]elor celor
care `i `ngrijesc `n ]ar\.
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