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M\rturii
de la
Rebibbia

Tiberiu,
sculptorul
de `ngeri

~ncep expulz\rile

Festival de teatru rom=nesc
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Nu m\ pricep,
dar vorbesc

Muncim, dar p=n\ la un punct

Sorin Cehan

Ce merit\ a fi publicat `ntr-un
ziar? Ce subiect este [tire [i ce
nu? O acuza]ie frecvent\ care se
aduce presei este c\ prefer\ [tiri-
le “negative” celor “pozitive”. 

Dar una din caracteristicile
importante ale unei [tiri este
“interesul uman”, iar atunci c=nd
este vorba de accidente, moarte,
suferin]\, chiar dac\ nu e vorba
de un impact major, oamenii
sunt interesa]i de ce li se
`nt=mpl\ altor oameni. 

Cu at=t mai mult atunci c=nd
asemenea [tiri au impact [i
conse cin]e, un ziar nu le poate
ignora.

La `nt=lnirea cu noul ambasa-
dor al Rom=niei la Roma s-a
discutat [i despre pres\, despre
ce ar trebui s\ publice ziarele ca
s\ nu [ifoneze imaginea
rom=nului `n Italia. 

(continu\ la pag. 16)

pag. 
6

pag. 
15

Cum ies
la pensie
`n Italiapag. 5

Guvernul USL, `ntre 
promisiuni [i e[ecuri

Principalele coordonate ale
executivului condus de Victor
Ponta au fost promisiuni
ne`ndeplinite, scandaluri politi-
ce [i lipsa m\surilor anticriz\.

Cristi Chivu pleac\ 
de la Inter Milano

Fotbalistul nu intr\ `n planu-
rile lui Inter pentru viitorul
sezon. Rom=nul a primit o noti-
ficare prin care a fost `n[tiin]at
c\ poate s\ `[i caute echip\.
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Zboruri low-cost la
pre]uri tot mai mari

Companiile aeriene low-
cost, `mbog\]ite din transpor-
tul rom=nilor care muncesc `n
str\in\tate, au `nceput s\ taxe-
ze mai scump c\l\toriile.
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