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P\rintele Pufulete, parohul din Fleet Street:    

“~n str\in\tate, nevoia de 
biseric\ este mai mare”
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Sorin Cehan

Eugenia, ciocolata cu rom,
conserve de c=rna]i cu fasole...
Amintiri din s\r\cie... ~n
Rom=nia nu le-ai lua nici gratis.
Aici e b\taie pe ele.

C=nd pleci departe, [i cu c=t
mai departe, cu at=t mai mult se
simte, apare un fel de pa triotism
alimentar. Cumperi p=n\ [i ap\
mineral\ din Rom= nia, ce va, s\-]i
alimenteze un sentiment de iden-
titate de care ai nevoie `n turnul
Babel al emigra]iei. 

~n loc s\ experimentezi buc\ -
t\ria poporului gazd\, s\ te bucuri
de abunden]a caracteristic\ ]\rilor
bogate, te refugiezi `n micii
na]ionali [i `n berea Ursus f\cut\
cu ap\ rom=neasc\ (f\r\ s\ te
g=nde[ti c\ firma produc\toare nu
mai e demult rom=neasc\). 

Patriotismul alimentar este
cheia succesului zecilor de maga-
zine [i restaurante rom=ne[ti
deschise la Londra, sau ar trebui
s\ fie, pentru c\ nu `ntotdeauna
aceste afaceri func]ioneaz\. 

(continu\ la pag. 23)
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Tot mai greu de tr\it

Pre]urile cresc,
salariile scad

Un num\r foarte mare de britanici consider\ c\ `n Marea Britanie sunt
prea mul]i imigran]i, lucru care le afecteaz\ standardele de via]\.
Conform unui nou studiu al Ipsos Mori, [apte din zece britanici (71%)
cred c\ exist\ prea mul]i imigran]i `n ]ar\ [i doar 27% cred c\ str\inii au
un aport benefic la economie. Imigra]ia a ridicat [i alte `ngrijor\ri – trei
p\trimi dintre britanici (76%) consider\ c\ imigran]ii str\ini au pus mare
presiune pe serviciile lor publice, `n timp ce trei din cinci (62%) sunt de
acord c\ imigra]ia a f\cut tot mai dificil pentru britanici s\-[i g\seasc\
locuri de munc\. ~ngrijor\rile legate de presiunea asupra serviciilor pu-
blice din partea imigra]iei este mai mare `n Marea Britanie dec=t `n orice
alt\ ]ar\ inclus\ `n acest studiu, care a analizat nivelul imigra]iei `n 23 de
]\ri [i percep]ia fa]\ de acest fenomen. ~n America de Sud, imigran]ii sunt
bine v\zu]i. 49% din popula]ia Braziliei consider\ c\ imigran]ii fac din
]ara lor un loc mult mai frumos, iar 47% - consider\ imigra]ia benefic\.
Doar trei din zece britanici spun acela[i lucru  - 32% [i 27%.

Prea mul]i imigran]i `n UK!

Patru românce, care tr\iesc în Marea Britanie de câ]iva ani au acceptat s\ relateze pe scurt ziarului nostru
experien]ele lor de via]\ în str\in\tate. Istoriile sunt diferite, dar protagonistele lor au în comun tr\s\turi de car-
acter mai pu]in obi[nuite: tenacitate, rezisten]\ [i o enorm\ dorin]\ de a tr\i vie]i de valoare. Cele patru românce
care au vorbit cu ziarul nostru sunt Petronela Olaru Sarmiento, Maria Alexe, Romina Bolda[u [i Adina
Br\deanu.


