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CALL YOUR 
COUNTRY SUPER

Unirea
diasporei 
române 

Cel mai tânăr candidat
Împăcare 
și Înviere

Claudiu Stănăşel
are doar 19 ani şi
este în ultimul an
la liceu la Prato. 
A fost votat de
tinerii din liceele
din oraş pentru a
candida pe listele
Forza Italia. Ar
putea deveni cel
mai tânăr român
ales consilier.

Pasiune 
pentru 
icoane

Ponta: Băsescu va
ajunge la pușcărie

Premierul Ponta vrea să
îl dea pe Traian Băsescu pe
mâna procurorilor pentru
că a amenințat-o pe sena-
toarea PSD Gabriela Firea.

România este țara
taxelor aberante

România este patria
taxelor și a impozitelor,
existând peste 300 de biruri.
Plătim pentru orice, chiar și
pentru apa de ploaie.
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Sărbători de Paști sub
semnul scumpirilor

Masa de Paști a româ ni lor
va fi săracă şi în acest an, în
contextul în care scumpirile
au fost nota dominantă a
ultimei perioade.

pag. 22

pag. 
2

pag. 
15

Crina Suceveanu
Există, spune Vechiul Le gă -

mânt, o vreme pentru supărare
și există o vreme pentru uitare,
iertare și împăcare. Ținerea
aceasta de minte, numai a
răului, otrăvește sufletul  și-l
poartă la răzbunare. Să nu
uităm: nimeni nu-i fără păcat,
iar lumea nu e împărțită
matematic în buni și răi. 

Și Dumnezeu ni l-a dat pe
Fiul Său!

Pe cruce s-a chinuit, părăsit
de ucenici, țintuit pe lemnul
infamiei și a batjocurii, cu
trupul însângerat și plin de
vânătăi, cu o cunună de spini pe
cap, hărțuit și sfidat de
trecători, având drept ucenici
doi tâlhari; Hristos Dumnezeu a
cunoscut până la capătul nopții
acest caracter fundamental al
condiției omenești: suferința. 
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