
• ROMI DE TOATE NEAMURILE, UNIÞI-VÃ! • ZIAR REGIONAL DE VÂLCEA, SIBIU, ARGEª, GORJ •

Vocea Romilor
ROMII RUDARI, ARGINTARI, CÃLDÃRARI, LÃUTARI, GABORI, URSARI, MAGHIARI, ROMII DE VATRÃ

• Nr. 218 • 25 mai 2015 • 1 RON • Râmnicu-Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 56 • Tel. 0350.426.839 • Fax: 0350.426.839 • 

E D I T O R I A L

Putem
conta
pe eei

Constantin Mazilu Achim Bãluþã Ion Gigi Matei Laurenþiu Coca Gheorghe Pãsat

C M Y K

VOCEA ROMILOR

Românul zilei
Cristian Buican
deputat PNL de Vâlcea

Pentru cã s-a implicat în acordarea
de ajutoare copiilor romi cu ocazia
Zilei Internaþionale a Copilului, 1
Iunie.

Românul zilei
Constantin Rãdulescu
deputat PSD de Vâlcea

Pentru cã întotdeauna se implicã
emoþional ºi material în ajutorarea
copiilor cu probleme materiale români ºi
rromi.

JOCUL "DE-A ªOARECELE ªI PISICA"
_____________________________________________ Alexandru Diamant

Larisa, fetiþa de
etnie rromã cu
cea mai mare
medie la
admitere, vrea
sã studieze
medicina la
Oxford

ÞIGANI condamnaþi la
închisoare pentru cã
au atacat o familie de
naþionaliºti UNGURI de
la JOBBIK pagina 8

Efectele pozitive 
ale Campaniei 
“Totul pentru sãnãtate, 
totul pentru educaþie”

Mare e Dumnezeu, dar meºter e dracul",
"Trage negru peste verde, cã boieru-i chior,

nu vede", "Noi ne facem cã muncim, ei se fac cã ne
plãtesc", "capul plecat sabia nu-l taie" - existã un
bogat folclor al prefãcãtoriei,"ºmecherelii", a fi
"harrano", a fi "descurcãreþ", a te preface cã faci, dar
a face invers! Un maniheism, în care Rãul este un Bine
falsificat, Binele este Rãu, adevãrul este minciunã!
Astfel, ambele cãi, fiind intuitive ºi înafara moralei, nu
duc nicãieri, pentru cã nu existã o atitudine decisã a
elitelor formative, pentru a fi urmaþi de mase. 

De aici eºecul, în ambele sale forme, bineºtiute,
dar lãsate aºa, din inerþie:  "Interesant, dar

utopic ºi elitist pentru romii Dvs. - îþi spune
condescendent Decidentul, deºi e un imbecil care nu
înþelege nimic, de aceea promoveazã lideri rromi mai
proºti ca el (miza ratatã pe high education, viziunea ºi
"mânca-v-aº p..a voastrã, mie sã-mi ziceþi ceva ce
înþeleg eu, ca sã am ce sã le zic þiganilor din sat, când
m-or întreba, cã de aia-s liderul lor" - spune liderul
local (miza ratatã pe low education, . Evident, "existã
a treia cale", pragmaticã, din care se eliminã erorile
ºi utopiile celor douã cãi de pânã acum, dar ea nu
poate începe decât când rromii îºi vor ºti lungul

nasului, iar liderii lor vor fi aleºi meritocratic, pe baza
recunoaºterii meritelor de cãtre comunitate. Nicolae
Gheorghe a lãsat în scris o listã a erorilor civice ºi
politice actuale, dar mai ales obligaþia de a duce mai
departe ceea ce el a început: "Avem nevoie de
cristalizarea unui nou limbaj, bazat pe revizuirea
sincerã ºi criticã a abordãrilor anterioare, pentru a
înþelege originile acestei crize ºi a merge mai departe.
Discursul corectitudinii politice s-a dovedit prea
abstract ºi simplist, atunci când s-a încercat
rezolvarea dilemelor privind drepturile, bunãstarea,
sãrãcia, excluziunea, precum ºi disputele extinse
dintre elitele "civice" faþã de cele "etnice".
Organizarea etnoculturii ar presupune reorganizarea
pe o ordine prestabilitã, canonicã, de la ethnos, la
demos, democratizarea tradiþiei rrome.

Pe de altã parte, metaforele incluziunii sociale
ºi ipocrizia corectitudinii politice faþã de

rromi mascheazã prost, s y n a r h i a, un istoric ºi
resentimentar complot al rãului împotriva lor, poleit
în fraze fals binevoitoare, despre "umanism",
"armonie", "cosmopolitanism", "drepturile omului",
"reguli comune" etc. Suntem victimele propriilor
alegeri!
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Simulare Iaºi, 2050: vom
avea zone cu populaþie
majoritar romã

ARHIEPISCOPUL
VARSANUFIE DONEAZÃ
CASE PENTRU RROMII

Concluziile Comisiei de Eticã din TVR în
cazul prezentatoarei care a acuzat postul
public de rasism: evitarea termenului
„þigan“ în interiorul instituþiei

Ce simbolizeazã, de fapt,
salbele þigãneºti? Unde îºi
fac þiganii banuþii de aur ºi
câte monede se pun în salba
unei fete consideratã o
„partidã bunã”

Istoria cartierului Ferentari:
primul þigan liber din Bucureºti
era vãtaf de caldarari
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Gasind Eparhia Ramnicului  cu
multe lipsuri si cu biserici ruinate, a
reinnoit zeci de lacasuri - manastiri,
schituri, metoace si biserici -, devenind
astfel un mare ctitor al acestei eparhii.
Iar pentru luminarea copiilor si folosul
de obste al neamului, a intemeiat mai
multe scoli, si case pentru rromii  face
slujbe in linba rromani  Elevilor li se
cerea cel dintai credinta tare in
Dumnezeu, rugaciune si viata morala
desavarsita. Acest neobosit arhiepiscop
si credincios pastor al Bisericii lui
Hristos a purtat permanent grija de fiii
sai duhovnicesti, zidindu-le lacasuri,
dandu-le preoti buni, cercetandu-i
personal si hranindu-i cu carti de
invatatura si cuvinte parintesti. Iar ca
ucenic al unui mare episcop - Calinic  al
Argesului noi  rromii valceni il stimam
si il iubim   pentru ca participa la
festivalurile noastre la simpozioane
destinate rromilor.  Acest  mare
arhiepiscop  sfinteste locul la Valcea.

ARHIEPISCOPUL
VARSANUFIE DONEAZÃ
CASE PENTRU RROMII

Mãdãlin Voicu: Ungurii 
vor deveni un pericol cu
obrãznicia lor

Ungurii vor deveni un pericol pentru Romania,
pentru ca lucreaza in continuare la "reteta lor", iar
imnul, stema si drapelul Tinutului Secuiesc sunt
primele semne in acest sens, este de parere
deputatul Madalin Voicu. "Acum nu e un pericol ca
ungurii sunt tupeisti, ci ca sunt mult mai ordonati,
iar impreuna cu obraznicia lor vor deveni un
pericol. Ei continua sa lucreze la reteta lor. Vor sa
fie independenti in adevaratul sens al cuvantului,
nu doar cultural", a declarat Voicu, la Realitatea
Tv. Reprezentantul etniei rrome in tara noastra
sustine ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc
trebuie tratata altfel, insa nu in sens agresiv.
Deputatul de Giurgiu considera ca, spre deosebire
de rromi, maghiarii sunt mult mai uniti si mai
capabili sa duca la bun sfarsit planurile. "Tiganii
sunt 2 milioane si nu au au cerut inscriptii in limba
romani nici macar in orasele in care sunt peste 20%
din localnici. Sunt inca o etnie dezordonata si
needucata", recunoaste Madalin Voicu. 

O româncã din diaspora
ameninþã cã va renunþa la
cetãþenie dacã romii nu revin la
denumirea de „þigani”

O româncã stabilitã în Anglia a redactat o
scrisoare pentru parlamentarii români, în care
ameninþã cu renunþarea la cetãþenia românã, dacã
romii nu se vor numi din nou "þigani". "Dacã acest
proiect de lege nu va trece de Parlament, consider cã
statul nu are nevoie de oameni ca mine pentru a
clãdi o societate sãnãtoasã ºi cã România a devenit
þara etniei þigãneºti în mai mare mãsurã decât este a
mea, ca român nativ din strã-strã-bunicii", scrie
Manuela M. Toia.Scrisoarea femeii din Anglia a
fost publicatã de liderul PRU, deputatul Bogdan
Diaconu, autorul legii prin care se doreºte ca romii
sã revinã la denumirea de "þigani", pe Facebook.
"Actul meu, de renuntare la cetãþenie, va fi un act de
protest, faþã de deciziile statului român ºi a
legislaþiilor nedemocratice fãcute de UE,dar ºi de
protejare, asigurare a unui viitor familiei mele
pentru a putea a fi rãsplãtitã de societãþile din afara
graniþelor prin prisma actelor familiei mele, ºi nu sã
ni se punã în spate vini de care nu suntem vinovaþi,
date doar de asemãnarea numelui rom, rrom, roma
cu român", scrie românca.

Aproximativ 1.000 de persoane
pot beneficia de cursuri gratuite de
formare profesionalã, în cadrul
proiectului"Europa inclusivã -
iniþiative regionale sustenabile",
POSDRU/165/6.2/S/142874,
derulat de Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Sector 6 .

Cursurile sunt destinate
persoanelor aparþinând

urmãtoarelor grupuri sociale vulnerabile, cu domiciliul legal în
regiunile Bucureºti, Ilfov, Timiº sau Teleorman: persoane de etnie
romã, persoane cu dizabilitãþi, tineri peste 18 ani ce pãrãsesc
sistemul de protecþie al statului, persoane aflate în detenþie.
Cursurile oferã diplome de calificare recunoscute de Ministerul
Muncii, prin Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri, în urmãtoarele
meserii:frizer, tâmplar universal, lucrãtor în cultura plantelor,
lucrãtor în comerþ, confecþioner-asamblor articole textile, agent de
securitate. În acelaºi timp, au fost selectate douã cursuri ce pot fi
accesibile persoanelor cu dizabilitãþi, în mod deosebit, dar nu
exclusiv: florar-decorator, operator calculator. Concomitent,
proiectul oferã beneficiarilor consiliere socialã ºi de dezvoltare a
abilitãþilor de bazã, dar ºi servicii gratuite de suport pentru cei care
acceseazã cursurile de calificare ºi au în îngrijire persoane
dependente. Serviciile constau în acompanierea ºi îndrumarea în
relaþiile cu instituþii publice sau private a persoanelor dependente,
copiii cu vârstã peste 3 ani fiind supravegheaþi, îndrumaþi ºi ajutaþi
în efectuarea temelor în cadrul unui centru de zi specializat sau la
domiciliu. Copiii mai primesc o masã caldã zilnic, pe perioada
frecventãrii centrului. Proiectul "Europa inclusivã - iniþiative
regionale sustenabile", cu o valoare totalã a proiectului de 9.266.308
lei, are ca obiectiv general creºterea oportunitãþilor de integrare pe
piaþa muncii a 1.000 de persoane din grupuri vulnerabile, respectiv:
400 persoane de etnie romã, 250 persoane cu dizabilitãþi, 50 tineri
peste 18 ani ce parãsesc sistemul de protecþie al statului, 300
persoane aflate în detenþie.

Romii, persoanele cu dizabilitãþi ºi tinerii
pot obþine calificare în diverse meserii

Þiganii, stranii musafiri ai Europei 
Geambaºi de cai, dresori de urºi, aurari,

tinichigii, vânzãtori de amulete ºi talismane,
vindecãtori cu ierburi de leac ºi poþiuni magice,
dezlegãtori de deochi, ghicitori ai viitorului (ºi
trecutului) în boluri de cristal, cãrþi de tarot, în
palmã (chiromanþie) sau ascultând murmurul
ghiocului, tãlmãcind semnele vremurilor în
funcþie de numere, romii s-au îndeletnicit
mereu cu practici esoterice sau considerate cel
puþin excentrice de cãtre gospodarii sedentari ai
comunitãþilor prin care poposeau. Astãzi, de ziua internaþionalã a
þiganilor,  cînd tãvãlugul globalizãrii e pe cale de a nivela toate
diferenþele specifice, când în creuzetul (era sã zic ceaunul) satului
planetar, în decurs de câteva sute de ani se vor topi toate naþiunile ºi se
vor stinge toate diferenþele etniilor ºi vom fi cu toþii un singur popor,
nevoit sã pãrãseascã leagãnul numit Terra ºi sã rãtãceascã nomad
printre stele, poate cã abia acum ne vom aminti cu adevãrat cã avem
niºte fraþi devoratori de spaþii ºi însetaþi de întinderi. Adicã avem
nevoie mai mult ca oricând de experienþa lor sufleteascã. La început de
secol XIV, romii, ultimul popor migrator stârnit din pustiurile Indiei,
va atinge graniþele Europei. Într-un Ev Mediu târziu, bântuit de spaime
ºi superstiþii, de alchimie ºi astrologie, de vânãtoare de vrãjitoare ºi
lycantropie, de solomonari ºi cãpcãuni, ºi-au fãcut dintr-o datã apariþia
aceºti stranii musafiri. Aceºti dromomani înrãiþi, atât de diferiþi, la chip
ºi obiceiuri, faþã de populaþiile locului care, de câteva sute de ani,
apucaserã bine sã se sedentarizeze. Iniþial s-a crezut în mod eronat cã
ar fi venit din misteriosul Egipt, sau, de ce nu, cã ar fi cel de-al
treisprãzecilea trib al lui Israel. ªi de aceea li s-a spus egiptiacos
(Grecia), pharaons (Transilvania), gypsy (Anglia), gitani (Spania),
tsiganes (Franþa), Zigeuner (Germania) sau, pur ºi simplu, þigani în
Moldova. Povestea spune cã abia pe la 1750 un "studinte" maghiar,
aflat la învãþãturã în marile Universitãþi din Þãrile de Jos, "s-a prins" de
legãtura dintre limba vorbitã de colegii sãi veniþi din India ºi limba
vorbitã de romii din Ungaria. ªi aºa, pe cale lingvisticã, s-a avut pentru
întâia oarã intuiþia originii indiene a romilor. Totuºi, reacþia seminþiilor
europene faþã de aceºti strãini atât de ciudaþi, a fost precumpãnitor una
de de respingere, de izgonire ºi alungare a lor, atunci când nu au fost
de-a dreptul demonizaþi ºi livraþi gloatelor ca þapi ispãºitori.

Pe scurt
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Am obosit sã scriu. În momentele în
care nu mai vãd ieºire din urâþenia în
care ne faceþi sã trãim ºi pe care vreþi s-
o instalaþi de-acum în inima rromilor ,
îmi imaginez o miraculoasã convertire
în umanism. Îmi spun cã aveþi toate
datele sã faceþi cel mai formidabil salt:
sã deveniþi - misionari ai rromilor si
românilor. Încerc sã vã tentez, încerc sa
va explic despre 1 iunie ziua copilului
de care copii rromii nu o stiu si nu au
simtit-o niciodata, aceasta sarbatoare a
copilului internationala.

M-am întrebat adesea despre viaþa pe care
bunicul meu a lãsat-o în urmã. Probabil,
strãmoºii mei aveau minþi curioase ºi
cuprinzãtoare, la fel ca mine ºi ca tatãl meu ºi,
de multe ori, m-am gândit cum a fost de 1
iunie ziua internationala a copilului pe care
nici eu nici tata sau bunicul nu am simtit-o ºi
cum ar fi sa ne bucuram si noi rromii de
aceasta sarbatoare a copiilor nostri. Am vãzut
o circularitate elegantã în contrastul dintre
plecarea în sãrãcie a bunicului meu ºi
întoarcerea mea in mijlocul romanilor. "Nu
ºtiu dacã m-am aºezat vreodatã cu mai multã
nerãbdare (sentiment al urgenþei?) sã scriu o
scrisoare cuiva. Deºi este, dupã cum vedeþi, o
"scrisoare deschisã", îmi imaginez tot timpul,
scriind, cã sunteþi cititori ai rândurilor mele.
Mai mult: am senzaþia, începând sã scriu, cã e
ca ºi cum vom sta de vorbã singuri, privindu-
vã în ochi ºi cãutând punctul acela de
inflexiune care va trimite la ultima fãrâmã de
receptivitate din fiinþa cuiva. Altfel spus, deºi
suntem pe scenã, am uitat de salã înainte de a
începe spectacolul.

Aº vrea sã ºtiþi de la bun început cã
nimic din ce-am sã vã spun nu e menit sã vã

jigneascã. Nu de un "pamflet" e vorba aici,
oricât de abrupte vor fi pe alocuri cuvintele.
Voind sa spun ceva despre noii rromi oare?
Suntem bagati in seama de cineva? Cum ar
fi deputatii, senatorii sau edilii acestui oras
valcean. As raspunde nu Minciuna are sens
câtã vreme induce în eroare, câtã vreme îºi
pãstreazã forþa de desfigurare. Dar minciuna
dvs nu pãcãleºte pe nimeni (mã rog, pe
nimeni dintre cei care au ieºit din minoratul
mental) pentru ca niciodata nu ati avut
curajul sa faceti o campanie de informare,
sensibilizare a elevilor si studentiilor rromii
si aveti pretentia sa afirmati ca ati integrat ati
civilizat rromii. Total fals domnilor deputat,i
senatori, edili. Valcenii rromii o duc greu la
limita saraciei. Rromii nu stiu ce inseamna 1
iunie, ziua internationala a copilului, nu stiu
sigur, au dus-o greu nu au tinp de bucurii si
fericire, Eu nu fac decât sã descriu. Voi

încerca sã vã plimb prin faþã o oglindã, în
speranþa cã aþi putea fi dispus, fie ºi o clipã,
sã desluºiþi în ea imaginea celor care v-au
stat aproape mereu alaturi de voi, romanii,
la bine si la rau. Vã las sã judecaþi apoi. O
sã-mi rãspundeþi poate cã ãsta e un detaliu,
care nu are nimic de-a face cu soarta
rromilor. Dar nu e deloc aºa ºi, nu
întâmplãtor, trag prima tuºã a portretului
vostru începând cu acest "detaliu": se poarta
"miºtocãreli", care, cu aportul dvs deloc
neglijabil, a devenit un loc comun al
limbajului public de la noi, a intrat
golãnismul în clasa politicã. Valceni, mai
cereti si dela altii, n-am tinp de voi si nu
donez banii pentru voi rromii, am romanii
mei sa-i ajut. Sa va ajute si sa doneze tigani
vostri. Ne-aþi obligat pe toþi sã ne scãldãm zi
de zi în aceastã mocirlã lingvisticã ºi, astfel,
sã devenim în proporþie de masã rãi.

COPII ROMII NU ªTIU CE ÎNSEMNÃ 1 IUNIE

Trei tinere din satul Spanþov,
judeþul Cãlãraºi, au pus pe
picioare, cu sprijinul Fundaþiei
PACT, un proiect prin care
promoveazã tradiþiile locale ale
romilor rudari din localitate,
menit sã-i ajute pe aceºtia sã
trãiascã din meseria pe care au
moºtenit-o din generaþie în
generaþieO bucatã de lemn care
spune o poveste doar celor ce
ºtiu s-o asculte, o daltã ºi multã
mãiestrie. Cu aceste
"ingrediente", dupã câteva ore
de meºteºugit iese o lingurã
tocmai bunã de învârtit

mãmãliga în ceaun ºi care se
pãstreazã câteva generaþii.
Oameni muncitori, cu fricã de
Dumnezeu, modeºti ºi primitori,
romii rudari din Spanþov îºi pun
imediat sufletul pe tavã, atunci
când îi întrebi despre
meºteºugul care i-a consacrat.
"Noi eram bine vãzuþi pe
timpuri. Ne vindeam marfa din
sat în sat, plecam cu cãruþele ºi
fãceam turul Cãlãraºiului.
Linguri, copãi, boluri, furculiþe,
mese ºi scãunele cu trei picioare,
cam tot ce are nevoie omul în
bãtãturã. Acum, aproape nimeni

nu ne mai cautã", spune Ion
Gheorghe (84 de ani), cel mai

bãtrân membru al comunitãþii de
romi rudari din Spanþov. 
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Un “vastit fabricant di 
cazane di tuica", din Mediaº, 
a poposit la Ploieºti

Cand mi-a vazut aparatul foto, s-a apropiat
imediat de mine, si-a rasucit discret mustata si-a
inceput, brusc, sa zambeasca. Voia, probabil, sa
arate ca neamul din care se trage n-o duce chiar asa
de rau, precum vorbeste lumea. In secunda
urmatoare, in spatele sau apare si piranda. Dupa ce-
l imortalizez, intinde mana si-mi zice: "Jan, dan
Medias, vastit fabricant di oale, tuciuri si cazane di
tuica. Nu vrei unul, ca mata ti-l dau mai ieftan?".
Din vorba-n vorba, aflu ca mestesugul fabricarii
cazanelor de tuica, al prelucrarii metalelor, in
general, se mosteneste din tata-n fiu in cazul romilor
care se trag din neam de caldarari sau spoitori. De
fapt, ei din asta traiesc. Chiar daca sunt
confectionate exclusiv manual, din tabla de cupru,
tuciurile, cratitele sau cazanele de tuica oferite,
zilele trecute, spre vanzare trecatorilor din centrul
Ploiestiului erau de o calitate ireprosabila.
Confectionarea unui cazan de tuica dureaza chiar si
doua luni, de aici si pretul de... 45 de milioane de lei
vechi, bucata. O parte din banii castigati se
reinvestesc in cupru, care este tot mai greu de gasit
si mai scump. La despartire, il intreb: merge
vanzarea? "Slabut. E saraca lumea si la Ploiesti",
raspunde Jan, dezamagit. 

Piesa de teatru în limba romani
“O noapte furtunoasã”, la
Centrul Cultural Municipal
“George Coºbuc”

"Pe scena Centrului Cultural Municipal
"George Coºbuc" vor urca pe scenã mai mulþi actori
profesioniºti de etnie romã, care vor juca într-o
piesã de teatru. Este vorba despre actorii Sorin
Aurel Sandu, Zita Moldovan ºi Pavel Bârsan. Cei
trei actori au susþinut o conferinþã de presã, în cadrul
cãreia Sorin aurel Sandu a declarat cã "noi urmãrim
sã promovãm teatrul în limba romani în România,
pentru cã în alte þãri existã aºa ceva, iar la noi, în
România, þara cu cei mai mulþi romi din Europa.
Urmãrim creºterea stimei de sine a romilor ºi vrem
sã promovãm partea frumoasã a romilor ºi cultura
lor. Ne dorim sã se ajungã la teatrul de stat al
romilor, instituþie care sã promoveze cultura
romilor". La rândul sãu, Zita Moldovan a declarat
cã "suntem aici cu prilejul Festivalului Tradiþiilor
Þigãneºti. Eu sunt deja la a treia participare la acest
eveniment, ºi chiar am i câºtigat un titlu de Miss,
deºi nu sunt bistriþeancã. În privinþa piesei de teatru,
aceasta a avut foarte mare succes".

Vocea Romilor

Ce este un lucru cert în privinþa naþiunii
înlocuitoare este cã dã bine în poze, cel puþin
mie aºa mi se pare, cã... fãrã a depune prea
mult efort obþii un cliºeu plin de personalitate,
care spune ceva. Duminicã, la Tîrgul Olarilor,
respectiv la Zilele Culturii Romilor, eram cu
Pixie dupã mine, normal! Bîntuind eu prin
bazarul din Piaþa Micã, þigãncuºa din dreapta
mi-a cerut sã le fac o fotografie, ei ºi bunicii.
M-am executat, a ieºit ce vedeþi, îmi plac
culorile vii ºi contrastul între generaþii. Bine,
imediat dupã, puºtoaica a început automat cu

textul: dã-mi ºi mie un leu! Cred cã din frage-
dã pruncie li se inoculeazã chestia asta! Pe
tanti de mai jos am surprins-o fãrã sã ºtie ºi
fãrã sã îndrept explicit aparatul cãtre ea, e, da-
cã vreþi, o fotografie din ºold. Atenþia cu care
rãsfoia cartea aia, tot cadrul în sine, îmi amin-
tea cumva de Moromeþii. Bãrbatul ei era un-
deva în dreapta, nu aveam chef de discuþii aºa
cã am lãsat aparatul atîrnat la gît, am verificat
încadrarea pe ecran ºi am declanºat! În colajul
de mai jos am folosit fotografia iniþialã,
prelucratã de Cãlin, numai el ºtie cu ce.

Naþiunea înlocuitoare
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Vineri, 8 aprilie, þiganii din întreaga
lume au sãrbãtorit ziua internaþionalã
a neamului lor. Nomazi plecaþi din
nord-vestul Indiei, cu aproximativ
1.500 de ani în urmã, ei s-au
împrãºtiat în toatã lumea. În Bucureºti
sunt menþionaþi pentru prima oarã la
1572. Astãzi, în Capitalã, cartierul-
emblemã al acestei etnii este
Ferentariul. Libertatea vã prezintã o
istorie a acestei zone sortite sãrãciei
încã de la apariþia ei.

Prima menþiune a þiganilor din
Bucureºti a apãrut în 1572, când Oprea ºi
Stan, "feciorii Orzii þiganul", au vândut loc
de casã grecului Cuciuc. Deºi erau robi,
aºa cum erau cei mai mulþi þigani la acea
vreme, cei doi aveau drept de proprietate ºi
de liberã folosinþã a proprietãþii. În 1727,
este menþionat primul þigan liber:
Dumitraºco. El avea "trei case, douã
pivniþe cu vinuri, bani împrumutaþi altora,
unelte de cãldãrar (era vãtaf de cãldãrari) ºi
haine". Încã din epoca medievalã, cea mai
sãracã zonã a oraºului era cea de sud-vest.
Începea de la Podul Calicilor, de unde
pornea, pe atunci, drumul Craiovei, ºi s-a
mãrit, în timp, înspre Pieptãnari-Ferentari.

Existã o legendã, neatestatã documentar,
conform cãreia numele cartierului ar
proveni de la niºte "ferentari", soldaþi ai lui
Mihai Viteazul, care au fost
împroprietãriþi de domnitor dupã bãtãlia
de la Cãlugãreni (1595).

Au apãrut dupã dezrobire
Dupã dezrobirea þiganilor, în 1856,

aceºtia au pãrãsit moºiile ºi au început sã
se adune în comunitãþi compacte, la

periferia localitãþilor mari. Lor li s-au
adãugat, în timp, ºatrele nomade. Aºa a
apãrut ºi comunitatea þiganilor din
Ferentari.Conform menþiunilor istorice,
þigãnimea din sudul Capitalei se întindea,
la începutul secolului XX, din actualul
bulevard Pieptãnari, care derivã din
meseria þigãneascã de "pieptãnar", adicã
fãuritor de piepteni - menþionatã în "Istoria
Bucureºtilor" a lui Constantin C. Giurãscu
- pânã în actuala Prelungire a Ferentarilor.

Istoria cartierului Ferentari: primul
þigan liber din Bucureºti era vãtaf

Cum pot fi abuzaþi
supravieþuitorii romi ai
deportãrilor în Transnistria!

Mesaj pentru romii deportaþi în Transnistria/BUG
solicitanþi de pensii germane (pensii de ghetto) pe filiera
Cioabã!!! Mi-a parvenit o informaþie, din partea unor avocaþi
români din Germania, în legãturã cu romii care au depus
dosare la "Birou Mediator - Dorin Cioabã", mai precis un
aspect de nelegalitate ºi cu potenþial de înºelãciune/abuz de
încredere. Oamenii sunt informaþi cã dosarul a ajuns în
Germania, li se comunicã un numãr de înregistrare (insã nu se
specificã la ce instituþie a fost înregistrat acel dosar). Ceea ce a
trezit suspiciuni este graba cu care dl. Cioabã acþioneazã,
îndemnându-i pe romi sã SEMNEZE ÎN ALB un document
în limba germanã (o limbã pe care foarte puþin probabil cã o
cunosc) si al cãrui conþinut tradus în românã este urmãtorul:
„Dau prezenta imputernicire pentru a fi reprezentat in fata
Caselor de Pensii germane cu privire la pensie (plati
retroactive, recunoasterea perioadei de asigurare, cerere pentru
pensie). Persoanele imputernicite de mine au dreptul de a da
toate lamuririle relevante si de a recurge la toate masurile
legale necesare. Persoanele imputernicite de mine dispun de
dreptul de a intra in posesia banilor si sunt de asemenea
indreptatite sa-si stabileasca onorariul de succes si sa incaseze
banii. De asemenea, sunt imputernicite sa aiba acces la
documente si sa dea la randul lor imputerniciri. În cazul în care
autorizaþia este prezentatã în cursul procedurii administrative,
se aplicã, de asemenea, procedurilor judiciare adiacente. Toate
împuternicirile emise anterior nu mai sunt valabile.“

Persoanele de etnie rroma aflate in
cautarea unui loc de munca sunt asteptate
vinerea viitoare la bursa de joburi
dedicata acestei comunitati ce va fi
organizata la Bucuresti de Agentia
Municipala pentru Ocuparea Fortei de
Munca (AMOFM). Actiunea va avea loc
in incinta Salii de Sport a Colegiului
Tehnic Petru Maior din bd. Timisoara nr
6. Potrivit oficialilor AMOFM, pana ieri
isi anuntasera participarea 80 de agenti

economici, cu o oferta de 1.991 de locuri
de munca din toate categoriile. Persoanele
de etnie rroma aflate in cautarea unui loc
de munca sunt asteptate vinerea viitoare
la bursa de joburi dedicata acestei
comunitati ce va fi organizata la Bucuresti
de Agentia Municipala pentru Ocuparea
Fortei de Munca (AMOFM). Actiunea va
avea loc in incinta Salii de Sport a
Colegiului Tehnic Petru Maior din bd.
Timisoara nr 6. 

Locuri de muncã pentru rromi

Caruta cu cai este un
mijloc de transport folosit
adesea in zonele rurale Un
portal de turism le recomandã
strãinilor ºapte lucruri pe care
trebuie sã le evite dacã nu vor
sã se facã de râs atunci când
ajung în România. ªTIRI PE
ACEEAªI TEMÃ "Castelul
lui Dracula, o colibã amãrâtã":
25 de motive ca sã nu vizite...
Portalul matadornetwork.com
le recomandã strãinilor care
ajung în România sã evite
câteva lucruri, pentru a nu se
face de ruºine aici:    Sã fii
vegetarian   În timp ce acest
lucru ar putea fi acceptat în
anumite cercuri în Bucureºti,
nu te aºtepta sã gãseºti o masã
gãtitã în casã care sã nu
conþinã într-o anumitã formã

ºi carnea de porc. Dacã
plãnuiþi sã staþi la cineva acasã
în România fiþi siguri cã v-aþi
informat în prealabil gazda în
legãturã cu obiceiurile voastre
alimentare.    Presupuneþi cã
românii vor sã profite de
sistemul social al þãrii voastre
Realizaþi cã Daily Mail nu este
întocmai un model de
integritate jurnalisticã, nu-i

aºa? Trebuie sã ºtiþi de
asemenea cã România are o
problemã cu exodul de creiere
- cei mai buni specialiºti ai lor
aleg adesea sã trãiascã ºi sã
lucreze în strãinãtate unde
gãsesc un nivel de viaþã mai
ridicat ºi salarii mai mari. Prin
urmare, sunt o mulþime de
români care lucreazã în
industria IT ºi în sistemul
medical în alte þãri. Din
nefericire, folosirea de
profesioniºti din obiºnuita
clasã de mijloc în fotografii
ataºate unor articole care
vorbesc despre invazia
"terifiantã" nu vinde foarte
multe ziare. Sã consideri
românii ca fiind slavi   Datoritã
unei istorii foarte ciudate,
România a rãmas o insulã de

latinitate într-o mare de slavi ºi
se identificã în acest fel.    Sã
confunzi toþi românii cu þiganii
Deºi este în mod obiectiv ºi de
înþeles o greºealã pentru
vorbitorii de limbã englezã,
pentru cã "rom" sunã puþin ca
ºi "român", ignoranþa nu te va
salva de la a pica foarte prost
dacã expui astfel de opinii în
faþa românilor. Românii sunt
descendenþi ai dacilor ºi
romanilor, care s-au aºezat aici
pe vremea Imperiului Roman.
Romii sunt o minoritate etnicã
rãspânditã prin Europa ai cãror
strãmoºi au migrat probabil
din India în urmã cu câteva
secole. Romii sunt o
minoritate etnicã în România.
Cei mai mulþi locuitori ai
României sunt etnici români. 

ªªaappttee mmoodduurr ii pprr iinn ccaarree ssãã ttee ffaacc ii ddee rrââss îînn RRoommâânniiaa .. CCee ll ii ssee
rreeccoommaannddãã ss tt rrãã iinn ii lloorr ssãã eevv ii ttee ddaaccãã aa jjuunngg îînn þþaarraa nnooaass tt rrãã

Voluntari din Zambia sau Uruguay,
veniþi în România ca sã îi sprijine
pe tinerii rromi

Un numar de 10 tineri voluntari din Polonia, Turcia,
Portugalia, Zambia si Uruguay au inceput in judetul Valcea un
proiect finantat de Comisia Europeana, in cadrul caruia vor
realiza o serie de activitati inovative menite sa sprijine cu
precadere tinerii rromi aflati in dificultate. Actiunea de
voluntariat este derulata de catre Asociatia Tinerilor Rromi din
Valcea, a precizat coordonatorul proiectului, Georgeta
Mureanu. "Folosind experienta lor anterioara, dar si sprijinul
organizatiei coordonatoare, voluntarii vor pune la punct o serie
de programe educationale remediale pentru tinerii rromi. In
parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, vor
organiza o gradinita de vara pentru copiii rromi si vor ajuta la
implementarea activitatilor in cadrul acestei initiative. De
asemenea, tinerii voluntari vor co-organiza activitatea 'Sansa a
Doua' dedicata tinerilor si adultilor din comunitatile rome ce nu
au avut oportunitatea de a merge la scoala. Astfel, voluntarii vor
desfasura actiuni de informare despre comunitatile europene,
drepturile cetatenesti si importanta participarii la alegerile
europene", a precizat Mureanu. Proiectul este finantat de catre
Comisia Europeana prin intermediul Programului Tineret in
Actiune, Actiunea 2 - Serviciul European de Voluntariat. 
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Comisia de Eticã a TVR nu a
identificat fapte interpretabile
ca discriminatorii sau rasiste,
însã recomandã evitarea
termenului "þigan" în TVR
Comisia de Eticã a Societãþii
Române de Televiziune
(SRTv) prezintã concluziile în
cazul scandalului cu
realizatoarea Mihaela
Drãgan, care a anunþat în
luna martie cã vrea sã dea
postul public în judecatã,
acuzând intervenþii editoriale
inadecvate, "comportament
abuziv" ºi "atitudine rasistã"
din partea producãtoarei
emisiunii pe care o prezenta.

Comisia de Eticã ºi Arbitraj
(CEA) a TVR a primit mai multe
sesizãri în cazul Mihaelei Drãgan,
fostã prezentatoare a emisiunii
dedicate minoritãþii rome "Fãrã
etichetã". Mihaela Drãgan,
cunoscutã ca actriþã, dar ºi ca
activistã pentru drepturile
minoritãþii rome, din care face

parte, a declarat, în luna martie, cã
nu a avut un contract de muncã ºi
nu a fost plãtitã, ameninþând
totodatã cã va da în judecatã
postul public, printre altele,
pentru "atitudinea rasistã." În
urma analizei, CEA nu a
identificat fapte interpretabile ca
discriminatorii sau rasiste, însã
recomandã evitarea termenului
"þigan" în TVR ºi producãtoarei
Mimi Necula sã-i prezinte scuze
moderatoarei, scrie Mediafax.
Comisia de Eticã a primit sesizãri
de la Cãtãlin Sava, coordonator
cu atribuþii de producãtor
executiv al Secþiei Alte Minoritãþi
din TVR, de la ActiveWatch ºi de
la Mihaela Drãgan. Totodatã,
CEA a primit o sesizare din
partea Asociaþiei E-Romnja, în
care semnatarii au cerut
analizarea afirmaþiilor publice ale
Mihaelei Drãgan, potrivit cãreia
nu a beneficiat de niciun contract
de muncã sau de colaborare în
cele douã luni în care a activat în

TVR, potrivit site-ului tvr.ro.
Semnatarii sesizãrilor au mai
solicitat verificarea acuzaþiilor de
intervenþii editoriale inadecvate,
"comportament abuziv" ºi
"atitudine rasistã" aduse de
Mihaela Drãgan producãtoarei
emisiunii menþionate, Mimi
Necula.   În urma unei analize,
membrii Comisiei de Eticã au
recomandat ca producãtoarea
Mimi Necula sã prezinte scuze
în mod public pentru cuvintele

jignitoare adresate Mihaelei
Drãgan, precum ºi evitarea
termenului "þigan" nu doar în
producþiile publicistice, ci ºi în
comunicarea de orice fel din
interiorul TVR. CEA mai
recomandã evitarea oricãror
comentarii care pot fi
interpretate ca lipsite de respect
la adresa colegilor sau a
invitaþilor în TVR, inclusiv în
spaþiile de lucru cu acces
restricþionat.

Concluziile Comisiei de Eticã din TVR în cazul
prezentatoarei care a acuzat postul public de rasism:
evitarea termenului „þigan“ în interiorul instituþiei

Într-o perioadã în care inclusiv
cãsãtoria este cenzuratã, iar pe râs
se fixase impozit, cântecele
romilor români au fost printre
puþinele creaþii populare ce au
rezistat aici, în þarã, în anii
dictaturii.

De ce? Cum?
Câte întrebãri la care rãspunsul

poartã în el ceva tragi-comic.
Aºa cum românii au avut doina

ca modalitate de luptã socialã în
secolele trecute, aºa au avut romii
români cântecul de of ºi jale.

A existat ºi existã, din pãcate,
în gândirea unor oameni faptul cã
lãutarii romi români sã fie ironizaþi.
Aceastã situaþie a fãcut ca lãutarii
sã se rãzbune în cântec pe tot ce îi
umilea.

De la rãzbunãri simple pânã la
adevãrate blesteme la adresa
mãsurilor de teroare ceauºistã,
cântecele s-au constituit în
adevãrate mitinguri spirituale.

Lãutarii romi români, în
aparenþã ridicoli ºi inofensivi, au
fost de fapt niºte oameni abili,
curajoºi, demni de originea nobilã
a romilor. Ei au criticat tot ce a fost
nedrept. Nomenclatura amatoare
de licoarea lui Bachus (molan) ºi
de muzicã lãutãreascã îi

considerau pe lãutari "arlechini".
De fapt - nomenclatura, aceºti
"meseni de la pomana comunistã"
au fost cei care erau în posturã
ridicolã. Lãutarii au ºtiut ca în
cântecele lor sã se distreze inclusiv
pe seama "pingiului". În cadrul
acestei prime apariþii ne vom referi
la problema agrarã, la acele
faimoase "globale". Lua þãranul
român în acord global anumite
suprafeþe cu porumb, îl sãpa, îl
prãºea, îl uda, îl culegea, transporta
ciocanii ºi porumbul la bazele de
recepþie.

Pentru aceasta primea un
procent mult mai mic decât cel
prevãzut în contract ºi, de
asemenea, ºi acest "puþin" îl
primea la o datã târzie.

Toatã aceastã farsã urâtã cu
implicaþiile sale, aceastã
revoltãtoare nedreptate ce i se
fãcea celui ce lucrase globalul a
fost pusã în cântec.

Vocea Romilor

Diferenþa dintre þigani ºi români,
exemplul Braºovului

De mai mulþi ani încerc sã înþeleg de ce românii
din Braºov au pornit pe un drum, iar þiganii din
acelaºi oraº pe altul. La o primã vedere ambele
comunitãþi au intrat în istorie cu ºanse aproximativ
egale, dar au sfârºit diferit. De mai mulþi ani studiez
istoria þiganilor braºoveni ºi încerc sã înþeleg de unde
a apãrut aceastã diferenþã. Þiganii ºi românii din
Braºov au avut în evul mediu un statut asemãnãtor:
parte dintre ei iobagi, parte oameni liberi, nici unii nu
aveau drepturi cetãþeneºti, erau excluºi de la deciziile
politice. Pentru tot evul mediu ambele comunitãþi s-
au confruntat cu mãsuri de excludere economicã.
Iniþial þiganii puteau practica tot felul de meºteºuguri
(fierãrie, cizmãrie, zidãrie) plus din rândurile lor erau
recrutaþi cãlãii, hingherii ºi temnicerii oraºului
(meserii bine plãtite, dar care aveau ataºat stigmatul
social al impuritãþii). Dintre þigani erau recrutaþi ºi
cioclii pe timp de ciumã, dar în aceastã "breaslã"
intrau ºi români ºi saºi ºi unguri (aici mai degrabã era
vorba de imunitatea dobânditã în faþa bolii, nu de
originile etnice sau sociale).

EXISTÃ O LIMITÃ ÎN TOATE!
Copiii! Flori

ale pãmântului ce
nu au preþ ºi nu
cunosc ofilirea.
Copiii! Noroc în
casã ºi liant
pentru familie,
tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte. Copiii! Duºmanii
nefericirii ºi ai sãrãciei. Pierzi ceva, te jigneºte cineva,
vii acasã ºi-þi arunci ochii  pe copii ºi totul îþi trece. Te
cerþi cu soþia. Pleacã, ºi-þi lasã copilul ºi parcã-þi þine
loc de ea, parcã te unge pe suflet. ªi dacã uneori nu ai
pâine destulã sau a mai rãmas o bucãþicã de carne, o
aºezi lui în farfurie ºi parcã te saturi tu. Doamne! ªi ce
mândru te simþi, cum þi se umple sufletul cu aer curat
când auzi spunându-se: Ce seamãnã cu tatãl sãu!
Chiar dacã face o prostie… Am fost în urmã cu doi
ani într-o casã de copii din Bãrãgan.  La un moment
dat, în timp ce aºteptam, m-am auzit strigat pe numele
mic "nea Gelu". Am tresãrit; în faþa mea era un bãiat
din satul meu de care ºtiam cã are TATÃ. M-am uitat
la el, la modul cum strângea banii ce-i oferisem ºi m-
am trezit în tren cu ochii umezi. Orice regim ar fi,
oricâtã grijã ar exista pentru dotarea acestor orfelinate,
existenþa, traiul unui copil lãsat la o casã de ajutor este
o mutilare a…. tatãlui. Înseamnã sã-þi scoþi un ochi, sã
rãmâi infirm ºi chiar urât. Ce mult îi admir pe rromii
spoitori, cãldãrari, care oricât de mulþi copii au, nu am
auzit sa-i dea la orfelinat pe vreunul din copiii lor.
Chiar dacã umblã în picioarele goale. ªi atunci ce este
de fãcut? "Cine are, sã ºi-i creascã, cine nu, sã nu-i
doreascã", spune o zicalã din popor. Noi zicem cã
este o rezolvare, dar una egoistã. Cine nu poate face
copii are dreptul ºi obligaþia sã adopte copii. Drept
este sã fim realiºti, sã avem atâþi copii cât putem sã le
oferim strictul necesar. Bun! Noroc cu avortul liber
care rezolvã problema dragostei matematice; este o
rezolvare, dar nu cea mai indicatã. ªi atunci?
EXISTÃ O LIMITÃ ÎN TOATE!

Pe scurt

CÂNTECELE LÃUTARILOR ROMI-
ROMÂNI, REVOLTE SOCIALE
PERMANENTE ÎN ANII DICTATURII

FF lloorrããrreeaassaa RRRROOMMÃÃ
Florãreasa

este femeia din
n e a m u l
rromilor ce nu
are culoare.
Pielea ei,
culoarea ochilor
ei, unghiile au
î m p r u m u t a t
puþin câte puþin
din culoarea tuturor florilor ce-i trec prin mânã.

ªi fiindcã umblã cu flori, florãreasa este frumoasã ºi are
întotdeauna copii frumoºi ºi isteþi, chiar dacã soþii sunt mai puþin
dãruiþi de Dumnezeu.

Uneori ai impresia cã florãreasa nu are casã. Locul ei este
printre flori.

Florãresele nu mor niciodatã.
Dumnezeu are grijã ca-ntr-un loc unde vindea o florãreasa

cerutã pe lumea cealaltã, sã vinã o alta ce-i seamãnã leit.
Este un schimb cum numai în lumea florilor poate avea loc!
Florãreasa!
Femeie din lumea rromilor ce este frumoasã ca bujorii,

înþepãtoare ca trandafirii, frumos mirositoare precum crinii (de
aceea când eºti cu florãreasa la plimbare sã ai grijã ca toate
ferestrele lumii sã fie deschise!!).

Florãresele! Femei din lumea noastrã ce au farmecul ºi
misterul lalelelor.

Florãresele! Femei din neamul nostru care se nasc ºi mor
fecioare!

Ele fac dragoste, se sãrutã cu fiecare atingere de floare.
Florãreasa este femeia ce þine undeva, într-un caiet ascuns în

inimã, toate însemnãrile despre zilele onomastice, de naºtere,
cãsãtorii, logodne, mici atenþii, capricii, înmormântãri.

Veseli ºi triºti, femei ºi bãrbaþi, tineri ºi bãtrâni trec pe la ele!
Sunt singurele fiinþe ce-nfrumuseþeazã urâtul ºi acoperã

neºtiinþa.
Cu flori de la ea eºti dorit mai mult, apreciat, admirat, iertat…
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Se numeºte Larisa
Moisasin ºi este fetiþa
care a obþinut cea mai
mare medie de admitere
la liceu, 9,51 dintre toþi
copiii rromi. Ea a ales sã
studieze la Colegiul
Naþional "Liviu
Rebreanu", unde a fãcut
ºi gimnaziul, la clasa
bilingvã de ºtiinþe ale
naturii, nu de alta, dar îºi
doreºte sã devinã medic.
Pentru asta ºi-a fixat un
obiectiv: vrea sã studieze
la Oxford, în Londra.

Sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Bistriþa-
Nãsãud a fost luat parcã cu
asalt luni dimineaþa când copiii
de etnie rromã au venit sã-ºi
aleagã liceele în care vor
studia. I-au însoþit pãrinþii,
bunicii, rudele mândre cã ei
vor depãºi condiþia înaintaºilor

neºtiutori de carte. Printre ei
am zãrit o fetiþã înaltã, cu ochi
mari, timidã. Aveam sã aflu cã
este Larisa Moisasin, eleva
care a obþinut cea mai mare
medie la admitere la liceu
dintre toþi copiii rromi. "Îmi
plac provocãrile ºi vreau sã am
concurenþã pentru a excela.
Educaþia este foarte importantã
pentru ca mai apoi sã culegem
meritele. Vreau sã fac
medicinã ºi vreau sã urmez
facultatea la Londra, la Oxford
ºi m-am gândit cã CN Liviu
Rebreanu este cel mai bun start
pe care îl pot lua în direcþia pe
care vreau sã merg", a spus
Larisa. "Larisa este o fetiþã
bunã. Avea ºanse sã intre în
clasa respectivã ºi dacã nu opta
pentru locurile rezervate
copiilor rromi, dar soþul meu a
insistat. Am zis cã e o ºansã în
plus. Nu ne e ruºine cu etnia
noastrã. Vreau sã vã spun cã

am ºi un bãiat care terminã
Academia de Poliþie. Chiar
zilele acestea îºi dã licenþa. Noi
am înþeles cã, în aceastã lume,
în care se gãseºte tot mai greu
de lucru, studiile sunt singura
ºansã. Este foarte bine pentru
ei sã înveþe. Dacã nu ai ºcoalã,
nu poþi face nimic în ziua de

azi. Eu ºi soþul meu avem
studii medii. La vremea aceea,
nu am avut posibilitatea de a
urma o facultate. De-asta, prin
ei, ne simþim foarte bine cã
sunt cuminþi ºi ascultãtori.
Suntem foarte bucuroºi", a
spus Daniela Moisasin, mama
fetiþei.

Larisa, fetiþa de etnie rromã cu cea
mai mare medie la admitere, 
vrea sã studieze medicina la Oxford

Efectele pozitive ale
Campaniei “Totul
pentru sãnãtate, totul
pentru educaþie”

Campania a demarat în luna octombrie 2015, iar
efectele pozitive au apãrut în anul 2015 Astfel încât
analize medicale gratuite au fost facute in peste 35 de
judeþe printre care Botoºani, Vaslui, Bacãu, Suceava,
Constanþa, Cernavodã, Mureº, Cluj.

Începând cu 2001, romii au constituit subiectul mai
multor politici publice (Strategia Guvernului de
îmbunãtãþire a situaþiei romilor, Programului Naþional
Antisãrãcie ºi de Promovare a incluziunii sociale ºi
Memorandumului Comun de Incluziune Socialã).
Dezideratele tuturor acestor politici sunt îmbunãtãþirea
situaþiei romilor, reducerea sãrãciei ºi a excluziunii
sociale, promovarea susþinutã a unei societãþi coezive ºi
inclusive ºi promovarea politicilor active de incluziune
socialã a Romilor (Deceniul), toate aflate în legãturã cu
Planul Naþional de Dezvoltare 2007-2013.

Campania "Totul pentru sãnãtate, totul pentru
educaþie", este cea mai amplã acþiune a Asociaþiei
Partida Romilor "Pro-Europa" în domeniile sãnãtãþii ºi
educaþiei, justificându-se rezultatele foarte bune,
obþinute în ultimii 7 ani de asociaþie în derularea
campaniei educaþionale desfãºuratã la nivel naþional, cu
titlul "Noi îþi dãm recomandare", campanie, în cadrul
cãreia, Partida Romilor Pro-Europa a înregistrat
aproximativ 40.000 de beneficiari.

Scopul campaniei este acela de a creºte accesul
etnicilor romi la serviciile publice de sãnãtate ºi
educaþie. În acest sens campania va avea o dimensiune
naþionalã, desfãºurându-se în peste 35 de judeþe ale þãrii.

Sibiu: Lansarea volumului de
interviuri Rromii povestesc,
conceput de Oana Burcea

La Casa Artelor, din Piaþa Micã nr. 21 a avut loc
lansarea volumului de interviuri Rromii
povestesc,conceput de Oana Burcea, muzeograf în
cadrul Muzeului ASTRA. Evenimentul a adus
împreunã, publicul ºi protagoniºtii întâmplãrilor
relatate, într-o atmosferã intimã ºi cordialã. Între
paginile publicaþiei se regãsesc istorisiri ce fac referire
la modul de locuire din trecut, la experienþa deportãrii
în Transnistria, la obiceiuri de nuntã, sau la momentul
naºterii pruncilor. Textul este însoþit de fotografii
realizate în comunitãþi tradiþionale de rromi, de
Maurizio Marchesini, care a declarat: "Suntem
norocoºi, eu ºi Oana, cã am avut posibilitatea de a lucra
în ultimii zece ani cu rromi ºi pentru rromi. Acum,
dupã atâþia ani de mers în comunitatea lor, credem cã
ºtim multe despre ei. Totuºi, ei ne surprind permanent.
Este ca ºi când ai asista la un continuu spectacol, fãrã
a plãti bilet. La început am avut pretenþia sã credem cã
noi îi învãþãm pe ei lucruri, dar acum sunt convins cã
noi învãþãm mai multe de la ei, despre modul de a
vedea familia, viaþa. "

Balul romilor, fãrã
lãutari celebri

Dupã o pauzã de un
an, balul romilor, la
pachet cu festivalul
dedicat tot cetãþenilor de
etnie rromã revine, fiind
programat pentru data
de 15 august. Festivalul
Tradiþiilor Þigãneºti,
aflat deja la a X-a ediþie,

se va desfãºura pe pietonalul Liviu Rebreanu începând cu ora
18:00. Vor lua parte formaþiile artistice Asul de Treflã ºi
Trifoiaºul de la munte din Budacul de Sus, Asul de Treflã din
Bistriþa, Voinþa Cetate, Illo Romano din Lechinþa, Floarea de
Salcâm din Þagu ºi Crizantema Romilor din Sânmihaiul de
Câmpie. Festivalul va fi animat ºi de formaþii artistice "din
vecini" precum Le Romengo Ily din Sâncraiul de Mureº ºi
Aven Amentza Romale din Târgu Mureº. Acesta va fi
precedat de balul romilor care va avea loc la restaurantul Parc.
Acesta va beneficia ºi el de serviciile unui taraf din Cluj ºi va
avea o taxã de intrare de 100 de lei.

C M Y K
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Recordurile de natalitate în judeþul Iaºi:
Lungani, Ciurea, Voineºti. La 1 copil
român se nasc 2,5 copii romi. În zece
ani, de la un recensãmânt la altul,
populaþia romã a crescut cu 200-300%.
În aceeaºi perioadã, sporul în rândul
populaþiei de români a stagnat. "La 12-
13 ani se cãsãtoresc, la 20 de ani au
deja 5-6 copii", spune primarul
Lunganiului despre locuitorii din Zmeu.
Real, sunt 3 milioane de romi la nivel
naþional, spun experþii. Extrapolând
trendul demografic de la Iaºi, structura
populaþiei se va schimba semnificativ
pânã în 2050 în toatã România.

Datele furnizate de Direcþia de Statisticã a
Judeþului Iaºi aratã cã, în urma
recensãmântului populaþiei efectuat în 2011,
în judeþul Iaºi sunt 11.288 de romi, adicã
1,46% din populaþia de 772.348, dar cu mult
mai puþin decât cifra realã!

ªi, dacã în municipiul Iaºi s-au declarat cã
fiind de etnie romã doar 1.376 de persoane,
adicã 0,47% din populaþia oraºului, sunt sate
unde etnia romã este majoritarã, cum este
cazul satului Pietriº, din comunã Dolheºti,
unde romii reprezintã 59,34% din populaþie,

sau a satului Zece Prãjini, unde romii
reprezintã 57,58% din populaþie.

Comparativ cu datele de la recensãmântul
din 2002, numãrul romilor din judeþul Iaºi a
crescut cu aproape 1.700 de persoane.
Creºterea demograficã a etniei rome este de
circa 18%. Faþã de recensãmântul anterior,
numãrul romilor a crescut cel mai mult în

Voineºti - de la 14, la 416 de persoane,
Holboca - de la 59, la 260 de persoane ºi
Dolheºti - de la 147, la 564 de persoane.

Þinând cont cã natalitatea la etnia romã
este de 2,5 ori mai mare decât la români,
potrivit statisticilor, rezultã cã, în 2050, mai
multe comune ale judeþului Iaºi vor avea
populaþia de etnie romã majoritarã.

Simulare Iaºi, 2050: vom avea
zone cu populaþie majoritar romã

Vestitele salbe þigãneºti au origini
româneºti, spun reprezentanþii romilor, însã în
jurul lor au ajuns sã se construiascã, în timp,
adevãrate poveºti de viaþã. Fetele de mãritat,
de exemplu, pot intra într-o familie bunã doar
dacã au o salbã corespunzãtoare.Obiceiul
salbelor este împrumutat de romi de la români,
însã a devenit în timp unul dintre simbolurile
etniei. "E un obicei pe care romii l-au
împrumutat din zona Banatului, de la românii
bãnãþeni. E o soluþie pe care au adoptat-o
pentru cã, fiind nomazi, aveau nevoie sã-ºi
investeascã banii în ceva de valoare, însã nu
puteau investi în lucruri care sã fie greu sau
imposibil de transportat", povesteºte Dorin

Cioabã, regele internaþional al romilor.    A
fost doar începutul pentru obiectul de podoabã
care a devenit o adevãratã marcã a
comunitãþii. ªi astãzi, aurul este principala
avuþie a romilor, ºi se considerã cã eºti bogat
în funcþie de aurul pe care îl deþii, nu de
celelalte proprietãþi sau obiecte chiar dacã
acestea, de multe ori, depãºesc aurul ca
valoare.    De la primele salbe, ale nomazilor,
lãsate moºtenire, a apãrut salba pentru fetele
de mãritat, la început formatã dintr-un singur
bãnuþ ºi apoi din tot mai mulþi. În zilele
noastre, s-a ajuns pânã la a se negocia numãrul
bãnuþilor din salbã, pentru ca o fatã sã ajungã
într-o familie cât mai înstãritã. Pentru a fi

consideratã "din familie bunã", salba fetei
trebuie sã aibã cel puþin 30 de bãnuþi de aur.
Existã atât salbe "de zi", cu 3-5 monede, cât ºi
salbe "de ocazie", cu bãnuþi mai mulþi, iar
fetele le mai poartã ºi împletite în pãr. 

Ce simbolizeazã, de fapt, salbele þigãneºti? Unde îºi fac þiganii banuþii de
aur ºi câte monede se pun în salba unei fete consideratã o „partidã bunã”

În ultimii 10 ani, povestea
romilor din cartierul "La capace"
din localitatea ilfoveanã Jilava se
tot repetã, asemeni unui coºmar
fãrã sfârºit! Aºezaþi la marginea
satului, la ieºirea înspre Vidra,
cei aproape 500 de oameni
rãmân în fiecare an fãrã curent
electric. Acea "luminã", cum ei
înºiºi se exprimã, aproape vitalã
pentru cei bolnavi dintre ei, se
opreºte bruºc în fiecare iarnã ºi
întârzie sã aparã pânã ce dã colþul
ierbii, din cauza unui hãþiº
legislativ pe care nici primarul
popular printre sãteni, nea Ilie

Ionescu nu ºtie cum sã-l mai
descoasã.

Povestea romilor din cartierul
"La capace" început în 2004, în

preajma alegerilor electorale
prezidenþiale. Atunci, 200 de
familii au primit din partea
primãriei loturi de pãmânt la
marginea satului, aproape de
groapa de gunoi. Câte 300 de
metri pãtraþi de familie, cu
promisiunea cã la un moment
dat, dupã alegerile prezidenþiale,
vor fi împroprietãriþi. Evident,
dacã vor vota aºa cum trebuie.
Pentru ei, promisiunea a rãmas
însã una tipic electoralã, cãci în
toatã perioada scursã de atunci ºi
pânã în prezent, nimic bun nu s-a
mai întâmplat.

Romii din Jilava ºi-au strigat oful în faþa
primãriei: „De 10 ani vã bateþi joc de noi!”

C M Y K

Vocea Romilor

Cum a devenit Viscri 
brandul turismului rural din
România. Reþeta de succes a
satului de care s-a îndrãgostit
prinþul Charles

În ultimii ani, sãtucul braºovean Viscri a
cucerit tot mai mulþi turiºti, în special strãini.
Mulþi spun cã succesul localitãþii se datoreazã
prinþului Charles, care are o casã în localitate,
însã cei care au construit acest brand sunt, de
fapt, o mânã de localnici care-ºi iubesc satul ºi
tradiþiilePotcovarul satului, atracþie turisticã
Înainte de Revoluþie, când toatã lumea muncea la
câmp, sã fii fierar era o meserie bãnoasã. Cu
timpul, afacerea a pierit, dar în locul ei a rãsãrit
alta. Gabor Istvan (30 de ani) a învãþat meserie
de la tatãl sãu ºi modeleazã orice în fier. Pentru
cã nu mai era de lucru în sat, s-a reprofilat pe
turism. Turiºtii vin la el în vizitã, iar Istvan le
aratã secretele meseriei. Face ºi potcoave în
miniaturã, pe post de suvenire ºi chiar îi lasã pe
turiºtii mai îndemânatici sã munceascã puþin în
atelier. "Nu mai este de lucru ca înainte, dar
acum lucrãm pentru turiºti. Fac mici potcoave,
pe care le vând cu 10 lei. Turiºtii sunt încântaþi
pentru cã, mai ales strãinii nu au vãzut în viaþa
lor un atelier. Fetiþa mea Teresa, de 8 ani, este
ghid pentru turiºti ºi tot ea se ocupã ºi de
vânzarea suvenirelor", povesteºte Istvan Gabor.

Cum cautã doi þigani printr-un
container cu haine destinate
persoanelor nevoiaºe

Doi minori din Dej, de etnie romã, au fost
fotografiaþi în timp ce cotrobãiau prin lucrurile
depozitate special pentru persoanele nevoiaºe,
aflate într-un container amplasat de cãtre autoritãþi
pe marginea drumului. Potrivit  incidentul a avut
loc joi, pe strada 1 Mai din municipiul clujean,
acolo unde un martor i-a fotografiat pe cei doi
copii în timpul "exerciþiului". Unul dintre ei i s-a
urcat în spate la celãlalt, dupã care a intrat pe
gaura destinatã depozitãrii hainelor, încãlþãmintei
ºi jucãriilor. Aceºtia nu ar fi gãsit nimic pe placul
lor, însã hainele scoase din container pentru a le
"uºura" munca au rãmas aruncate pe marginea

drumului.

Pe scurt
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Un tribunal din Miskolc, un oraº
din nord-estul Ungariei, a
condamnat la pedepse cu
închisoarea de la 30 de luni la 48
de luni un numãr de nouã etnici
þigani care au atacat, în 2015, o
reuniune organizatã de partidul
naþionalist Jobbik.

În noiembrie 2009, o organizaþie
localã a Jobbik a þinut un forum civil în
oraºul Sajobany, eveniment considerat
de rezidenþii þigani drept o provocare,
partidul radical fiind cunoscut pentru
marºurile împotriva infracþionalitãþii
comise de aceastã minoritate etnicã.
Atunci, mai mulþi þigani au atacat o
maºinã care transporta la reuniune
membri ai unei familii de susþinãtori ai
Jobbik cu bâte ºi topoare. Aceºtia au
devastat vehiculul ºi i-au rãnit pe
pasageri, strigând "Moarte vouã!" ºi
"Veþi muri, ungurilor!", potrivit agen iei
MTI.

Decizia anunþatã joi de instanþa din
Miskolc poate fi atacatã iar acuzaþii ºi

reprezentanþii lor legali au fãcut deja
apel, cerând o sentinþã mai uºoarã.

Conform recensãmântului din 2001,
în Ungaria trãiesc puþin peste 200.000
de þigani, ceea ce ar reprezenta
aproximativ 2 la sutã din totalul
populaþiei. Numãrul real al
reprezentanþilor acestei etnii este
estimat undeva între 700.000 ºi
1.000.000 de persoane.

Alianþa Tinerilor de Dreapta -
Miºcarea pentru o Ungarie mai bunã

(Jobbik) a obþinut 17 la sutã din voturi
în urma alegerilor generale din 2010 ºi
un numãr de 45 de parlamentari. La
nivel european partidul are legãturi
strânse cu mai multe formaþiuni
naþionaliste, precum Frontul Naþional
din Franþa sau Naþional-Democraþii din
Suedia. Dupã alegerile europarla-
mentare din 2009, Jobbik a obþinut
aproape 15 procente din totalul
voturilor exprimate, revenindu-i 3
locuri în Parlamentul European.

ÞIGANI condamnaþi la închisoare
pentru cã au atacat o familie de
naþionaliºti UNGURI de la JOBBIK

Harta Noii Ordini Europene:
ARDEALUL revine Ungariei ºi
OLTENIA, “Þara þiganilor”

Oltenia se va transforma in tara tiganilor. Ardealul va
ajunge la Ungaria. O parte din Basarabia se va uni cu ce
va ramane din Romania. Majoritatea evenimentelor
descrise in ciudatul document s-au produs sau sunt pe
cale sa se produca. Spionul care a furnizat harta a murit
in accidentul aviatic de la Balotesti.

La inceputul lunii decembrie 1989, presedintele
Romaniei socialiste, Nicolae Ceausescu, a primit din
partea lui Iulian Vlad un raport despre discutiile din
Malta dintre celor doua mari super-puteri de la acea
vreme, Statele Unite si URSS. Raportul vorbeste despre
”un nou echilibru pe continentul european”, respectiv
”redefinirea sferelor de influenta”. Documentul a fost
facut public si nu insistam asupra lui. Ceea ce nu se stie,
este faptul ca alaturi de informatiile mai sus amintite,
spionii romani care s-au ocupat de operatiunea ”Malta”
au mai adus si o harta. Acest document a produs pe plan
intern, in timp, demisia unui sef de Mare Stat Major al
Armatei Romane si o catastrofa aeronautica: cea de la
Balotesti, din 1995. Pe plan extern, tot ceea ce continea
la acel moment harta s-a produs sau este pe cale sa se
produca. Va prezentam o reproducere a documentului
care se afla la biblioteca din Bucuresti a Miscarii
Legionare.

Chinezoaica Liu Cheng, 26 de
ani, din Quanzhou, a purtat, în
timpul nuntii pe care a avut-o
recent, bijuterii din aur care i-ar
face invidiosi chiar si pe rromii
români. Liu Cheng a vrut sa fie
sigura ca nunta sa nu va trece

neobservata. Printesa Ancuta,
fiica regelui Stanescu, a purtat, în
2009, la nunta, o rochie cu cristale
Swarovski si bani din aur.

Ea a avut bratari si lanturi din
aur ce au cântarit cinci kilograme
si care valorau 320.000 de dolari.

Rromii noºtri sunt mici copii!
O chinezoaicã s-a mãritat cu
5 kg de aur pe ea

Ultimii 20 de rromi de
naþionalitate românã care ocupau
ilegal o proprietate publicã din
orãºelul Denain, din nordul Franþei,
au fost expulzaþi ieri. Ordinul de
pãrãsire a Franþei expira în cursul
zilei de astãzi. Iniþial, un grup de
aproximativ 60 de rromi au fost
goniþi de autoritãþi din orãºelul
Bouchain. Aceºtia au migrat cãtre
Denain, localitatea vecinã, unde au
ocupat ilegal, mai întâi, un adãpost de
câini, apoi - o locuinþã abandonatã. În
urma controalelor regulate efectuate
de Poliþia Aerului ºi Frontierei ºi de
agenþi locali, 32 de adulþi au fost
reþinuþi ºi eliberaþi ulterior, cu
obligaþia de a pleca din Franþa în

termen de o lunã. Presiunea continuã
a oamenilor legii din ultimele douã
sãptãmâni i-a determinat pe rromi sã
pãrãseascã treptat locuinþa
abandonatã. Aceºtia au plecat fie
cãtre Belgia, fie cãtre un alt oras
francez, Pas-de-Calis, situat la
Canalul Mânecii. Dupã ultimul
control efectuat în Denain, în casa
abandonatã mai rãmãseserã 20 de
persoane, care au fost urcate, ieri,
într-un autobuz ºi duse cãtre cel mai
apropiat aeroport, unde au fost
îmbarcate într-un avion cu destinaþia
România. Imobilul în care au locuit
rromii urmeazã sã fie dãrâmat,
conform unei decizii a consiliului
local.

20 de rromi expulzaþi din Franþa

Aºa aratã interiorul
unei cãruþe de
þigani! Parcã e o
micã opera de artã!

In Anglia, in aceste zile, se defasoara un festival
dedicat cailor. La manifestari participa rromi din intreaga
lume.

In fiecare an, mii de rromi din Anglia si din intreaga
lume participa la aceasta sarbatoare care are loc pe raul
Eden din regiunea Cumbria. Tiganii vin si se mandresc
atat cu niste armasari senzationali, dar si cu niste trasuri
picate si sculptate mai ceva ca niste bibelouri.Pentru
cateva zile, tiganii incearca sa refaca atmosfera de satra de
pe vremuri. Iata cateva poze de senzatie cu trasurile si caii
lor.Pentru cateva zile, tiganii incearca sa refaca atmosfera
de satra de pe vremuri. Iata cateva poze de senzatie cu
trasurile si caii lor.
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Inegalitatea sociala s-a accentuat in
ultimele decenii, constata economistii
Organizatiei pentru Cooperare si
Dezvoltare Economica (OCDE).

Cauzele indentificate de acestia intr-un
raport prezentat joi, 21 mai, se refera la
cresterea numarului de contracte pe perioada
determinata si reducerea personalului
calificat din randul clasei de mijloc.

In tarile dezvoltate, 40% din populatie a
obtinut venituri reduse in ultimele decenii,
punand in pericol cresterea economica la
nivel global. Situatia poate fi indreptata
numai prin programe guvernamentale ample
si o impozitare progresiva, arata expertii
OCDE, citati de Market Watch.

Distributie inegala a veniturilor
"In ultimele decenii, 40% din populatia

aflata la capatul inferior al distributiei
veniturilor a avut doar beneficii minore in
urma cresterii economice din multe tari.

In unele cazuri, veniturile lor au scazut in
termeni reali. Cand acest fenomen atinge
asemenea proportii, structura sociala cedeaza,
iar increderea in institutii se subrezeste", se
arata in raportul OCDE. 

Expertii institutiei sustin ca prapastia

dintre bogati si saraci s-a accentuat si mai
mult in perioada recentei crize financiare.

In timp ce in 1980, 10% din populatia cu
venituri mari incasa o suma de doar 7 ori mai
mare decat a celor din clasa de jos, raportul a
ajuns in 2013 la 9,6.

Bogaþii, tot mai bogaþi -
sãracii, tot mai sãraci.
Prãpastia atinge cote-record

Exista si rromi care si-au construit viata si cariera in Franta, si
contrazic spusele ministrului de Interne, care a afirmat, la inceputul
acestei saptamani, ca rromii sunt incapabili sa se integreze si sunt
predestinati sa fie trimisi inapoi in tarile de origine. Un amplu reportaj
France24 il infatiseaza pe Sorin Ciorba, rromul care il contrazice pe
Manuel Valls, sfidand prejudecatile. "Viitorul meu este in Franta,
pentru munca mea si copiii mei", spune Ciorba, care numai in urma cu
patru ani traia cu familia intr-o locuinta improvizata din cartoane, intr-o
tabara din afara Parisului. Ciorba admite ca a avut noroc sa gaseasca un
loc de munca si apoi sa-si permita sa plateasca o chirie, noroc pe care
multi din cei aproximativ 20.000 de rromi din Franta nu-l au. Barbatul
a intalnit un angajat al organizatiei caritabile Emmaus, care l-a ajutat sa-
si gaseasca cazare printr-un proiect de gazduire temporara initiat de
autoritatile locale. Curand, punea mana la constructia unor locuinte
pentru alte familii, si asa a reusit sa invete limba franceza. In cele din
urma a primit permis de munca si a fost angajat de Emmaus si si-a
permis sa plateasca chiria intr-un apartament din districtul 15, unde
locuieste impreuna cu sotia si cei sase copii. "Nu toata lumea fura sau
cerseste", spune el. La randul sau, Liliana Hristache, care a trait intr-o
tabara improvizata in perioada 2004-2015, spune ca rromii se pot
integra, daca li se ofera o sansa. "Trebuie sa primim.

Vocea Romilor

Farmec de aducere a
iubirii în viaþa ta 2014

Ingrediente :
-Un cazan
-O lumanare rosie
-Un mic bol de ardere a ingredientelor
-O lingurita de petale de trandafir (pentru

dragoste)
-O lingurita de petale de filimica (pentru

putere)
-O lingurita de verbian (pentru transmitere)
-Numele tau scris pe o foaie de hartie in

forma de inima
-Cateva picaturi de alcool
-O picatura din sangele tau (optional)

Procedura :
Se masteca in bol petalele de trandafir si

filimica impreuna cu verbina.Langa bol se
aseaza lumanarea rosie , pentru a aduce
dragostea catre tine.Tine strans in maini hartia in
forma de inima pe care ti-ai scris numele si
imagineaza-ti ca este inima ta , o inima fericita,
aparata , echilibrata si plina de pofta de a trai.Poti
scurge pe hartie o picatura din sangele tau.Se
pune , apoi , hartia in bol , se adauga cateva
picaturi de alcool si i se da foc amestecului.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

PPrreessaa ff rraanncceezzãã aa ggããss ii tt rr rroommii ii
ccaarree ccoonn tt rraazz iicc aauu ttoorr ii ttãã þþ ii llee :: NNuu
ssuunn tteemm ttoo þþ ii cceerrººee ttoorr ii ºº ii hhoo tt ii

Un zid anti-rromi la graniþa
dintre Franþa ºi Belgia?

Autoritatile
din orasul belgian
Wattrelos au decis
sa construiasca un
gard de beton,
pentru a
impiedica intrarea
nomazilor in satul
M o u s c r o n ,
dinspre Franta.

Zidul de beton
de aproape 2,5

metri inaltime ar trebui sa impiedice nomazii sa patrunda pe
teritoriul belgian. Bariera va fi ridicata in curand in apropiere de
frontiera, scrie presa belgiana, citata de Liberation.

Nu se stie insa cine a solicitat ridicarea zidului de beton.
Primarul comunei belgiene de la frontiera, care de ceva timp
solicita "protejarea" cetatenilor sai de "patrunderile in locuinte si
intruziunile" cauzate de prezenta unei tabere de nomazi deja
instalata in regiune, neaga ca ar fi comandat zidul. "Noi nu am
cerut acest zid. Era deja prevazut in proiectul francezilor. Acesta
e un proiect francez", a dat asigurari Alfred Gadenne.

Cu cateva zile inainte, insa, Alfred Gadenne declara: "Am
solicitat un zid in jurul acestei tabere de langa frontiera belgiana.
Astfel, nomazii nu vor putea avea acces direct in Belgia. Vor fi
nevoiti sa inconjoare zidul si nu vor veni sistematic aici. Scopul
nu este sa ii ascundem pe acesti oameni, ci sa instalam un
dispozitiv mai sigur". Cu toate ca initial era prevazut un grilaj,
cetatenii belgieni ar fi solicitat un zid in cursul intalnirilor publice.
In pofida rapoartelor de presa, zidul de beton nu se va intinde pe
toata lungimea frontierei si nu va inconjura tabara, ci numai una
din cele patru laturi a spatiilor amenajate pentru caravane, situata
intre Franta si Belgia. Unii localnici si presa franceza si belgiana
considera ca proiectul este un "zid al rusinii" impotriva rromilor,
insa primarul adjunct din Wattrelos, Henri Gadaut, a aratat ca nu
se poate face o asemenea afirmatie: "Nu este un zid anti-rromi
pentru ca nu este vorba despre rromi". 

Bulgaria face
recensamântul rromilor

Autoritatile bulgare au lansat un proiect prin
care, pâna la finalul anului viitor, se va întocmi o
harta a ghetourilor locuite de rromi si, totodata, va
avea loc si un minirecensamânt al acestora. Un
total de 700 de recenzori din sase institutii
guvernamentale centrale din Bulgaria, primarii si
ONG-uri vor studia distributia geografica a
populatiei rrome în cele 264 de municipii din
întreaga tara. Colectarea informatiilor va ajuta
autoritatile bulgare sa îmbunatateasca politica de
integrare a rromilor în educatie, munca si sanatate.
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Evenimentul aduce în prim-plan un
subiect de actualitate, ce ilustreazã
problematica etno-ocupaþionalã. La
sesiunea de dezbatere au fost invitaþi
sã participe etnici rromi aflaþi în
cãutarea unui loc de muncã.

Întâlnirea a fost construitã pe
principiul de la "particular la general",
fiecare participant - persoanã de etnie
rromã, fiind încurajat sã punã în discuþie
propria experienþã legatã de piaþa
muncii: statut profesional, meserii
practicate ºi aºteptãri faþã de sfera
ocupaþionalã. În acest fel, cazuri
concrete ºi particulare au constituit bazã
pentru o dezbatere de aproximativ 2 ore,
dezbatere menitã sã identifice
problemele reale cu care se confruntã
rromii pe piaþa muncii locale ºi
eventualele soluþii ce ar putea eficientiza
integrarea socio-profesionalã a acestora.

Declaraþia d-nei Valentina Merlici,
Asistent relaþii publice ºi comunicare:
"Avem toate datele referitoare la
problematica ocupãrii persoanelor de
etnie rromã, avem ºi politici, strategii,
proiecte dedicate incluziunii socio-
profesionale a rromilor ºi totuºi, existã o
serie de aspecte încã nerezolvate:
discriminarea, ºomajul de lungã duratã,

anafalbetismul, exploatarea muncii la
negru etc. În ciuda statisticilor sumbre,
nu m-aº grãbi cu previziuni pesimiste,
cãci - aºa cum spune ºi sloganul
proiectului - Împreunã, prin MUNCÃ,
putem dãrâma bariere! Spune DA
integrãrii rromilor pe piaþa muncii!"

Dezbaterea publicã a fost organizatã
în cadrul proiectului "ADMIS pe piaþa
muncii - Construirea unui model
complex de integrare profesionalã a
persoanelor de etnie rromã din regiunile

BI, NV, SE si SM, în vederea
îmbunãtãþirii accesului acestora pe piaþa
muncii", cofinanþat din Fondul Social
European, Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013, Axa prioritara 6
Promovarea incluziunii sociale,
Domeniul major de intervenþie 6.2 -
"Îmbunãtãþirea accesului ºi a participãrii
grupurilor vulnerabile pe piaþa muncii".
Cod proiect: POSDRU/165/
6.2/S/143183.

Dezbatere publicã: Statutul ocupaþional
al rromilor: meserii, riscuri, aºteptãri

magma an pace - lasa-ma in pace
hai te plimbosaosame – hai sa ne

plimbam
jeav manta ando parko? – mergi cu mine

prin parc?
hai i tu avreal – hai si u pe afara

chechi so ceaso? – cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? - maine

la cat ne intalnim?
bengailo – nebun

sukar san – ce frumos esti
bar – gard, piatra

jucal – caine
praleo - frate

moro - al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema - pupa-ma
san shukar – esti frumos

star? – de ce?
ja draq care – pleaca draq acasa

praleo – frate
moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu

Dicþionar româno-rromRromii din Hunedoara au devenit
”Piraþii” trenurilor din Valea Jiului

De ani buni, rromii din Valea Jiului trãiesc de pe urma
cãrbunelui pe care îl furã din marfare. Sunt adevãraþi specialiºti în
descãrcarea vagoanele ºi patru inºi pot sã goleascã, în doar 20 de
minute, un vagon plin cu cãrbuni. Poliþiºtii stau cu ochii pe ei, însã,
puþini hoþi ajung sã facã puºcãrie.

Aproape în fiecare zi tâlharii atacã marfarele cu cãrbuni, care
abia se târãsc de la gura minelor din Valea Jiului spre termocentrale.
În zonã, furtul a devenit o meserie din care sute de familii de rromi
supravieþuiesc. Nu le e fricã de nimic ºi, de cele mai multe ori, se
ajutã între ei. Tocmai de aceea, ies la prãdat în grupuri, iar metodele
de operare sunt pe cât de simple, pe atât de rapideTrenurile sunt
atacate chiar la ieºirea din uzinele de preparare a cãrbunelui, pe
liniile industriale, unde garniturile circulã cu vitezã micã. "Piraþii"
sar în vagoane ºi, cu ajutorul lopeþilor, aruncã marfa. Tovarãºii de
tâlhãrie merg pe lângã linie ºi strâng cãrbunele în saci.

O altã metodã la care recurg hoþii e sã tragã manivela frânelor
unui vagon. Instalaþia de frânare, care funcþioneazã cu aer, se
goleºte, iar trenul e blocat pentru o jumãtate de orã. Timp suficient
ca jaful sã fie dus la capãt. În acest timp, se pot descãrca ºi 400 de
kilograme de cãrbune, care urmeazã a fi vândut cu 15 lei/kg.

Berbec
Este foarte probabil sã aparã probleme cu
colegii. Partenerul s-ar putea sã te enerveze

dacã el/ea te obligã sã faci lucruri care nu îþi plac sau
dacã îþi face un alt program decât cel pe care þi l-ai fãcut
singur. Ai chef sã ieºi la plimbare ºi sã-þi vizitezi prietenii.
Cautã noi modalitãþi de a câºtiga niºte bani în plus.

Taur
Certurile cu ºeful tãu se vor agrava dacã îi
vei spune pãrerea ta. Încearcã sã fii mai

supus. Asta nu înseamnã sã cedezi de tot. Încearcã sã
nu naºti discuþii dacã ºtii cã vei rãni sentimentele
cuiva. Ar trebui sã ai în vedere începerea unui proiect
acasã în care sã-i implici pe toþi membrii familiei.

Gemeni
Evitã confruntãrile cu colegii care nu-ºi fac
treaba. Dorinþa ta de a-i ajuta pe ceilalþi te

duce la obosealã dacã nu înveþi sã spui nu. Noi
parteneri romantici te vor pune în lumina reflectorului.
S-ar putea ca cineva sã încerce sã îþi distrugã reputaþia.

Rac
Ai face mult mai bine dacã în loc sã te
distrezi în casã ai ieºi sã îþi vizitezi prietenii

sau rudele. Nu îþi pierde vremea cu discuþii inutile.
Încearcã sã faci câteva schimbãri în casa ta; o renovare
þi-ar putea prinde bine.

Leu
Nu îþi lãsa partenerul sã înceapã o ceartã.
Pasiunea trebuie redirecþionatã pozitiv.

Oportunitãþile vor apãrea când te aºtepþi mai puþin.
Vei vedea cã eºti puþin norocos sãptãmâna asta. S-ar
putea sã afli cã un coleg te-a minþit.

Fecioarã
S-ar putea sã nu ajungi la un acord cu
perechea ta în privinþa lucrurilor pe care aþi

vrea sã le faceþi. Analizeazã posibilitatea începerii unei
mici afaceri în timpul liber cu prietenii sau rudele.
Cautã posibilitãþi de a câºtiga bani în plus.
Contribuþiile filantropice îþi vor aduce laude.

Balanþã
Sãptãmâna aceasta eºti dinamic ºi inventiv.
Te strãduieºti sã finalizezi chestiuni

financiare care nu te privesc direct. Dorinþa de a
medita la probleme delicate se concretizeazã în a
doua parte a sãptãmânii. Atunci te retragi în turnul
tãu de fildeº.

Scorpion
Schimbãrile din cariera ta vor aduce roade
generoase. Oportunitãþile de a ieºi cu clienþi

sau colegi sunt în interesul tãu. S-ar putea sã fii
îndrãgostit sãptãmâna asta, dar cine ºtie ce îþi va
aduce ziua de mâine. Încearcã sã fii rãbdãtor ºi
înþelegãtor.

Sãgetãtor
Trebuie sã fii atent la probleme minore cu
sãnãtatea, cauzate de stres. S-ar putea sã

aparã probleme cu copiii dacã încerci sã îþi încalci o
promisiune pe care le-ai fãcut-o. Viziteazã-þi prietenii
sau rudele.

Capricorn
Fii deschis în discuþiile cu tinerii. Simþul
practic deosebit pe care îl ai te ajutã sã

demarezi o afacere din care vei câºtiga bine. Nu vei
avea nici o problemã în relaþiile cu clienþii. Mai întâi
aflã dacã sunt cãsãtoriþi.

Vãrsãtor
Te implici într-o activitate intelectualã, dar
eºti tulburat de mici neplãceri în relaþiile cu

partenerii. Dacã reuºeºti sã te concentrezi suficient, ai
ºansa sã câºtigi bine. Nu-þi forþa norocul ºi fii prudent.

Peºti
S-ar putea sã ai probleme personale, dar
datoriile de serviciu sunt apãsãtoare. Nu

conta pe nici un ajutor de la rude. Prânzul, o plimbare
lungã sau o cinã romanticã vor întãri relaþia în care
eºti implicat.

HHOORROOSSCCOOPP RROOMMAANNOO



11DiverseAnul IV • nr. 218
25 mai 2015 Vocea Romilor

Paste cu
pesto din
dovlecei

Ingrediente:
- 2 dovlecei medii
- 50g migdale sau sâmburi de pin
- 50g parmesan proaspãt rãzuit
- o legaturã de pãtrunjel
- 3-4 cãþei de usturoi
- ulei de mãsline extra virgin
Iar pentru cei care nu þin post sau sunt în

zilele de dezlegare la peºte:
- 200ml smântânã dulce
- 2-3 cãþei de usturoi
- 100g somon afumat

Mai întâi trebuie sã spãlãm foarte bine
dovleceii, pentru cã îi vom folosi cu tot cu
coajã. Ca ºi în cazul altor legume, multe
dintre vitaminele ºi substanþele nutritive din
dovlecei se gãsesc în coajã ºi e pãcat sã
renunþãm la ea. Dupã ce i-am spãlat, le tãiem
capetele ºi îi dãm pe rãzãtoare, apoi îi punem
într-o sitã, deasupra unui alt vas, îi sãrãm bine
ºi îi lãsãm 15 minute, ca sã fim siguri cã se
lasã toatã apa. Între timp, punem ºi pastele la
fiert. Punem în blender dovleceii, pe care îi
strângem ºi în mâini, ca sã fim siguri cã a ieºit
apa, apoi punem parmesanul, migdalele,
pãtrunjelul tocat mãrunt, parmesanul ºi uleiul
de mãsline. Amestecãm pânã avem o cremã.
Ulei de mãsline punem din aproape în
aproape, în funcþie de cât de gros dorim sã fie
pesto.

Poftã bunã!

Sã halim bine
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Când spun cã viaþa e frumoasã , nu
mã gândesc la toate acele
persoane care calcã în picioare alþi
oameni, alte inimi, alte suflete,
care intrã cu bocancii în viaþa
altora.

Nu mã gândesc nici mãcar la cei care
sunt stãpâni pe situaþie, profitã de-o clipã
de slãbiciune ºi transformã totul în
avantajul personal ºi dezavantajul celor
din jur. Încerc sã îi uit de toþi acei
prieteni care au transformat prietenia
noastrã într-un câmp de luptã. Aºtern
uitarea peste toate acele persoane care
m-au rãnit în mod voluntar, considerând
cã în acest mod ei vor deveni mai
puternici, mai valoroºi.

Când iubeºti, nu ar trebui sã existe
fricã. Încerc sã uit de toþi acei demoni
care au luat formã de oameni ºi rãscolesc
case, distrug cãmine ºi beau pahar dupã
pahar pânã se îneacã. Trec cu vederea
toate minciunile care mi s-au spus de-a
lungul timpului, peste toate gesturile
care mi s-au fãcut sau nu mi s-au fãcut ºi
peste toate greºelile mele sau ale
celorlalþi.

Îmi aduc aminte de fiecare prieten
sau amic pe care l-am avut în viaþa mea,
de clipele în care râdeam pânã când ne
curgeau lacrimile ºi plângeam pânã când

adormeam cu dâre uscate pe obrajii,
martori ai durerilor sau bucuriilor
noastre. Nu am sã uit niciodatã acei
oameni care, deºi au ridicat împotriva lor
ºi a societãþii un zid înalt, greu de
doborât, au început sã-l escaladeze chiar
dacã uneori alunecau înapoi în locul din
care au pornit sau poate cã mâinile le
sângerau. Totuºi, aceºtia nu s-au dat
bãtuþi.

Când iubeºti, nu existã condiþii. Da,

zâmbesc pentru cã ºtiu cã ºi îngerii iau
formã de oameni, nu doar demonii, iar
pe unii din ei chiar i-am întâlnit. I-am
întâlnit în pãrinþi, în unii prieteni sau
chiar întâmplãtor în oameni de pe stradã.

Viaþa e frumoasã pentru cã,
analizând aceste momente, aleg sã mã
gândesc la cele bune. Aleg sã cred în
iubire ºi în bunãtate ºi sã sper ca într-o
zi, cândva… cu toþii ne vom dori o lume
ºi o viaþã mai frumoasã.

TRAI DECENT

Fostul ºef de stat a fost invitatul de
marcã al Centrului Naþional de Culturã a
Romilor Romano-Kher la evenimentul de
marcare a 20 de ani de existenþã a Secþiei
de Limbã ºi Literaturã Rromani a
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine
din cadrul Universitãþii Bucureºti. Drept
recunoºtiinþã pentru susþinerea acordatã
Secþiei de Limba ºi Literatura Rromani a
Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine,
Emil Constantinescu a primit o diplomã
de excelenþã ºi un coº cu flori. Vizibil
emoþionat, fostul preºedinte le-a spus
actualilor studenþi la limba rromani sã
continue studiul cu aceeaºi perseverenþã
ca ºi cei care deja au absolvit ºi care s-au
remarcat translatori, traducãtori, autori ai
unor lucrãri de filologie, cercetãtori,

activiºti în profil cultural ºi lingvistic
rrom în instituþii româneºti ºi

internaþionale, profesori de limba rromani
în ºcoli etc.

EEmmii ll CCoonnss ttaann tt iinneessccuu ,, pprreemmiiaa tt
ddee rr rroommii ppeenntt rruu ccãã ii --aa aa jjuu ttaa tt
ssãã ss ttuudd iieezzee îînn ll iimmbbaa mmaatteerrnnãã



Fieraria lui 
Feraru din Bojica!

La a treia
generatie de
fierari, din Bojica
H â r l a u l u i ,
F E R A R U
ROBERT, a
ramas printre
putin fierari-
potcovari ai
Hârlaului. Peste

drum de vechiul cimitir evreiesc, intre soseaua spre
Pârcovaci si valea Bahluiului, o familie de rromi, isi duce
viata modesta, facând ce a invatat de la tata si bunic,
fierarie-potcovarie. Feraria este  modesta, are o mica
vatra si forja, o nicovala, uneltele necesare potcovitului:
cutitoaie pentru toaletarea copitei calului, raspa, ciocan,
clesti, potcoave pe masura, caiele. Cu clestele de foc si
chiar cu iuteala focului, la aproape 1.000 de grade, Robert
rasuceste potcoava din vatra de langa nicovala. De acolo
trebuie sa iasa o potcoava buna, ca de aia isi aduc oamenii
caii la el la potcovit, ca alt meserias cum e Robert mai
gasesti  la kilometri distanta de aici, in Pârcovaci, sau in
celalat capat al orasului Hârlau.
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O listã (incompletã) a actualilor lideri de opinie ºi
tehnicieni rromi, în perspectiva constituirii unei
infrastructuri ºi unificãrii viziunilor. Nu lipsa resurselor
umane este problema, ci lipsa unei viziuni comune, care
sã creeze premizele schimbãrii, prin solidaritate. Nu e o
"Listã neagrã", sunt destui oameni de bun simþ în ea, ci
o bazã de date, o încercare de evaluare foarte aproximatã
(peste 100 lideri ºi 10.000 tehnicieni/ resurse umane
rrome, la 20.000 voturi politice: aprox. 3000 de
persoane care sunt angajate în structurile administraþiei publice locale; minimum
2000 de persoane care trãiesc de pe urma funcþiei de "lider" local la PRPE;
minimum 1000 de persoane care trãiesc din ONG-uri de "prestãri servicii", proiecte
pentru rromi; minimum 1000 de persoane care trãiesc din resurse religioase,
minimum 3000 de artiºti etc.). Nu am inclus "mafia gulerelor albe" ("industria
rromã" a nerromilor, la nivel de ONG-uri ºi administraþie), care depãºeºte de multe
ori numãrul rromilor implicaþi în "îmbunãtãþirea situaþiei rromilor".

PROFESIUNEA: RROM!

C M Y K

„Duºmanul“ tratat
Culmea culmilor la Spitalul Judeþean de Urgenþã Vâlcea.

Cel mai acerb critic al situaþiei de la unitatea spitaliceascã,
consilierul judeþean liberal Dumitru Tãrãºenie, a ajuns… la "cu-
þitul" medicilor. Mai pe concret, Tãrãºenie s-a accidentat la cla-
viculã ºi s-a internat pentru câteva zile taman în Spitalul Jude-
þean. Zâmbind pe la colþul gurii, ne ºi imaginãm ce feþe au fãcut
doctorii ºi asistenele când l-au vãzut pe patul de spital pe cel mai
virulent duºman ºi ce fel de "tratament" i-au prescris cadrele
medicale lui Tãrãºenie, cel care ocupã ºi funcþia de membru în
consiliul de administraþie al Spitalului Judeþean Vâlcea.

Negocieri la Centru
Aroganþã maximã la deputatul "independent" Romeo

Rãdulescu, fost semi-primar al Râmnicului. Pentru cã nu a reuºit
sã obþinã funcþii "grase" în noul PNL Vâlcea, Rãdulescu spune
cã se va duce ºi va negocia direct… cu conducerea centralã a
partidului un eventual "ciolan" sau chiar o candidaturã la
Primãria Râmnicului din partea PNL. Deja, în cadrul
organizaþiei liberale din Vâlcea existã o iritare maximã faþã de
pretenþiile aberante ale deputatului Rãdulescu. Înainte de a cere
funcþii sau alte privilegii, imberbul Romeo Rãdulescu ar trebui
sã ºtie cã munca într-un partid începe de jos, de la structurile de
bazã, ºi abia apoi, dupã ani de muncã, poþi sã emiþi pretenþii la
ºefia unui partid puternic, precum este PNL.

Victorie în instanþã
Un nou succes al avocatului vâlcean Veronel Rãdulescu.

Judecatoarea Camelia Bogdan a fost scoasã din dosarul
"RAFO", dupa ce a fost recuzatã de avocaþii omului de afaceri
Ovidiu Tender. Curtea a anulat sechestrul instituit abuziv de
judecãtorii Dontete ºi Bogdan: "Mãsurile dispuse sunt lovite de
nulitate". Este a doua oarã în acest an când o instanþã constatã
pãrtinirea judecãtoarei care a executat lotul "Voiculescu".

Vrãjeli...
adevãrate!

Nu
putem
conta
pe ei ªtefan Pralã Romeo Rãdulescu Cristian Nedelcu Vasile Bleotu Alina Teodorescu

Secretul florãreselor din
Bucureºti

Meseria de florãreasã a îmbãtrânit
odatã cu lumea, e veche de secole ºi
încã aduce pâinea pe masa celor care o
practicã. În România altor vremuri,
florãresele erau femei sãrace, cu
bãtãtura plinã de copii. Florile le ajutau
sã supravieþuiascã. Azi, s-au moder-
nizat, nu mai umblã de colo-colo,
desculþe, tuºind, târând coºul doldora de crizanteme, crini sau
lalele, în cãutarea unui vad mai bun. Au maºini de lux, vile cât un
palat ºi mulþi bani în cont. Bunicile, strã-strã-bunicile lor, tot cu
meseria asta ºi-au crescut copiii. Au fãcut rãzboaie, au rezistat
epidemiilor, au simþit ploile-n piept ºi frigul în oase. Florile au
rãmas aceleaºi ºi atunci ºi acum. Numai cã se vând mai scump.

Dacã tot te crezi aºa inteligent,
de ce nu eºti ºi bogat?

Au fost doar mai puþini ocupaþi cu
învãþatul ºi mai mult ocupaþi cu triºatul. Au
fost doar mai tupeiºti ºi îþi puneau pumnul în
gurã când le deconspirai intenþiile. Inteligent
eºti atunci când te adaptezi unei situaþii noi
fãrã sã atragi atenþia. La noi, bogaþii -

parveniþii ºi oportuniºtii - nu numai cã sunt proºti fãcuþi grãmadã, dar
sunt ºi extrem de vizibili, extrem de … voluminoºi. Merg pe frunte cu
certificatul de infractor ºi nimeni nu se atinge de ei. Procurorii sunt mult
prea ocupaþi sã vâneze elevi, profesori, mici comercianþi ºi … vedete
decât sã se ocupe de infractori care au avut contracte imense cu statul, pe
care nu ºi le-au onorat, ci doar au încasat bani. Citind toate astea, îþi mai
vine sã te întrebi: "Dacã tot eºti aºa deºtept, de ce nu eºti ºi bogat?" ?
Pentru ca în România nu asta este cheia succesului.

Despre violenþa (rasistã) a
Poliþiei faþã de rromi. UN NOU
SERIAL AL LUI

STEFAN MAKO, UN
ZIARIST CARE STÃ DREPT,
ÎNTR-O LUME STRÂMBÃ.
Moartea unui parcagiu bãtut de
poliþie a scos la ivealã un fel de

fight club tolerat de autoritãþi.
În jurul cazului s-au mobilizat
numeroase forþe sociale:
aparatul poliþienesc, presa,
ONG-urile. E un ecou românesc
al miºcãrii americane împotriva
abuzurilor ºi a rasismului din
poliþie. Va rãmâne ca un

precedent care regleazã relaþia
cetãþean-autoritate. Care sunt
limitele violenþei legale, cine
meritã bãtut, cine meritã sã
moarã. Spune-mi ºi o sã uit.

Aratã-mi ºi poate n-o sã-mi
amintesc.

Implicã-mã ºi o sã înþeleg"

DESPRE VIOLENÞA RASIALÃ

Cu un
asemenea titlu riºti
sã fii catalogat ca
"lustragiu de
pantofi politici".
Da, pentru cine nu-
l cunoaºte pe
Pãun-Ec, deputatul
singurei forma-
þiuni a rromilor

reprezentantã si reprezentativã în Parlamentul
României. Linguºitorii nu au ºanse sã aducã paranoia în
lumea liderului nostru, domnul Nicolae Pãun, fiindcã
educaþia, familia, pregãtirea ºi modul sãu original de a fi
sunt adevãrate cetãþi în faþa microbului paranoia.
Absolvent al Colegiului Naþional de Apãrare, licenþiat in
management - deputatul rromilor, ales de noi sã ne
reprezinte - a venit în lumea politicului ca o necesitate în
proporþionarea, în echilibrarea unor reacþii din creuzetul
politic în care se aflau ºi rromii, începând cu 1992. În
condiþiile în care exista un deputat, o Casã Regalã ce era
o mare absorbantã de popularitate, cel care nu avea încã
30 de ani era un "jucãtor politic" într-o echipã plinã de
orgolii, de vanitãþi ascunse, unde nume sonore precum
Nicolae Gheorghe, Vasile Burtea, Nicolae Bobu, Vasile
Ionescu, Ion Cioabã, Ion Bidia º.a.m.d., nici chiar ei nu
înþelegeau: „De ce Nicolae PÃUN?". În timp, tânãrul
lider de atunci a pierdut multe simpatii, ºi chiar prietenii,
din rândul celor amintiþi, aºezând peste regretul firesc
sentimentul de datorie împlinitã, de satisfacþie a unui
lider care s-a impus, în timp, ca reprezentant al nostru în
Parlamentul României. Aºa cum Mihail Kogãlniceanu a
contribuit la dezrobirea þiganilor, tot aºa istoria i-a oferit
prilejul deputatului Nicolae Pãun sã facã istorie - în
permanenþã cu "LOCOTENENÞA DOMNEASCÃ" -
BIROUL PERMANENT.

KOGÃLNICEANU AL ZILELOR NOASTRE


