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Pa[te bulg\resc
pentru rom=ni    

Românii au profitat
de ofertele avantajoase
pentru a petrece Pa[tele
pe litoralul bulg\resc.

Dinamo scrie 
istorie `n Ghencea

“Ro[-albii” au `nvins
`n deplasare eternii
rivali de la Steaua, dup\
o pauz\ de 18 ani.
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Sorin Cehan

Asocia]ia Românilor din
Italia organizeaz\ în data de
15 aprilie, în colaborare cu
Mitropolia pentru Europa
Occidental\ [i Meridional\,
din cadrul Bisericii Ortodoxe
Române, [i cu Prim\ria
Romei, o `nt=lnire a
rom=nilor ortodoc[i la Tor
Vergata, Roma. 

Scopul acestei `nt=lniri este
lansarea unui semnal pentru
recunoa[terea Bisericii
Ortodoxe Rom=ne `n Italia.

Duminic\ (la ora 11) se va
organiza o slujb\ în aer liber,
pe câmpul de la Tor Vergata,
oficiat\ chiar de Înalt Prea
Sfin]itul Iosif, Mitropolitul
pentru Europa Occidental\ [i
Meridional\ din cadrul
B.O.R. Mesajul implicit al
acestei slujbe în aer liber este
necesitatea acut\ a construirii,
la Roma, a unui l\ca[ de cult,
a unei mari biserici ortodoxe
române[ti, care s\ poat\
ad\posti mul]imea de români
cre[tin-ortodoc[i ce tr\iesc în
Cetatea Etern\. 

(contimu\ la pag. 3)

Preg\tiri la Roma

15 aprilie, `nt=lnire ortodox\ la Roma

Emilia Stoica (foto) [i-a con-
solidat experien]a `n Rom=nia.
A venit `n Italia [i a devenit, prin
concurs, director `ntr-o fabric\
din Bergamo. ~n acela[i timp,
este foarte activ\ `n comunitatea
rom=neasc=.
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Costel
Bor[, zidar
rom=n din
Pescara, a
fost b\tut
cu ranga de
«caporali»

~nscrierea
pe listele
electorale
pentru
comunitari,
p=n\ pe 17
aprilie
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Noile norme pentru comunitari
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Emilia Stoica,
inginer la
Bergamo, a
c=[tigat un
post r=vnit de
62 de italieni
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Experien]\ `n Rom=nia, 
carier\ `n Italia

B\sescu atac\
noul Guvern

{eful statului a cata-
logat noul Cabinet ca 
fiind un Consiliu de
Administra]ie.
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Experien]\ `n Rom=nia, 
carier\ `n Italia


