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B\sescu, r\zboi 
cu presa

CRP, plângere pe-
nal\ împotriva pre[e-
dintelui, deoarece aces-
ta a jignit o ziarist\.

Oltchim a cucerit
Cupa Cupelor

Oltchim a adus acum
pentru a doua oar\ Cu-
pa Cupelor `n ]ar\, dup\
{tiin]a Bac\u, `n 1989.
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Sorin Cehan

“~n aten]ia Biroului Elec-
toral al Municipiului Bucu-
resti. Asocia]ia Românilor
din Italia (ARI), cu sediul la
Roma, constituit\ `n scopul
ap\r\rii drepturilor imigran-
]ilor români din Italia, cere
prin prezenta prelungirea
programului de votare pen-
tru Referendumul din 19
mai privind demitrea pre-
[edintelui Traian B\sescu,
din cauza afluxului mare de
persoane care nu reu[esc s\-
[i exercite dreptul de vot”. 

Aceasta a fost solicitarea
trimis\ la Bucure[ti dumini-
c\ seara, `nainte de `nchi-
derea vot\rii, de Asocia]ia
Rom=nilor din Italia. 

R\spunsul Bucure[tiului a
fost un “Nu” sec. Sute de
rom=ni au r\mas asftel cu
buza umflat\, neput=nd s\
simt\ satisfac]ia de a fi par-
ticipat la evenimentele
politice din Rom=nia. 

Nimic nou `n strategia
ministerului de Externe cu
privire la votul `n str\in\tate. 

(continu\ la pag. 2)

Votul negat

93% din diaspor\ a votat pro-B\sescu

La Roma, dar [i la Torino [i
Treviso, la sec]iile de votare ame-
najate pentru referendumul din 19
mai, protestele rom=nilor care
voiau s\ voteze, dar nu puteau, au
fost calmate de poli]ie. Rom=nii
din Italia au dovedit c\ nu sunt
indiferen]i la chestiunile politice
din Rom=nia. 
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Rom=n mort pe un [antier naval
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Referendum cu
scandal `n Italia:
oamenii au stri-
gat “Ho]ii!” [i
“Vrem s\ vot\m”

~nghesuial\
la vot 

Partidele politice,
`n criz\ 

Coali]ia anti-B\sescu
s-a pulverizat dup\ rata-
rea obiectivului comun,
demiterea pre[edintelui.
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O asocia]ie
va trimite
lunar 300
euro celor
doi copii ai
Doinei
Matei

Monica
Mitric\ `[i
dedic\ tim-
pul liber
asocia]iei
Vocea
Rom=nilor pag. 7
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