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Vocea rom=nilor
Sorin Cehan 

Asocia]ia Vocea Rom=nilor a
dus ajutoare unor copii orfani din
Gala]i [i Vrancea. O ac]iune unic\
`n comunitatea rom=neasc\ din
Italia, care num\r\ circa 100 de
asocia]ii. ~n timp ce majoritatea
asocia]iilor nu mai [tiu cum s\ se
fac\ pre[ `n fa]a unor politicieni [i
nu mai [tiu cum s\ ̀ nv=rt\ de vreo
finan]are din bani publici, Vocea
Rom=niei s-a dus la o m=n\ de
copii nec\ji]i cu daruri.   

Cu mari eforturi, Vocea
Rom=nilor a reu[it s\ str=ng\
banii cu care a cump\rat rechizite
[colare, caiete, ghiozdane, dar [i
aragaze sau ma[ini de sp\lat,
pentru c=teva case de plasament.

~n Rom=nia `n orfelinate [i `n
centrele de plasament se afl\
circa 25.000 de copii, iar al]i
21.000 sunt în asisten]\ mater-
nal\. Asocia]ia Vocea Rom=niei a
adus un z=mbet pe fa]a unora
dintre ace[ti copii. Vocea ro-
m=nilor din Italia s-a auzit acum
limpede. Aceast\ ac]iune ar trebui
s\ fie un model de urmat pentru
orice asocia]ie rom=neasc\. 

Petru
Vataman,
pe v=rful
Alpamayo
din Peru

Noi consulate la Bologna [i Trieste
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Asocia]ia “Vocea Rom=niei” din
Roma a oferit daruri mai multor
copii din orfelinatele din Vrancea, `n
cadrul unui proiect caritabil intitulat
“Daruri pentru copii”.

Daruri
din Italia
pentru
orfanii
Rom=niei
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Euro ar putea
ajunge la 5 lei    

Speciali[tii consider\
c\ BNR ]ine acum cursul
`n fr=u, dar dup\ alegerile
preziden]iale acesta ar
putea s\ se pr\bu[easc\.

Liga Campionilor:
Timi[oara vs {ahtior

FC Timi[oara va juca `n
turul trei preliminar al Li-
gii Campionilor cu echipa
antrenat\ de Mircea Lu-
cescu, {ahtior Done]k.

pag. 25 pag. 40

Traian B\sescu,
huiduit de maghiari 

Pre[edintele a fost hui-
duit [i fluierat puternic de
maghiarii din Harghita
c=nd a invocat suveranita-
tea statului na]ional rom=n.
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