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B\sescu amenin]\
cu demisia    

Pre[edintele sus]ine
c\ va demisiona dac\
Parlamentul va vota
suspendarea sa. 

“Regele” va
antrena Steaua

Becali preg\te[te
terenul pentru a-l aduce
pe banca tehnic\ stelist\
pe Gic\ Hagi.
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Sorin Cehan

Cuv=ntul succes este
necuprinz\tor pentru ce s-a
`nt=mplat Duminic\ 15
aprilie la Tor Vergata. Circa
10.000 de rom=ni s-au
adunat `n acea pia]\ izolat\,
sub crucea `nalt\ de 20 de
metri, pentru slujba de
Duminica Tomii ]inut\ de
Mitropolitul Iosif de la Paris
`mpreun\ cu doi episcopi
veni]i din Rom=nia [i un
sobor de preo]i. 

Important este nu succe-
sul manifest\rii, incontesta-
bil din toate punctele de
vedere, ob]inut dup\ eforturi
aproape inumane ale organi-
zatorilor din Asocia]ia
Rom=nilor din Italia. A[a
cum spune Mitropolitul Iosif
`ntr-un interviu publicat `n
acest num\r al Gazetei, "am
venit aici pentru ca noi,
rom=nii s\ tr\im un moment
`mpreuna `n jurul Sfintelor
Pa[ti. Pentru c\ ar\t\m astfel
c\ suntem `mpreun\. Nu c\
suntem o for]\".

(continu\ la pag. 2)

Dincolo de succes

Neocomunitari, circulara ministerial\

Pe 15 aprilie a avut loc la Tor
Vergata cea mai mare `nt=lnire
ortodox\ rom=neasc\ organizat\
vreodat\ nu numai `n Italia, ci `n
`ntreaga lume, `n afara grani]elor
Rom=niei. Mitropolitul a f\cut un
apel istoric: “Fi]i demni!”
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Florica
Lup\[teanu
a organizat
Pa[tele
rom=nilor
de]inu]i la
Ivrea

Geta Lupu,
vedet\ a
politicii
rom=nilor
din Italia,
candidat\
la europenepag. 17

~nc\ doi rom=ni, mor]i la munc\
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Mii de rom=ni
s-au unit `n
jurul crucii `n
Duminica
Tomii, la Tor
Vergata pag. 2-3

Britanicii vor
muncitori rom=ni

M=na de lucru ieftin\
a lucr\torilor din Rom=-
nia `i atrage pe angaja-
torii britanici.
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15 aprilie, Tor
Vergata, Roma

~nt=lnire ortodox\
rom=neasc\

15 aprilie, Tor
Vergata, Roma

~nt=lnire ortodox\
rom=neasc\


