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Hristos a Înviat!
Crina Suceveanu

Ca mulţi dintre voi, citito-
rilor, m-am născut în perioa-
da comunistă. În vremurile 
acelea se simţea sărbătoarea 
Învierii Domnului la sat, unde 
cu mic cu mare mergeau în 
săptămâna mare la denii, se 
spovedeau, se împărtăşeau, 
găteau împreună cozonacii şi 
ouăle roşii. 

Nu era uitat nimeni, fie-
care avea ceva de făcut. Îmi 
amintesc de fiecare bătrânică 
prezentă la Înviere, cu 
lumânările pregătite spre a 
primi Lumină. 

Am auzit înainte să citesc 
despre viaţa lui Isus. Nu exis-
tau ore de catehism şi rar 
câte un profesor pomenea 
despre Biblie. Am ţinut minte 
doar că cele mai frumoase 
poezii din lume sunt conside-
rate cele scrise în “Cântarea 
Cântărilor”. 

(continuă la pag. 13)

O agenţie de muncă din Braşov a dis-
tribuit în Modena un fluturaş care pro-
mite firmelor italiene economii de 40% la 
costul muncii, prin intermediul angajării 
de “lucrători temporari cu contract româ-
nesc”. Cgil a dus oferta direct la procurori.

Contractul “românesc”

Reţeta de pască de la Iuliana Avram

Contract 
de coşmar
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Propunerea unei agenţii de muncă 
temporară din Braşov a şocat Italia 

«Un aluat delicios cu nuci şi cacao, iar deasupra ricotta şi stafide»
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Italian în România: «Perfect integrat»
pag. 13Luca Militello, directorul centrului cardiovascular din Bucureşti

Iohannis şi Băsescu, 
războiul postacilor

„E foarte vocal şi foarte 
postac”, a spus Iohannis des-
pre Băsescu, care a răspuns: 
„Nimeni nu-l întrece pe Iohan-
nis la activitate pe Facebook”.

Gigi Becali a fost  
eliberat din puşcărie

Finanţatorul Stelei a a spus 
că va încerca să iasă din viaţa 
publică şi că se va dedica acte-
lor de caritate, urmând să 
construiască spitale şi biserici.

Parlamentarii  
vor pensii speciale

Cât sunt încă în putere şi la 
putere, senatorii şi deputaţii 
s-au gândit să îşi ia măsuri su-
plimentare de siguranţă pen-
tru bătrâneţe.
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Anunţul care a aruncat în aer piaţa muncii


