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1.000 de semn\turi pe
or\ contra imigra]iei

Pe 30 octombrie a fost inaugu-
rat\ noua biseric\ a parohiei
"Sf=ntul Macarie cel Mare",
achizi]ionat\ prin efortul finan-
ciar al unor membri reprezenta-
tivi ai comunit\]ii rom=ne[ti.

Comitetul Consultativ privind
Migra]ia recomand\, `ntr-un
raport publicat pe 3 noiembrie,
men]inerea restric]iilor pentru
rom=ni `n UK, consider=nd c\
ridicarea lor ar avea un impact
negativ asupra pie]ei muncii.

Restric]ii la munc\ [i `n 2012Glume proaste pe seama rom=nilor

Grupul anti-imigra]ie MigrationWatch UK `i invit\ pe britanici s\ semneze
o peti]ie online prin care s\ for]eze Guvernul s\ ia m\suri drastice `mpotriva
imigra]iei, pentru ca Marea Britanie s\ nu ajung\ la o popula]ie de 70 de mi -
lioane. Peti]ia "No to 70 million" a fost postat\ pe site-ul primului ministru pe
1 noiembrie, iar dup\ 4 zile era semnat\ de 80.000 de persoane, `ntr-un ritm
de 1.000 pe or\. Cu 100.000 de semn\turi, peti]ia ajunge `n Parlament.
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Florin Br\tescu

Daily Mail lanseaz\ un nou
atac, de aceast\ dat\ indirect, la
adresa rom=nilor din UK. Ta -
bloidul public\ o [tire care se
vrea a fi serioas\, despre rom=nii
care controleaz\ “Mafia gumei
de mestecat”.

Daily Mail [i-a f\cut un obicei
de a specula orice [tire legat\ de
rom=ni [i de a o prezenta `ntr-o
not\ extrem de grav\ [i evident
jignitoare la adresa rom=nilor. ~n
edi]ia din weekendul trecut, pu -
blica]ia, cit=nd un poli]ist din
Shrewsbury, titreaz\ c\ mafio]i
est-europeni fur\ gum\ de meste-

cat `n Marea Britanie, pentru a o
folosi drept moned\ de schimb `n
Rom=nia.

Ancheta poli]iei din
Shrewsbury speculeaz\ vechiul
obicei rom=nesc, `nt=lnit `n ma -
gazine, prin care v=nz\torul d\
uneori restul `n gum\ de meste-
cat, motiv=nd c\ nu ar avea
m\runt `n casa de marcat. 

Un poli]ist din Marea Britanie,
care ancheteaz\ furturile de gum\
comise de “bandele est-euro -
pene” din supermarketurile din
Albion, crede c\ a deslu[it mis-
terul actului criminal, aparent
inexplicabil. 

(continu\ la pag. 11)

Rom=nii din Leeds au
cump\rat o biseric\
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Recens\m=nt 2011

Suntem mai pu]ini
cu dou\ milioane
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Parlamentarii vor protec]ie so -
cial\ pen tru copiii abandona]i de
rom= nii care pleac\ la munc\ pes -
te hotare. ~nainte s\ `[i fac\ baga-
jele, cei care vor s\ emigreze tre-
buie s\ anun]e prim\ria [i s\ g\ -
seasc\ un `ngrijitor ca re s\ `nde -
plineasc\ anu mi te condi]ii. Ini]ia -
torii “legii co piilor p\r\si]i” pro -
pun sanc ]iuni de p=n\ la 10.000
lei pentru p\rin]ii iresponsabili.
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O]elul, `nvins\ de
Manchester pe
“Teatrul Viselor”

Parlamentarii vor
Legea copiilor
p\r\si]i de stranieri
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