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ACTUALITATE

Italia a recunoscut
oficial Biserica
Ortodox\ Rom=n\

pag. 23

Lordul Winston, somat
s\ cear\ scuze rom=nilor

“Vizitez Rom=nia destul de
des, `mi vizitez familia [i prietenii
[i ma simt bine acolo. Caracalul
este un loc special `n via]a mea.
Dar dup\ ceva timp mi se face dor
de Londra destul de repede [i m\
re`ntorc acas\ la mine. Da,
numesc Londra "acas\" pentru c\
aici este casa mea", spune Ion
Paciu (foto).

Cei mai mari juc\tori de pe
pia]a rom=neasc\ au majorat,
din nou, pre]urile carburan -
]ilor. Cele mai mari cre[teri au
fost aplicate de Lukoil, unde
motorina a fost scumpit\ cu 15
bani/litru, iar benzina cu 13
bani. La GPL se `nregistreaz\
`ns\ cea mai mare majorare, de
21 de bani.
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Moneda na]ional\ s-a
depreciat consistent în raport
cu moneda european\ [i `[i
continu\ c\derea nestingherit.
Cursul leu-euro afi[at de
Banca Na]ional\ a României a
ajuns la 4,2940 lei/euro, fiind
cea mai mic\ valoare din acest
an. Leul s-ar putea deprecia
p=n\ la 4,35 lei/euro.
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Guvernul italian a aprobat,
la propunerea Pre[edintelui
Republicii, recunoa[terea de
c\tre Statul italian a Epis -
copiei Ortodoxe Rom=ne ca
reprezentant al BOR.

Locuie[te `n Londra de mai bine de opt ani. Este membru al "The
Royal Photographic Society", visul oric\rui fotograf, [i de]ine propria
[coal\ de fotografie. Fotograful Ion Paciu se `ntoarce cu pl\cere `n
ora[ul s\u natal, Caracal, dar pentru el, Londra a devenit “acas\”.

Ion Paciu, artist fotograf:
“Londra este acas\”

Rasismul Lordului

Declara]ia Lordului Robert Winston cu privire la asisten-
tele medicale rom=nce din UK care ar pune `n pericol via]a
pacien]ilor deoarece nu pot vorbi corect limba englez\, a
primit replica organiza]iilor PSD Anglia [i PDL Diaspora,
care i-au cerut Lordului Winston s\-[i cear\ scuze. pag. 3

pag. 7
Pre]urile 
carburan]ilor
explodeaz\

Leul cade la 
cel mai jos nivel
din acest an

Sorin Cehan

Lordul Robert Winston s-a
ar\tat extrem de `ngrijorat de
“pericolul” reprezentat de asisten-
tele medicale din Rom=nia. Ar
pune, vezi Doamne, `n pericol,
via]a pacientului englez. Astea nu
[tiu s\ vorbeasc\ nici `n limba lor,
a declarat distinsul pair, numit pe
via]\ `n Camera Lorzilor de
Partidul Laburist. 

Declara]iile sale, preluate cu
em faz\ de Daily Mail, reprezint\ o
nou\ palm\ `n atacul orbesc al
unor politicieni britanici `n c\utare
de ]api isp\[itori pentru lucrurile

care nu merg bine `n Marea Bri -
tanie. Sistemul Sanitar Na]ional
(NHS) din Marea Britanie este
unul dintre cei mai mari angajatori
din lume. Potrivit The Economist,
NHS angajeaz\ 1,4 milioane de
oameni (pe locul [apte `n lume ca
num\r de angaja]i, dup\ Depa rt -
amentul Ap\r\rii din SUA, Armata
Chinez\, Walmart, McDonald’s [i
dou\ corpora]ii din China).

La a[a omenire angajat\, ar tre-
bui s\ existe o strategie pentru
ocuparea pozi]iilor disponibile din
r=ndul absolven]ilor de [coli bri-
tanice. 

(continu\ la pag. 14)


