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Voronin critic\ din
nou Rom=nia

Voronin (foto) acuz\
Rom=nia de intoleran]a
fa]\ de “minoritatea
moldovenilor”.

La Dinamo se
`ncing spiritele

Liderul Ligii I este
m\cinat de conflictele
dintre antrenorul Red-
nic (foto) [i elevii s\i.

Carte Verde pen-
tru tractoare

Din 2007, ]\ranii
sunt obliga]i s\ pl\teas-
c\ asigurarea interna]i-
onal\ pentru tractoare!
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Sorin Cehan

Pe 8 aprilie, cre[tinii orto-
doc[i s\rb\toresc ~nvierea
Domnului, `n aceea[i zi cu
cei catolici. Asocia]ia Rom=-
nilor din Italia (ARI) a pre-
g\tit pentru aceast\ s\rb\toare
un proiect care ar putea intra
`n istorie, dac\ va fi sprijinit
de comunitatea rom=neasc\.
Proiectul, intitulat “Pa[te
rom=nesc la Roma”, prevede
celebrarea slujbei din seara de
Pa[ti la Tor Vergata, `n acela[i
loc unde Papa Ioan Paul al II-
lea a `nt=mpinat `n anul 2000
milioane de tineri veni]i din
`ntreaga lume pentru a s\rb\-
tori Jubileul.

Patriarhul Teoctist a fost
`nc=ntat de aceast\ propunere
[i a binecuv=ntat proiectul,
promi]=nd s\ fac\ tot ce-i st\
`n putere pentru buna lui
desf\[urare.

Pe timpul slujbei, se asigu-
r\ o conexiune televizata mul-
tiplex între Roma (Tor Verga-
ta), Mangalia, Catedrala Mi-
tropolitan\ din Ia[i, Biserica
M=n\stirii Neam] [i Catedrala
S. Catherine din Bruxelles. 

(detalii `n pag. 18 - 19)

Pa[te la Roma

Tfr, decizie important\ pentru pensie
Corina Jiga din
Victoria: “Nu
ajunge s\ fii
frumoas\ pen-
tru a reu[i”

Nu a avut norocul s\ se m\rite cu un
avocat superbogat, ca Ramona B\descu,
nici s\ fie so]ia lui Mutu, ca Alexandra
Dinu. Primele slujbe `n Italia au fost de
baby-sitter [i de chelneri]\. {i totu[i a
reu[it s\ intre `n lumea bun\ a spectaco-
lului din Italia. Corina a jucat al\turi de
un mit al cinematografiei, Carlo Verdone.
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Toma
Barb\ro[ie,
poetul care
`ngrije[te la
Floren]a
bolnavi
incurabili

Angajarea `n posturi publice
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Carier\ `n filmul italianCarier\ `n filmul italian

Directorul
artistic al
Festivalului
Anagnina de
la Roma:
“Suntem
profesioni[ti”


