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Merit\ vacan]a `n Rom=nia?

Corriere: “Ar trebui s\ cerem scuze rom=nilor”
pag. 5

pag. 7

pag. 2- 5Eroii no[tri Adev\rata 
imagine a
rom=nilor 
din Italia  

Sorin Cehan

Ion Purice, 29 de ani, originar
din Tulcea [i rezident la Taglio di
Po (Rovigo), a fost declarat erou
de presa italian\. Pentru a salva
o feti]\ ajuns\ pe carosabil pe
autostrada A4, [i-a pus tirul
trans versal, pentru a o proteja de
sosirea altor vehicule.

Presa italian\ insista pe faptul
c\ e rom=n, un lucru uimitor
pentru ziari[tii obi[nui]i doar cu
cronica neagr\. 

Iar un editorialist din Corriere
del Veneto scrie c\ gestul lui Ion
“distruge prejudec\]ile fa]\ de
rom=ni”. Se simte `n aceast\ ati-
tudine aceea[i prejudecat\: c\
suntem un popor de infractori [i
c\ e nevoie de acte de eroism
pentru m=ntuirea imaginii noas -
tre. Asta `nseamn\ s\ nu vrei s\
vezi mai departe de propria
redac]ie de provincie unde `]i
desf\[ori activitatea. 
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70.000 de euro pentru
tinerii fermieri

Tinerii care vor s\ se insta-
leze în mediul rural [i s\ `[i
dezvolte o afacere ar putea
primi din 2014 finan]are de
70.000 euro de la stat.

Gimnasta Sandra
Izba[a se retrage

Dubla campioan\ olimpic\,
`n v=rst\ de 23 ani, [i-a anun]at
retragerea. De-a lungul carie-
rei, sportiva a cucerit 27 de
medalii, dintre care 13 de aur.
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Suntem cel mai mare
exportator de medici

Peste 8.000 de medici [i
23.000 de asisten]i medicali au
emigrat. Destina]iile favorit:
Italia, Fran]a, Spania, Marea
Britanie [i Scandinavia.
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