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Lecții de presă
Sorin Cehan

Să confunzi Franţa cu Ger-
mania şi să vrei să dai lecţii 
despre cum se face presă 
profesionistă este o secvenţă 
contradictorie. Când mai arun-
ci şi cu sutele de mii de lei, mai 
ceva ca la concertele lui Guţă, 
pe deplasări în străinătate ca 
să predai aceste lecţii, e deja 
deranjant. Iar să pretinzi că 
ai ajutat presa din diaspora să 
ajungă la nu ştiu ce standarde 
e de-a dreptul o nesimţire.

Alexandru Giboi, directo-
rul agenţiei Agerpres, a fost 
audiat zilele trecute în Parla-
ment pentru gafa care i-a dis-
trus credibilitatea ministrului 
de Externe român. (Sperăm că 
gafa nu i-a distrus ministrului 
Aurescu şi sănătatea, având 
în vedere că în 18 martie ar fi 
trebuit să se afle la Roma şi 
să se întâlnească cu “comuni-
tatea”, (...)

(continuă la pag. 16)

Sudori tinuti în sclavie

Români din Spania, candidaţi la locale

Eliberaţi din
fabrica lagăr 
din Abruzzo
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Munceau sub ameninţarea armelor

În Spania s-au înscris la vot peste 100.000 de rezidenţi români
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45 de ani în slujba românilor din Italia
pag. 15Părintele Valdman, în căutarea oilor răspândite de regimul comunist

Fabrica aparţine unui 
întreprinzător italian, care era 
ajutat de un cetăţean român în 

menţinerea ordinii. Cei doi au 
ajuns la închisoare. Lucrătorii 
erau exploataţi şi maltrataţi. 

Erau bătuţi şi erau somaţi cu 
armele să nu vorbească despre 
situaţia lor. 

Nu primeau nici bani pentru pâine

Superimunitate  
pentru aleşii români

Politicienii români încearcă 
să găsească soluții prin care să 
se pună la adăpost de cererile 
de arestări venite din partea 
procurorilor.

Nu mai este loc în  
închisorile din ţară

Guvernul român alocă bani 
pentru două penitenciare, în-
trucât actualele spaţii nu mai 
fac faţă numărului tot mai 
mare de deţinuţi.

Simona Halep, cel mai 
important trofeu

Simona Halep, cea mai bună 
jucătoare de tenis din România 
şi locul 3 în tenisul mondial, a 
cucerit trofeul turneului de la 
Indian Wells.
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