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EDITORIAL

De ce nu iubim þiganii

C

eea
ce
se
intampla acum
e
tocmai
rezultatul tolerantei
fata de ei si fata de

modul lor de viata!
in cauza unor prejudecati de natura
religioasa, dar si a prapastiei socialculturale dintre propriile traditii si
civilizatia europeana, rromii au traversat
perioade negre de persecutiiu vreau sa se
inteleaga gresit parerea mea ,dar multi romani
sunt la fel de tigani ….
rebuie sa acceptam lucrurile bune si pe
cele rele nu ,indiferent de nationalitate
,rasa,religie,etc. Am vazut si romani care
se comporta prin EU mai rau decat tiganii.
Gresit spus ca nu iubim tiganii … nu iubim
infractorii …. daca sunt tigani ce sunt
infractori clar nu ii iubim …. insa un tigan
curat, imbracat decent si cu limbaj adecvat nu
poate fi urat de nimeni. Sa se comporte in mod
civilizat … in caz contrar vor fi in continuare
urati si marginalizati. Puterea este in mana lor.
Daca nu se ajuta singuri nimeni nu o poate
face. Aveti dreptate. Nu ii vorba de faptu ca noi
nu iubim tiganii, ca noi ii asuprim vai doamne,
dar ce sa zicem despre faptu ca ei au loc

D
T

PUTEM
CONTA PE EI ROMÂNII
(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII

garantat in scoala?ca ei au loc asigurat? ajuta
un tigan si ziua urmatoare nu iti mutlumeste,
iti cere mai mult. ii vorba de felu lor de-a fi nu
de faptu ca is tigani!!! bine zici! is tigani nu is
rromi. Daca le zicem rromi apoi sa nu ne
miram ca toti zic de romani ca is tigani. rrom,
roman, tot una ii pentru un strain. Ei sunt
tigani!! Ei trebuie sa se schimbe, nu noi. Numi vine sa cred ce articol zemos!!! Pe pi… matii de “jurnalista” cu obiectivitatea ta cu tot!
Vai, saracii tigani ce mai patimesc ca sunt
neintelesi! Hai sa muncim noi sa le facem case
– “sa le garantam dreptul la locuinte”!!! Sunt o
multime de tineri romani, muncitori si la locul
lor, de care nu ii pasa nimanui! Lor de ce nu li
se “garanteaza” nimic? Aceasta problema de
“rasism, marginalizare,indepartare,respingere”
se regaseste si la africani,afro-americani,pt ca
si despre ei se spun multe vrute si nevrute.In
proportie de 80% e adevarat.
ot asa e si cu tiganii. Nici unii romanii nu
sunt
mai
buni,sunt
murdari,
nespalati,umbla prin gunoaie ca si
tiganii,si asa mai departe. Tot respectul pentru
romanii care sunt de omenie,curati,de
cuvant,dar sunt foarte putini.
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RAPORT: Doar 32% dintre romii din
România au acces în casã la apã
potabilã, mai puþini decât în Congo sau
Pakistan

Un raport al Agenþiei Drepturilor Fundamentale
(FRA) din cadrul Uniunii Europene aratã cã doar 32%
dintre romii din România au acces în casã la apã
potabilã, mai puþini decât în Congo sau Pakistan, scrie
Agerpres
Potrivit raportului, discriminarea la care sunt
supuºi romii din Uniunea Europeanã atinge cote atât
de înalte încât mulþi dintre ei se confruntã cu situaþii
comparabile cu cele regãsite în þãrile în curs de
dezvoltare.
FRA a publicat, vineri, cu douã zile înaintea
marcãrii Zilei Internaþionale a Romilor. Documentul,
intitulat „O îngrijorare care persistã: rasismul
împotriva comunitãþii roma ca obstacol în calea
includerii sale”, evalueazã amploarea discriminãrii
faþã de romi în nouã þãri – Bulgaria, Croaþia, Cehia,
Grecia, Portugalia, România, Slovacia, Spania ºi
Ungaria -, unde trãiesc cinci din cele ºase milioane de
romi din UE.
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Marinicã Nãmol, bãgat în
stabor pentru orgia cu mireasa
Halucinante imaginile cu soþia
unui cunoscut lãutar în timp ce îi
face sex oral unui bãrbat, într-o
limuzinã, chiar în noaptea nunþii!
A ieºit scandal monstru, soþul
înºelat a pãrãsit-o, însã, odatã cu
trecerea timpului, s-a rãzgândit ºi
ar vrea-o înapoi. Dar va trece mai
întâi prin stabor! , a aflat detalii de
ultimã orã despre amantlâcul care
a zguduit reþelele de socializare
Marinicã Nãmol ºi Mary, soþia
unui interpret de muzicã
lãutãreascã, au apãrut pe internet
în ipostaze incendiare, iar
acþiunea s-a petrecut la un
eveniment major! Imaginile sunt
chiar de la nunta lui Florin Marin
cu… Mary! Conform obiceiului,
mireasa a fost furatã, autorul fiind
lãutarul Marinicã Nãmol. Numai
cã lucrurile au derapat în
limuzinã… Mary i-a fãcut sex
oral lui Nãmol, iar filmuleþul avea
sã aparã, în toatã splendoarea, pe
internet.

România are probleme mari cu
forþa de muncã. Ce-i de fãcut?

Fake news ºi manipulare pe tema bãtãilor dintre niºte
familii de romi din Târgu Neamþ

RATA DEMOGRAFICA A ROMILOR DIN
ROMÂNIA

În plus, ei au o natalitate ºi o fertilitate mai mare.
Dupã cum spune profesorul Vasile Gheþãu: „rata
fertilitãþii totale este de 3,1 copii la o femeie de etnie
romã ºi de numai 1,4 copii la o româncã”.
Toate aceste sunt avantaj, pentru cã populaþia romã
ºtie limba, este adaptatã cultural la valorile româneºti
ºi ar putea fi mult mai uºor de introdus pe piaþa muncii
decât emigranþi aduºi din Asia sau din alte pãrþi. Am
putut vedea de-a lungul anilor cã aceºtia au abilitãþi
foarte mari în zona meºteºugãreascã, a muncilor
tehnice, deci pot fi cooptaþi exact în zona în care existã
cel mai mult acest deficit. Statul trebuie sã ia însã niºte
mãsuri pro-active în acest domeniu ºi sã þinã cont de
specificul comunitãþilor de romi. Dacã se va încuraja
nemunca, dacã ajutoarele sociale vor fi aproape cât un
salariu, nu vor putea fi cooptaþi pe piaþa muncii nici
români, nici romi. Firmele vor aduce lucrãtori din
Asia, pentru care vor plãti taxe ºi impozite, dar la final,
vom pierde cu toþii. România are resursa sa pentru
piaþa muncii, în special pentru zona muncii
necalificate. Depinde doar de cei ce ne guverneazã sã
gândeascã un pachet de mãsuri, pe termen lung, astfel
încât sã nu intrãm într-o crizã majorã.

Situaþia demograficã din România este
alarmantã. Avem un spor negativ foarte mare, la
care se adaugã o migrare masivã a populaþiei. Din
datele ONU, România este a doua þarã ca numãr de
cetãþeni care au ales sã migreze ºi sã îºi gãseascã un
trai mai bun în alte þãri.
Acum, pare a nu fi un lucru grav. Ne amãgim cu
faptul cã românii plecaþi afarã vor trimite ;a infinit
bani în þarã, care vor intra în consum, vor asigura
traiul familiilor rãmase aici. În viitor, însã, acest
lucru ne va costa grav. La toate aceste lucruri
adãugaþi ºi mãsurile actualilor guvernanþi. Mãriri de
pensii care nu pot fi suportate din bugetul de
asigurãri sociale, mãriri care cresc deficitul ºi care
vin sã contribuie la agravarea situaþiei economice în
viitor. Se consumã mai mult decât se produce, se
stimuleazã statul acasã, ajutoarele sociale au efectul
de a descuraja munca.
În acest moment, în România este o crizã majorã
pe piaþa muncii. Firmele de construcþii se plâng cã
nu mai existã forþã de muncã, agricultorii se plâng
cã nu pot angaja zilieri. În special, în zona
activitãþilor care nu necesitã pregãtire specializatã,
nu necesitã studii superioare, se înregistreazã cea
mai mare crizã de forþã de muncã. Zi de zi, mai auzi
o ºtire cu un patron care doreºte sã aducã muncitori
vietnamezi, indieni, pentru cã a ajuns în punctul în
care îºi pune în pericol afacerea din cauza lipsei de
personal.

În urmã cu vreo douã zile, douã
grupãri de romi s-au încins pe
strãzile din Târgu Neamþ. Diferenþa
dintre acest scandal ºi altele din
zona lor etnicã este cã acesta i-a
apucat prin centrul oraºului ºi a fost
filmat, în timp ce majoritatea
celorlalte dispute îi apucã de regulã
în zonele unde locuiesc ºi nu se aflã
niciodatã de ele
Certurile între romi sunt de
regulã spectaculoase ºi zgomotoase
dar, cum a fost ºi în cazul acesta,
nimeni nu a ajuns la spital, nimeni
nu a murit, nimeni nu a atacat alþi
oameni nevinovaþi care se aflau în
zonã.
Deci
a
fost
multã
”þigãnealã”.Desigur, liniºtea publicã
a fost deranjatã dar de aici ºi pânã la
a spune cã e teroare pe strãzile din
Târgu Neamþ sau cã nu ºtiu ce
pericol mondial reprezintã aceste
altercaþii este distanþã foarte mare.
La fel cum este aberant sã se caute
responsabili în zona de administraþie

sau a instituþiilor care asigurã
siguranþa publicã pentru astfel de
evenimente care nu sunt nici pe
departe atât de grave pe cât încearcã
unii sã le arate.
A mai fost ºi ieri o ceartã între
niºte romi din Tîrgu Neamþ care au
reuºit sã se ºi pocneascã fiind la ei
acasã dar nici acest eveniment nu
este ceva ieºit din comun. Periodic
la UPU spitalului din Piatra Neamþ
ajung romi cu ”buzunare” (aºa spun
ei când se taie între ei, cã îºi fac
buzunare unul altuia). Tot zilnic,
romii ca de altfel ºi românii se bat
între ei. Zilnic poliþia din Neamþ are
cazuri de agresiuni deci nu vorbim
de nimic ieºit din statistici sau din
cotidian. ªtiþi vreo persoanã care,
aflându-se în apropierea unei
altercaþii între romi, a devenit
victimã doar pentru cã era în zonã?
Cunoaºteþi pe cineva care a fost
atacat aºa din senin de un grup de
romi?
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Diferiþi, dar egali

NU ma mai supar cand unii ne fac neam de asistati
sociali. Stiu ca nu-i adevarat!
NU ma mai supar cand suntem facuti lenesi, paraziti
sau hoti. Stiu ca cei care spun asta au propriile probleme
de personalitate si frustrari.
Suntem la fel ca voi! Mancam, bem, respiram la fel.
Plangem si radem din aceleasi motive. Si, cel mai
important: muncim la fel de bine si cu aceeasi daruire.
Si, daca tot exista o diferenta intre noi, aceasta este
cat se poate de minora. Dar ne identifica si ne face putin
diferiti. In ce consta diferenta? Simplu:
- Oricat de flamand si obosit de munca ar fi un rom,
chiar si in pauza de masa la locul de munca fiind, cand
aude muzica uita de foame, oboseala si toate grijile. Si
oricat de negru, urat, murdar ar parea el, in timp ce se
manifesta devine CEL MAI FRUMOS.
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Pâinea necãjiþilor
Întrebãrile incomode constituie
subiectul zemos. Pentru presa care
focalizeazã asupra cazurilor feroce ºi un
pic revansând.
Bulversat de ritmul de idei ale
tranziþiei, românul nostru se refugiazã
instinctiv în braþele paternaliste. Existã
diferenþã de crez în gândirea . Fiecare
vrea sã-ºi îndulceascã viaþa, fiecare îºi
mobilizeazã resursele de supravieþuire.
Viaþa în te obligã la singurãtate. Trebuie
sã ieºi la liman, egoismul creºte ºi atinge
cote alarmante. La iraþional face ca un hoþ
milos sã fie iubit cã împarte prada cu alþii.
Lumea lor este fascinantã, cu înãlþimi
uriaºe ºi mici abjecþii. Convingerea sã
starea de martor al unor evenimente
teribile e uneori atât de ingratã, încât
devine de-a dreptul insuportabilã. Sã
prelungeºti un vis ceþos, simbolic
cutreierat de strigãt ºi de spaimã. În
moment de infantelism sper ca profeþia lui
Nostradamus, aceea cã în 2018 necazurile
noastre se vor sfârºi.Ai greºit, te eliminãm
temporar sau definitiv dintre noi.
Întrebarea fireascã: Sistemul ajutã pe
greºitii noºtri sã devinã utili societãþii? ªi
în ce sens?
Este adevãrat cã noi suntem un

marasm social imoral, nu ne cunoaºtem
trecutul, nu înþelegem prezentul, noi
romii ne-am pierdut reperele, dar în
materie de realism suntem doxã. Cu toate
acestea, suntem oameni ºi trebuie sã fim
respectaþi. În acelaºi timp, nu sunt
apãrãtorul , dar sunt realist cu mine
însumi. dar trebe sarespecti legile statului
trebe respectate la limita legii, -. Prin
urmare, speranþa nu este convingerea cã
ceva se va schimba în bine, ci certitudinea

cã ceva are sens. Indiferent cum va
merge, oamenii sunt în general obiecte.
De aceea simt nevoia s esiste Bunãtatea
lui nu este limbajul surdului. Pare o
coincidenþã în esenþã, lucrarea pãcatului
tocmai în acest sens constã, în tradiþia
filocalicã.
Ne suportãm unii pe alþii numai pentru
cã toþi suntem niºte impostori.
Încãpãþânarea prosteascã este fixismul
unei minþi limitate.

Romii ºi vaccinul
E ºi normal sã-þi fie
fricã de vaccinare. Doar
sã te gîndeºti la acul
seringii, la durerea
scurtã, dar ascuþitã a
înþepãturii, la senzaþia
aia de apãsare dãtãtoare
de greþuri cînd serul îþi
este împins în corp. ªi,
dacã asculþi atent, exact
în momentul în care acul
intrã prin piele se aude
aºa, ca o scurtã
pocniturã, ºi nici mãcar
nu ºtii exact ce-o fi în
lichidul care ajunge în
tine Sã ºtii cã nu eºti un
ciudat Mai ales daca esti

Revedere peste ani ºi bani

rom ai o anume fricã de
vaccinare. Toþi avem
fricile
noastre
iraþionale,ca
tiganu
{romu} e calit si nu se
leaga de el nici o boala.
Cît timp reuºim sã le ni
le controlãm ºi nu le
lãsãm sã tulbure cursul
normal
al
vieþilor
noastre, e bine. Pe de
altã parte, eºti cam
ciudat/ciudatã dacã nu ai
fost niciodatã vaccinat
sau dacã nu þi-ai
vaccinat deloc copilul.
Atat românii, cât ºi
romii nu vor vaccinul.

Sãrut mâna, mamaie!
Tot ce spui poate fi folosit impotriva ta. Am aflat asta
din cateva sute de filme americane, dar am crezut ca
numai criminalii sunt batuti cu ranga propriilor vorbe, nu
si noi, oamenii cat de cat astamparati. Confesiuneabumerang loveste, totusi, fulgerator. M-am plans, de-a
lungul vietii mele, de iubirile pe care le-am traversat.
Intr-un ochi de furtuna, dadeam usa de perete la una
dintre prietene si il faceam harcea-parcea pe pe amanta
(prietena) care ma inselase ori ma derutase ori ma
contrazisese Ii transam fiecare gest si silaba, ma juram
ca asta a fost tot, gata, adio,Intr-un moment de furie,
cautam un voluntar care sa ne fie container, sa depozitam
toxine si jignirile in el. Sau ei, cei care ne asculta, isi
pierd vremea sfatuindu-ne, incurajandu-ne, tinandu-ne
isonul, pentru ca mai apoi sa se trezeasca intr-o postura
stupida, aceea a omului care a fost sac de box, care a
incasat matragunile vietii noastre, iar acum i se pretinde
sa se muleze pe situatie, o data cu noi?

De obicei când fac fapte
bune, nu scriu ºi nu spun
nimãnui. Dar acest caz chiar
m-a sensibilizat ºi ºocat! Am
venit la un restaurant din
oraº,RM VALCEA
unde
aceastã bunicutã de etnie
roma s-a aºezat în liniºte la o
mãsutã, probabil sã se
odihneascã sau sã se fereascã
puþin de soarele arzãtor.
Cei de la restaurant, care
lucreazã aici, au venit, au þipat
la ea ºi au gonit-o! domne ce e
si
cu
tigancile
astea
Bãtrânica, tot în liniºte,
probabil ruºinatã de situaþia în
care se aflã, se ridicã de la
masã, îºi ia traistuta ºi pleacãt
Automat, am luat foc vãzând
ce se întâmplã, iar dupã o
discuþie aprinsã cu cei de la

restaurant, am reuºit sã aduc
bãtrânica înapoi, pentru ca e
etnica roma cum sant si eu
cumparandu-i de mâncare.
Stând lângã ea pânã a terminat
de mâncat pentru cã, citez
“Dacã pleci domnu Diamant
domnii
o sã mã goneascã
iarãsi”... Sunt incã ºocat ºi
dezgustat.. încã îmi vine sã
plâng. Am o slãbiciune pentru
bunicuþe, fie ele rome sau
romance mai ales pentru cele
ca ea...
Dacã mai vedeþi astfel de
batranei,romanii su romii nu
ezitaþi sã-i ajutaþi, vã rog! Nu
cer, nu furã ca alþii din
conducerea þãrii! Doar aºteaptã
“o bucãþicã de pâine”, nimic
mai mult. ºi noi ajungem ca eii
daca o sa mai ajungem Mulþi

bãtrâni se culcã flãmânzi în
fiecare zi, nu au bani de
medicamente ºi mor cu zile. Sã
ne mobilizãm ºi sã fim
oameni! Ajutaþi când aveþi
posibilitatea! Nu rãmâneþi

indiferenþi. va rog Oricum pe
politicieni nu-i intereseazã
soarta lor. Doar noi putem sã
facem ceva pentru ei.
Sãrut mâna, mamaie!”
romii sau romanii
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Primarul din Baia Mare a pus recompensã
pe capul ucigaºului fetiþei de 5 ani

Cãtãlin Cherecheº, primarul municipiului Baia Mare,
a lansat un demers unic pentru administraþia localã din
România: a anunþat cã îºi oferã indemnizaþia de 10.000
de lei drept recompensã pentru prinderea celui care a
omorât-o pe micuþa Estera.Vã reamintim cã fiica unei
familii de romi, care locuieºte în zonã fostului combinat
Cuprom din Baia Mare a fost agresatã sexual ºi omorâtã,
în urmã cu patru zile. Potrivit anchetatorilor, criminalul a
lovit-o cu o cãrãmidã în cap. Cadavrul copilei a fost
descoperit seara, dezbrãcat de la brâu în jos, de doi dintre
fraþii ei: un bãiat de 12 ºi o faþã de 17 ani. Familia avea
nouã copii, iar acum au mai rãmas opt.

Proprietarii lor le-au abandonat
de frica unui... blestem

Peisaj suprarealist în comuna Covãsânþ din judeþul
Arad. Aproximativ 70 de palate þigãneºti zac nelocuite sau
au fost chiar abandonate. Majoritatea clãdirilor cu turnuleþe
nici nu au fost finalizate. Localnicii cred cã romii nu le-au
terminat ori pentru cã nu vor sã plãteascã impozit pe clãdiri,
ori din anumite superstiþii. Aºa cã vilele impunãtoare
ridicate în localitate stau cu lacãtele pe poartã.
CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vã
prezintã povestea uluitoare a palatelor-fantomã. „Numai
vile, numai palate! Nici în Viena, nici în Paris nu gãseºti aºa
ceva ca în Covãsânþ…”, „Bântuie prin Europa ºi asta e
problema lor (a proprietarilor,

Primarul Gutãu, greu de ucis
Se mai vorbeste, de
asemenea, despre primari buni
si primari slabi, desi nu avem
niste criterii obiective pentru
a-i clasifica. Ne putem baza,
insa, pe observatie. Primarii
slabi sunt, totdeauna, din
Opozitie. Dar nu-i suficient sa
fii la Putere. - Ma gândesc ca
nu e nevoie de un program
special, ci de niste masuri care
sa faca parte dintr-un plan
nationa -Trebuie sa dam plebei
ceva acum, imediat, sa mai
aruncam niste covrigi, niste
promisiuni, altfel nu vom iesi,
isi spun politicienii. Ce se
intâmpla cu România peste
doi, patru, sase ani Este multã
birocraþie! Sunt oameni care
au curaj ºi oameni care la
primul perete de care se lovesc
spun cã nu se poate. Pereþii se
mai ºi sparg. Treci prin pereþi.
Primarul din RM VILCEA

GUTAU a înþeles acest lucru.
–Voi merge pentru finalizarea
lucrãri.in RM Vilcea. Sau ce
lucrãri importante se vor
apropia
de
finalizare?
„Primarul
doarme?!
Ce

face?”, se întreabã retoric,
plini de obidã, Vlcenii, atunci
când orasul e in santier si
strãzile ºi trotuarele li se surpã
sub picioare, ªi dacã
administraþia se mai învaþã de

la alþii – am spus învaþã, n-am
zis furã, ca sã nu se
interpreteze! – cu moralitatea,
treaba-i delicatã. ªtiu, am mai
ales noi cu un primar „Cinstit
ºi Gospodar”, bun ca Vilceanu
GUTAU care in fiecare zi e pe
santier si mor dusmani de
ciuda ca e cel mai bun primar
zii de zi e atacat de Opartea
presei Doamne, fereºte! Iar
dacã ne gândim cã toþi
candidaþii sunt politicieni, iar
politica i-o curvã, vai de
moravurile noastre! Zãu dacã
n-aº propune sã actualizãm
poruncile creºtine cu un
îndemn: „Sã nu preacurveºti
politic! ªi nici administrativ!”.
Fiindcã, zãu, mi-e fricã, peste
ani, sã nu gãsesc în dicþionarul
român de sinonime: bordel,
tractir, casã de toleranþã,
cuplãrai, lupanar, stabiliment,
primãrie...

Eroina Zilei. Carmen Gheorghe, tânãra care luptã pentru drepturile femeilor de etnie romã
În România traiesc, oficial, peste
600.000 de romi, reprezentând 3,3 din
populatie. În 2018, aceºtia încã se luptã cu
prejudecaþi ºi stereotipuri. De mai bine de
ºase ani, Carmen Gheorghe se luptã sã
schimbe aceasta situaþie. Militeazã pentru
respectul, integritatea ºi demnitatea
femeilor de etnie romã. Cu o o experienta
de lucru în societatea civilã de peste 11 ani,
Carmen este implicatã în numeroase
proiecte de dezvoltare comunitara,
egalitate de gen ºi dezvoltare instituþionalã.
Asociaþia condusã de Carmen Gheorghe a
fost înfiinþatã în 2012 ºi înca de atunci,
aceasta face tot posibilul pentru a construi
o alta imagine a femeilor rome.
‘’Din pãcate, observ cã existã foarte
multe lacune, în primul rând legislative.
Noi ne dorim foarte mult sã existe educaþie
sexualã în ºcoli, pentru cã de acolo
porneºte totul. Când porneºti dintr-o
societate postcomunistã în care educaþia
sexualã era un tabu, nu te poþi aºtepta în
zilele noastre sã nu ai un numãr ridicat de

mame minore. Da, subiectul natalitãþii în
rândul romilor ºi al mamelor minore este
unul sensibil. Noi îl abordãm curajos,
pentru cã noi avem motive ºi argumente sã
demontãm toate aceste mituri ºi sã
demonstrãm cã este un fenomen naþional ºi
nu unul care se întâmplã doar nouã,

Unde s-a blocat mega-dosarul clanului Cioabã

Douã motive sã nu termine casa: sã nu plãteascã
impozitul ºi apoi sã nu moarã”
Zecile de palate din localitatea arãdeanã Covãsânþ sunt,
majoritatea, nefinalizate. Mulþi cred cã acest lucru se
întâmplã nu pentru cã proprietarii nu ar mai avea bani, ci
pentru cã romii sunt superstiþioºi ºi pentru cã aºa nu plãtesc
impozit pe clãdiri. „Mã revoltã aceastã nedreptate, noi
contribuim, noi plãtim… Dar ei nu plãtesc nicãieri ºi nu au
lucrat nicãieri. În mod intenþionat ei nu o terminã, fiindcã
au ºi o superstiþie: dacã terminã o casã, mor. Deci douã
motive sã nu termine casa: sã nu plãteascã impozitul ºi apoi
sã nu moarã”.

Anul V • nr. 320
17 iulie 2018

Actualitate

Vã prezentam, acum douã luni, detalii incredibile despre
modul în care Regele Cioabã ar fi intenþionat sã intre într-o
mare afacere imobiliarã care se pregãteºte în zona de nord a
Capitalei. Acum, vecinul celebrului designer Cãtãlin Botezatu
face mãrturisiri uluitoare despre mega-dosarul în care ar fi
implicatã ºi mafia þigãneascã.a intrat în posesia unui dosar
stufos, care se aflã ºi pe masa anchetatorilor DIICOT, în care se
face referire la faptele unui grup format din nume sonore ale
etniei rome, avocaþi, notari publici ºi executori judecãtoreºti.

etnicilor romi. Vreau sã se înþeleagã cã
lipsa educaþiei sexuale ºi o dezbatere realã,
obiectivã ºi nu impregnatã de motive
religioase, politice, sau de orice altã naturã.
Fãrã aceastã discuþie nu vom putea merge
mai departe nici peste 20 de ani’’, a spus
Carmen Gheorghe.

E o turbare sa crezi ca viata e
frumoasa
Am zis ca
moartea e la fel de
efemera ca viata,
de ce sa ne speriem
de ea? Moartea
inseamna eliberare
dupa
o
viata
inpovarata, lunga
si grea.
Cand
ne
pierdem speranta , pierdem de fapt pariul cu viata.
Iar moartea te asteapta sa bei o ultima cupa de otrava ,
Îndulcita cu zahar sa fie mai blanda si ea .
O ultima cafea cu moartea Moartea cand viata i ti da
sah ,asteapta-te la mat
E o turbare , sa crezi ca dupa disperare vei atinge
linistea.
Cand tu nici putere sa respiri nu mai ai?
Un om cat de sarac ar fi ,tot are ce darui macar un
zanbet o inbratisare.o incurajare in vreme de restriste. Mai
rau e sa a ce darui si sa nu o faci din rautate si lacomie.
Priveste adanc in sufletul tau ce vezi?
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Pe scurt
Opt persoane, reþinute dupã un atac
asupra unei tabere de romi în Vestul
Ucrainei

Justiþia ucraineanã a plasat marþi în detenþie
provizorie un adult ºi ºapte minori suspectaþi de
implicare într-un atac asupra unei tabere de romi, ceea
ce a amplificat îngrijorarea cu privire la creºterea
violenþelor rasiste din þarã, relateazã AFP citat de
agerpres.Un grup de bãrbaþi mascaþi ºi înarmaþi cu
bastoane ºi cuþite au atacat o tabãrã de romi la
marginea oraºului Lvov (vest), sâmbãtã seara,
omorând un bãrbat de 24 de ani ºi rãnind patru
persoane, între care un bãiat de 10 ani. Acest incident
survine dupã o serie de atacuri recente vizând aceastã
comunitate în capitala Ucrainei, Kiev, ºi în oraºele
Lvov ºi Ternopil. Opt persoane, inclusiv ºapte minori,
au fost plasate în arest preventiv timp de 60 de zile, a
declarat parchetul regiunii Lvov într-un comunicat,
adãugând cã a fost deschisã o anchetã pentru ‘’crimã
cu premeditare’’ în grup.

Primarul Fredi, violator de minore rome
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Palatele romilor, luate cu ASALT
de trupele speciale! Percheziþii
într-un dosar cu prejudiciu IMENS
Percheziþii cu trupele
speciale la palatele de romi
din Coºoveni, dar ºi din
oraºul Bãileºti, judeþul Dolj.
Mai multe persoane sunt
acuzate de evaziune fiscalã de
peste trei milioane de lei.
Cele
ºase
persoane
cercetate au fost acuzate cã ºiau însuºit sume de bani, prin
intermediul a trei societãþi
comerciale.
Provenienþa
realã
a
sumelor era dismulatã. În
documentele
contabile
existau achiziþii fictive de
deºeuri metalice. Consecinþa
acestor operaþiuni a fost
sustragerea de la plata
obligaþiilor fiscale, dar ºi a
taxei de mediu, potrivit
Realitatea TV.
Prejudiciul a fost stabilit
la peste trei milioane de lei.
Doi dintre inculpaþi au fost
reþinuþi. Tribunalul Dolj
continuã cercetãrile cu privire
la sãvârºirea infracþiunilor de
evaziune fiscalã ºi spãlare de
bani.
„În perioada octombrie
2011 - martie 2017, un numãr
de ºase persoane au sãvârºit

în mod repetat ºi continuat
acte de evaziune fiscalã prin
intermediul a trei societãþi
comerciale, prin evidenþierea

în documentele contabile
aparþinând celor trei societãþi,
de achiziþii fictive de deºeuri
metalice ca provenind de la

diverse societãþi comerciale
cu sediile sociale declarate în
Bucureºti, judeþele Bihor,
Cluj, Olt, Bacãu, Timiº.

Un nou caz de teroare imobiliarã: „Încearcã prin toate
metodele sã mã intimideze. Poliþia este plãtitã de ei”

Comuna Stoenesti din judeþul Valcea nu este nici
cea mai civilizatã, dar nici cea mai sãlbaticã aºezare
din România. Comuna a dat þãrii o mulþime de oameni
harnici, deºtepþi ºi talentaþi, care sunt admiraþi de
semenii lor. O fata de numai 13 ani a fost violatã de
un individ de 50 ani, care, culmea, era Primarul din
localita
. Întrucât fata le-a refuzat propunerile
indecen a fost batuta si umilita Exista însã ºi o faþã
urãtã a aºezãrii. O faþã brãzdatã adânc de „ridurile”
promiscuitãþii, imoralitãþii, nelegiurii de acesta bestie
cu chip de om de fapt acest primar viola fetele de
etnie roma cu vârstre de 14-15 ani acesti romi il
invitau in casa, il ospatau si de rusine il lasau in casa
sa fie servit de fete sau nepoate pentru ca acestia
credeau in el cosinderandul dumnezeul lor dar el cu
ganduri perverse când vine vorba despre pedepsirea
pãcatelor cumplite, facute de acesta toatã lumea
începe sã fie de o îngãduinþã aproape suspectã. ajunsa
la spital în stare gravã, dupã ce a înghiþit mai multe
medicamente. În biletul de adio, fata a scris cã ar fi
fost violatã de Gheorghe Dumbrava primarl
localitati Potrivit oficialilor din Poliþia Judeþeanã
Vâlcea, poliþiºtii s-au autosesizat ºi fac cercetãri
pentru viol si pentru infractiunea de “act sexual cu un
minor, în formã continuatã”Protectia Copilului a fost
sesizatã pentru a efectua o anchetã socialã de urgentã,
în acest caz.

Þiganii de mãtase, aºa cum le spune
romilor bogaþi din Timiºoara, au reuºit sã
punã mâna pe sute de clãdiri din oraº
printr-o
metodã
arhicunoscutã:
terorizarea vecinilor. Metoda este, pe cât
de simplã, pe atât de dramaticã pentru
victimele acestui gen de teroare
imobiliarã. Practic, romii cumpãrã un
apartament ºi prin presiuni, chiar violenþe
fizice, ajung cã îi determine pe vecini sã
îºi vândã apartamentele ca sã scape de
coºmar. Astfel, clanul de romi ajunge

proprietar pe întreaga clãdire. Un astfel de
caz este întâlnit pe strada Academician
Alexandru Borza numãrul 13. Un
profesor universitar, proprietar al unui
apartament în aceastã clãdire, susþine cã
este supus terorii de familiile de romi
vecine. „Vor sã mã scoatã afarã din casã.
Încearcã prin toate mijloacele sã mã
intimideze. Din 2016 am depus opt
plângeri la Poliþie, nu am primit niciun
rãspuns. Vreau sã fie foarte limpede.
Poliþia este plãtitã de ei”.

Vecinul lui Cãtãlin Botezatu îl acuzã pe regele Cioabã cã guverneazã mafia þigãneascã
Mãrturia uluitoare a
vecinului celebrului
designer
”În anul 2016, proprietatea
era evaluatã la peste 7,5
milioane de euro. Având în
vedere cã aveam niºte
probleme financiare destul de
mari am fost nevoit sã caut tot
felul de parteneri sau un
eventual cumpãrãtor. Aºa am
intrat în legãturã cu un anumit
domn Picotici Dumitru, care
mi-a spus cã are relaþii la un
fond de investiþii extern care
doreºte sã achiziþioneze astfel
de terenuri pe suprafeþe foarte
mari ºi scumpe.
Datoritã acestui lucru am

intrat cu el în legãturã ºi am
cãutat tot felul de posibilitãþi.
Pe parcurs, el mi-a explicat cã
ar putea face rost de niºte bani,
mai rapid, ca eu sã îmi satisfac
nevoile mele stringente, dar ºi
sã plãtim niºte societãþi de
audit ca sã putem determina
fondul respectiv sã ne
plãteascã în avans.
Pas cu pas am încercat sã
obþinem
acele
fonduri.
Împreunã cu el am apelat la
niºte bãnci, dar nu s-a putut
pentru cã piaþa creditelor era
proastã. Dupã asta am încercat
pe piaþa privatã, dar fãrã
rezultat. Picotici mi-a spus cã
are legãturã cu familia
Hristache din Drãgãºani, o

familie de romi cu care a fãcut
afaceri foarte bune. El mi-a
explicat cã familia Hristache
are legãturi foarte strânse de
rudenie cu familia lui Dorin

Cioabã ºi cu aºa-zisul
«Împãrat al romilor» din
Costeºti, Dan Stãnescu”, îºi
începe povestea vecinul lui
Cãtãlin Botezatu.
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Celebra vrãjitoare Vanessa
îºi însoarã bãiatul!

Nuntã mare în lumea
romilor! Celebra vrãjitoare
Vanessa îºi însoarã bãiatul, pe
Mali, ºi a organizat nuntã de
zile mari, în Chitila.
Piesa de rezistenþã” a
evenimentului a dat-o un
pepene pe care s-a ”scrijelit”
numele mirilor.
Vrãjitoarea Vanessa a vrut
ca bãiatul ei sã aibã partea de
o nuntã cum n-a mai vãzut

Parisul! La eveniment a fost
invitat tot neamul, iar cel care
le va cânta nuntaºilor este
nimeni altul decât Adrian
Minune. În faþa „palatului”
vrãjitoarei Vanessa au ajuns
deja mai multe maºini de lux.
Pentru cã e singurul ei bãiat,
aceasta s-a asigurat ca totul sã
fie la superlativ. Maya ºi Mali
sunt de mai mulþi ani
împreunã ºi au doi copii.

Adi Minune a dezvãluit ce
poartã mereu pe sub sacou

Showbiz
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Vali Vijelie a spus cum îºi
alintã soþia pe care a înºelat-o
Invitat în platoul emisiunii moderatã
de Mihai Morar, Vali Vijelie a acceptat sã
participe la test-fulger, care a fost presãrat
cu întrebãri incomode. Inevitabil,
celebrul artist a vorbit despre soþia lui
care l-a sprijinit mereu, dar ºi despre cei
doi copii pe care îi au împreunã
Vali Vijelie a mãrturisit la un moment
dat cã o alintã pe Carmen spunându-i
„nevesticã”, în timp ce ea îi zice: „Vali”,
în special în momentele tensionate din
familie.
„Soþiei îi spun: «nevesticã», aºa o
alint eu. Ea îmi zice: «Vali», mai ales
când se enerveazã. Cel mai des îmi cert
copii dacã mint. Orice greºealã ar face, leam spus sã vinã sã-mi spunã, cã le pot da
sfatul cel mai bun. Le dau bani mereu
dacã am. În familia mea, nu se cheltuie
mulþi bani. Eu nu sunt cheltuitor, le dau
toþi bani pentru viitorul lor”, a dezvãluit
Vali Vijelie, la „Rãi Da’ buni”.

Vali Vijelie are doi copii
Vali Vijelie provine dintr-o familie

sãracã, fiind crescut împreunã cu fraþii
ºi sora lui de bunica lor. În timpul
vacanþelor ºcolare, era nevoit sã
munceascã la o fermã de ambalat fructe
din Giurgiu, ba chiar la munca
câmpului, pentru a-ºi asigura rechizitele
ºcolare. Renumele de „Vijelie” provine

Postare rasistã a unui deputat, pe Facebook, la adresa romilor
Ma întorc de la Paris. Zbor cu Wizz AIR,
unde se tine cont de prioritate. Printre pasageri ºi
mulþi þigani, ca eu nu le zic rromi. E o prostie ca
se asimileazã cuvântul rrom cu România. Îºi ºtiu
bine rolul: toþi cu copilaºi dupã ei, la “prioritar”.
Vorba unei doamne: 5 copii ºi 15 adulti, cu
“prioritate”! Ne e bun amendamentul refuzi un
loc de munca, nu mai primesti ajutor social?”, a
scris Florin Roman, pe Facebook.
Deputatul, care a demisionat la începutul
lunii din funcþia de vicepreºdintele PNL, a fãcut
referire la o lege votatã zilele trecute în

Conferinþã MÞR: Corp ºi culturã, romi ºi
gagii. O poveste despre femei

Fiecare artist de la noi sau de peste hotare are un obiect
special de care nu se desparte atunci când susþine un concert sau
când e departe de cei dragi. Dupã ani buni în care a cântat la
milioane de petreceri în România, dar ºi în alte þãri strãine, Adi
Minune ºi-a deschis sufletul ºi a mãrturisit public ce poartã
mereu pe sub sacou. Cunoscuþii, dar ºi fanii au avut lacrimi în
ochi când au vãzut imaginea emoþionantã, dar ºi mesajul scris
de celebrul artis urmã cu câteva zile, manelistul a avut un
spectacol în Spania ºi, în timp ce se afla într-un aeroport din
Barcelona, el le-a împãrtãºit fanilor ce poartã mereu pe sub
unul dintre sacourile sale scumpe. Toate astea dupã ce a pozat
ce are cusut pe cãptuºala articolului vestimentar. Dupã cum
puteþi observa în imagine este o pozã de album în care apare
alãturi de familia sa. Pe aceasta este cusut mesajul: “Trãim mai
intens bucuriile atunci când suntem împreunã, iar grijile devin
lucruri mãrunte”.

de la vãrul acestuia, Mircea Vijelie ºi a
devenit unul din cei mai buni cântãreþi
de muzicã de petrecere din România,
prin muncã ºi dãruire, mai ales între anii
’87-’00. Acum este unul dintre cei mai
cunoscuþi cântãreþi romi de manele din
România.

Muzeul Naþional al Þãranului Român a organizat luni,
25 iunie 2018, de la ora 18, la Clubul Þãranului, la o nouã
întâlnire din seria Conferinþelor de la ªosea. Iulia Haºdeu,
antropolog, cercetãtor la Haute école de travail social de
Genève; Haut école d’art et de design Genève, va vorbi
despre Corp ºi culturã, romi ºi gagii. O poveste despre
femei. Imaginea fustelor „þigãneºti” lungi, ample, cu
motive florale colorate, însoþite de basmale ce acoperã cozi
împletite, bijuterii strãlucitoare ºi miºcãri languroase, este
binecunoscutã publicului larg. Parte din repertoriul
costumelor de carnaval, prezenþã exoticã la spectacolele
folclorice din ultimii douãzeci de ani, emblemã a
romanitãþii mediatice stereotipate, fusta „þigãneascã” este,
nu mai puþin, elementul material concret de la care Iulia
Haºdeu ne propune sã pornim pentru a înþelege viziunea
despre corp ºi aparenþã a unor romi aºa-ziºi „tradiþionali”.

Parlament, potrivit cãreia dreptul la ajutor social
înceteazã în cazul refuzului unui loc de muncã
oferit. Decizia a fost luata cu 274 de voturi
„pentru”, 4 „împotrivã” ºi 2 abþineri. „Refuzul
unui loc de muncã oferit sau refuzul de a
participa la serviciile pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã ºi de formare profesionalã
oferite de agenþiile teritoriale pentru ocuparea
forþei de muncã atrage încetarea dreptului la
ajutorul social”, prevede iniþiativa pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.

Alina ªerban, de la Marea Ruºine la marea
strãlucire
Imaginea casei cu
pereþii
drepþi
i-a
urmãrit
întreaga
copilãrie. A visat
neîncetat, ani la rând
fãrã succes însã, sã
aibã propria ei camerã.
Organiza trupe de
dans, fredona cântece,
se visa pe scenã. Putea sã facã orice cu imaginaþia. O baie fierbinte
când mergea cu mama ei care fãcea curãþenie în diverse locuri ºi
o porþie zdravãnã de desene animate, în zilele în care avea curent
electric, pãreau sã fie marile împliniri din lumea micã a Alinei.
A trãit ani întregi ceea ce avea mai târziu sã devinã strigãtul
din „Marea Ruºine”, încercând sã ascundã colegilor de liceu
faptul cã era rromã. Cã, în casa din chirpici în care locuia, lipseau
pereþii drepþi de care avea atât de mare nevoie. De multe ori, sub
zâmbetul larg, se ascundea o tristeþe cât o lume întreagã.Ani de-a
rândul ºi-a dorit, a visat cu ochii deschiºi ºi a sperat resemnatã.
Astãzi, actriþa ºi regizoarea rromã Alina ªerban este dovada clarã
cã imposibilul poate deveni posibil ºi cã viaþa bate teatrul. A scris
mai multe piese de teatru ºi anul acesta a ajuns pe covorul de la
Cannes, cu pelicula „Singurã la nunta mea/ „Seule à mon
mariage”, coproducþie Belgia-România, în care Alina ªerban
interpreteazã primul ei rol principal.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru cã nu se implicã în problemele comunitãþii rome, nu au caracter ºi fac discriminare împotriva
etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii de conducere în judeþul Vâlcea.
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Pe scurt
Cum se înþelege un rom din
România cu unul din Franþa, deºi
n-au aceeaºi limbã
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Romii din Italia vor sã-i arate lui Salvini
cine sunt cu adevãrat
Diaspora

Viaþa continuã ca de obicei
în þãrâna de la “River Village”,
o tabãrã de romi rituatã în
apropierea
drumurilor
principale ºi palatelor din
centrul istoric al Oraºului
Etern, în care locuitorii preferã
sã se þinã departe de polemica
declanºatã de ameninþãrile
noului ministru de Interne
Matteo Salvini, liderul Ligii
(extrema dreaptã), relateazã

AFP.
Deja aflat sub focul
criticilor dupã ce a refuzat sã
deschidã porturile italiene unei
nave umanitare, Aquarius, cu
630 de migranþi la bord, Salvini
a provocat un nou val de
indignare, anunþând un viitor
recensãmânt al romilor care
trãiesc în Italia.
Aceste
declaraþii
au
antrenat un val de condamnãri

din partea opoziþiei de stânga ºi
o anumitã indispoziþie în cadrul
noului Guvern populist ºi de
extremã dreapta italian.Deja
aflat sub focul criticilor dupã ce
a refuzat sã deschidã porturile

Matteo Salvini cere un recensãmânt al romilor din Italia
Nu poþi sã devii rom, la fel cum nu poþi
deveni chinez, oricât de mult ai crede cã
eºti acceptat ºi oricât de mult ai vorbi
limba.
Mai întâi ºi mai întâi a trebuit sã devin þigan de
onoare, iar asta nu se poate decât prin bluf. De mic am
învãþat þigãneºte, romanès. Am mers pe la ei cu un
carnet ºi un pix ºi-i întrebam, insistând încãpãþânat:
Cum ziceþi voi la aia, la aia? Raþã =papìn; pâine:
manrò; câþi ani ai? = kîki bãºt si tu? etc. Gelem, gelem
lungane dromenþa.
De aceea spun þigan, în acest articol, iar nu
corectul politic rom sau rrom. Opereta lui Strauss se
numeºte Voievodul þiganilor ( Der Zigeunerbaron orig.) ºi nu al romilor, iar noi mâncãm muºchi
þigãnesc, nu muºchi rrom.
Sã începem. A trebuit mai întâi a trebuit sã devin
þigan de onoare. Asta nu se poate decât prin bluf.
Adolescent în Buzãu, în vremea lui Ceauºescu, l-am
întâlnit pe cel care avea sã mã iniþieze, gangsterul
Pãpãdie, care domina cartierul central. Era susþinut cu
un certificat medical de nebun clinic eliberat o
doamnã doctoriþã, care îl pusese sã mã schilodeascã
pentru cã umblam cu nepoata ei. Pãpãdie nu mi-a
spart dinþii din faþã, ci doar mi-a zis: „Dom’ Dãnuþ, mai bãtut la ºah, dar tu ºtii sã mergi cu motocicleta pe
gheaþã? Ha?” Eu am spus cã da, devenind astfel þigan
de onoare.

Suntem ciori ºi ne dãm porumbeii pãcii
Dincolo de a fi hoti, sarlatani, camatari, traficanti,
afaceristi murdari, manelisti sau cersetori – cum s-au
invatat Europa si România sa-ne categoriseasca,
tiganii (sau romii) sunt un popor. Cu traditii si cultura
proprii, cu o istorie pe care putini au incercat sa o
cunoasca. Si care, daca ar fi amintita mai des, ar
limpezi multe mistere, ar sterge multe prejudecati si
chiar ar da solutii pentru o problema prea des ridicata
la rang de prioritate: noi – majoritarii, europenizatii –
ce facem cu ei, cu tiganii?
Sunt tigani. Multi dintre ei nu recunosc asta sau
ascund faptul ca fac parte din aceasta etnie. Acesta
este si motivul pentru care, la fiecare recensamânt,
putini dintre noii nu isi declara originea. Aici, in
România, dar si in oricare alt colt de lume. Le e rusine
sau le este teama de discriminare si rasism? Nici ei nu
mai stiu. Unii tin sa li se spuna romi, nu tigani, ca si
cum o simpla denumire ar schimba cu ceva povestea
noastra , intinsa pe durata a sute de ani. Manualele de
istorie nici macar nu mentioneaza romii. Cu atât mai
putin istoria lor.

Noul guvern al Italiei plãnuieºte sã
facã un recensãmânt al comunitãþii
romilor pentru a-i putea expulza pe cei
care locuiesc ilegal în þarã, conform
ministrului de Interne Matteo Salvini,
scrie Reuters.
Din pãcate nu putem expulza romii
italieni”, a declarat Salvini, liderul
partidului de extremã-dreaptã Liga
Nordului. Salvini a declarat cã
ministerul pe care îl conduce analizeazã
problema comunitãþii de romi ºi doreºte
sã vadã „cine sunt ºi câþi sunt”.
Zeci de mii de romi locuiesc pe
teritoriul Italiei, mulþi dintre ei în tabere
improvizate la marginea oraºelor.
Partidul Democrat din Italia a
comunicat cã mãsurile cerute de Salvini
au readus la viaþã amintiri ale „epurãrii

etnic.
Într-un comunicat ulterior, Salvini a
precizat cã guvernul nu are nicio intenþie
de a face o arhivã separatã pentru romi
sau sã ia amprente, ci doreºte sã
protejeze copiii romi care nu sunt trimiºi
la ºcoalã de pãrinþii lor.
El a adãugat cã doreºte sã verifice
cum sunt cheltuite fondurile europene
pentru
susþinerea
comunitãþilor
marginalizate.
Salvini a fost criticat sãptãmâna
trecutã de comunitatea internaþionalã
atunci când a refuzat accesul în
porturile italiene vasului Aquarius care
avea la bord 629 de imigranþi.
Spania a preluat apoi vasul iar
Salvini a declarat cã Italia nu mai este
„tabãra de migranþi a Europei”.

italiene unei nave umanitare,
Aquarius, cu 630 de migranþi la
bord, Salvini a provocat un nou
val de indignare, anunþând un
viitor recensãmânt al romilor
care trãiesc în Italia.

Cel mai mare specialist român
în istoria þiganilor: 11.000 de
þigani au murit în
Transnistria

In plinã agitaþie privind controversata
decizie a autoritãþilor franceze de a expulza
rromii stabiliþi in Franþa, dar ºi problema
integrãrii sociale a acestei etnii, Libertatea a
stat de vorbã cu istoricul Viorel Achim, cel
mai mare specialist român în istoria rromilor.
El considerã cã deportarea þiganilor în
Transnistria de cãtre regimul Ion Antonescu,
în 1942, e episodul cel mai violent al istoriei
acestei etnii în spaþiul românesc, dar ºi cã
politica demograficã a lui Ceauºescu a
încurajat creºterea populaþiei rrome în
România. Þiganii au venit în Europa din
India, prin filiera Persia – Armenia (Armenia
din Evul Mediu, nu cea de azi) – Imperiul
Bizantin – Peninsula Balcanicã. Au mers apoi
mai departe spre vest, sud sau nord, deci ºi
spre Þãrile Române. Mai circula însã, uneori,
ideea cã tãtarii lui Ginghis-Han i-ar fi adus pe
þigani în Europa, ceea ce e fals.

Raport al Bãncii Mondiale: „Harta sãrãciei” - ghetourile ºi mahalalele României
Mai mult de 900.000 de
români trãiesc în mahalale, case
din zone istorice ºi ghetouri
închiriate de autoritãþi ca
locuinþe sociale, deºi oficialii
ºtiu cã infrastructura este
inexistentã, se aratã într-un
amplu raport al Bãncii
Mondiale.Creºterea economicã
a României nu s-a tradus într-un
trai mai bun pentru români.
„Hãrþile sãrãciei”, realizate de
Banca Mondialã într-un amplu
raport, aratã cã peste 900.000 de
persoane (4,5% din totalul
populaþiei), trãiesc în sãrãcie
extremã în zonele marginalizate

din România (3,2% din mediul
urban ºi 6,2% din populaþia
ruralã). Iar acest procent nu se
regãseºte în statisticile oficiale
ale autoritãþilor. „Zonele urbane
marginalizate sunt zone urbane
sãrace, izolate din punct de
vedere social ºi care nu sunt
reflectate în statisticile privind
ratele de sãrãcie calculate la
nivel de localitate sau judeþ”,
precizeazã
raportul
BM.
Zonele marginalizate sunt
adevãrate pungi de excluziune
socialã care concentreazã
persoane cu nivel scãzut de
educaþie (populaþia în vârstã de

peste 15 ani care nu a absolvit
mai mult de 8 clase), stare
precarã de sãnãtate, numãr

ridicat de copii, de obicei fãrã
niciun fel de loc de muncã ºi
care locuieºte în condiþii precare.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru cã sunt oameni de onoare ºi caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe
aceºtia. Se preocupãca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia romã.
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Operaþiunea „Þigani de vânzare“, pe
filiera mafiotã formatã din clanurile
de romi, Securitate ºi Miliþie.
Secretul bine ascuns în România
comunistã

Evreii, ºvabii ºi saºii nu au fost singurul „produs
uman de export” al comunismului românesc. Mii de
þigani au pãrãsit de asemenea România, contra unor
sume importante de bani ºi aur, în cadrul unei filiere
„mafiote” formate între clanurile de romi, Securitate ºi
Miliþie. Foamea de valutã forte ºi de aur a regimului
comunsit din România era atât de mare încât era dispus
sã facã orice pentru a face rost de bani. Vânzarea romilor
a fost un alt subiect tabu în România. Mii de romi au luat
calea Occidentului, prin filiere create de Securitate ºi
Miliþie. Deºi se þinea secretã plecarea romilor, în cercuri
restrânse oamenii discutau despre aceastã situaþie.
„Securitatea avea mai multe motive sã þinã secretã
plecarea romilor, deoarece metodele folosite, dacã ar fi
fost cunoscute pe plan internaþional, ar fi creat probleme
mari politicii partidului ºi ar fi dãunat imaginii
României. Plata romilor era un act ce contravenea
politicii partidului ºi practicilor internaþionale în ceea ce
priveºte dreptul oamenilor de a trãi liber unde vor”, a
declarat timiºoreanul Ioan Mirescu, vicepereºedintele
Organizaþiei Mondiale a Romilor, cu sediul la
Strasbourg. Pe de altã parte, s-ar fi aflat de încãlcarea
unor acorduri internaþionale la care România era parte.
Mai precis, a existat un acord încheiat cu Austria, prin
care se permitea vizitarea acestei þãri de cãtre un numãr
oarecare de turiºti români.
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Diverse

Daniel Vasile (minoritãþi): 2 din
10 copii de etnie romã nu merg
la ºcoalã; e nevoie de soluþii la
inechitãþile sociale
Doi copii de etnie romã din 10 nu
merg la ºcoalã, iar 75% dintre copiii de
etnie romã nu terminã clasa a VIII-a, a
declarat, luni, deputatul minoritãþilor
naþionale Daniel Vasile.
“În România, potrivit datelor
statistice, 230.000 de elevi de etnie romã
cu identitate asumatã îi regãsim în
sistemul educaþional. Este minoritatea
cea mai reprezentativã. Vã spun cã în
sistemul educaþional sunt mai mulþi
elevi de etnie romã asumatã decât elevi
de etnie maghiarã. O altã cifrã
interesantã care poate, de asemenea,
fundamenta studiul se referã la faptul cã
2 din 10 copii de etnie romã nu merg la
ºcoalã, 37% din numãrul copiilor de
etnie romã frecventeazã grãdiniþa
raportând la un procent de 77% din
populaþia majoritarã. De asemenea, 75%
dintre elevii de etnie romã nu terminã 8
clase, iar riscul mortalitãþii infantile în
rândul copiilor de etnie romã este de 4
ori mai mare decât în rândul populaþiei

majoritarã”, a afirmat Daniel Vasile, la
lansarea studiului “IRSE: Indicele de
risc socio-educaþional - fundament
pentru politici responsabile, bazate pe

date. Diagnoza echitãþii în sistemul de
educaþie 2016-2018”, realizat de Human
Catalyst - Asociaþia pentru Educaþie ºi
Justiþie Socialã.

Preþul þiganilor

Biserica ºi robia þiganilor

Adesea robii þigani erau
schimbaþi în naturã. Viaþa unui
“þigan” este echivalatã de douã
mânãstiri la “100 vedre de

vin”,
cantitate
probabil
suficientã sfinþilor pãrinþi ce
avuseserã o recoltã proastã de
struguri ºi poate cã le lipsea

vinul de împãrtãºanie, iar a
altuia cu o iapã cu ºa, frâu ºi
mânz. Tot cam pe la începutul
secolului al XVII-lea, o
þigancã este înlocuitã prin
schimb cu un cal bun,
echivalentul a 4000 de aspri.
Nu au lipsit nici schimburile
pe boi, vaci etc.
În evoluþia lui, preþul
mediu al robilor þigani
înregistreazã
o
creºtere
semnificativã începând cu
sfârºitul secolului al XVI-lea,
cantitatea de grame argint pe
care cumpãrãtorii trebuiau sã o
plãteascã pentru un sclav

crescând de la 366 grame în
1593 la 1299 grame în 1653.
Perioade de scãdere uºoarã a
preþului se înregistreazã doar
la începutul secolului urmãtor,
pe fondul domniei lui Radu
ªerban. Mai înainte însã,
perioada
de
creºtere
corespunde rãzboiului din
vremea lui Mihai Viteazul,
lupte pentru domnie ºi robiri
ale turcilor ºi tãtarilor.
Oamenii pãrãsesc satele
generând o acutã lipsã a mâinii
de lucru, uneltele de muncã se
pierd, având ca rezultat
scãderea producþiei.

Lucrãri ample desfãºurate de APAVIL
Din punct de vedere istoric, Biserica Românã nu a
fost indiferenta fata de soarta robilor tigani. Iata cum
rezuma Pr. Marcel Radut Seliste cateva repere
importante in acest sens:
Sfântul Antim Ivireanul, în Aºezãmântul sãu, cerea
cu hotãrâre ca preoþii din Þara Româneascã sã
cerceteze pe þigani, sã le facã slujbe, pentru cã sunt
creºtini botezaþi în numele Sfintei Troiþe(n.r. – Troiþa e
denumirea arhaicã a Treimii), ca ºi ceilalþi credincioºi
români. Mai târziu, în anul 1746, un alt mitropolit al
Þãrii Româneºti, Neofit Cretanul, a hotãrât ºi impus
slobozenia þiganilor de pe moºiile mãnãstireºti ºi ale
mitropoliei, intrând în conflict cu marea ºi mica
boierime româneascã, stricându-le pofta de înrobire
nu numai a þiganilor, dar ºi a românilor, deopotrivã. În
programul progresist al Revoluþiei din 1848 se cerea
dezrobirea
þiganilor.
Ioasafat
Snagoveanul,
arhimandritul, luând parte la aceastã revoluþie, a fost
ales membru în Comisia pentru dezrobirea þiganilor,
dimpreunã cu Cezar Bolliac ºi Petrache Poenaru, fapt
pentru care a fost exilat din Þara Româneascã.

APAVIL SA a desfãºurat ºi în
perioada 02 – 06 iulie 2018 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI
DE
AMENAJARE A TERENULUI.
S-au executat lucrãri de
amenajare
teren
prin
betonare/asfaltare pe strãzile:
Morilor nr. 115, ªtirbei Vodã,
Aurelian Sacerdoþeanu, Regina
Maria Bl. C11/C12, Morilor.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strãzile: Aurelian Sacerdoþeanu
nr. 19, Morilor nr. 115, Regina
Maria Bl. C11/C12, ªtirbei Vodã
nr. 271, Splaiul Independenþei
Bl. 6/7, Barajului – VFM.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor, bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME
PUNC-

TUALE. Au fost realizate o serie
de lucrãri punctuale:
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã
potabilã ºi branºamente pe
strãzile Carol I, Regina Maria,
ªtirbei
Vodã,
Gabriel
Stoianovici, Pãtraºcu Vodã ºi
Mircea Vodã;
- a fost înlocuit branºamentul
de apã potabilã la Bl. D4, sc. A –
Asociaþia de Proprietari Filipin;
- a fost refãcut un cãmin
canalizare menajerã pe strada
Mihai Viteazu, Bl. CPL1;
- au fost ridicate la cota
strãzii gurile de scurgere de pe
strãzile: George Coºbuc, Dacia ºi
Mihai Eminescu;
- a fost refãcutã suprafaþa
carosabilã pe str. Petriºor – Bl. P1
ºi aleea Ciocârliei;
- s-a continuat verificarea ºi
curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor
de
canalizare
menajerã ºi a colectoarelor,
manual ºi mecanizat;

- s-a adus la starea iniþialã
suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã
cãminele de canalizare menajerã
tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. Sau verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe stãzile: General
Magheru, Regina Maria, Gib
Mihãescu,
Libertãþii,
Luceafãrului, Tineretului, Aleea
Bradului, Mihai Eminescu,
Aleea
Trandafirilor,
I.L.

Caragiale, Nicolae Iorga, Lucian
Blaga, Petriºor, Carol I, Aleea
Teilor, Ostroveni.
S-a
intervenit
pentru
desfundarea,
curãþarea
ºi
spãlarea mecanizatã a reþelelor
de canalizare menajerã la
urmãtoarele adrese: str. Libertãþii
– Bl. I3, sc. C ºi D; str. Ferdinand
– Bl. O7; str. I.C. Brãtianu – Bl.
A64, Bl. S1; Aleea Teilor –
Liceul Ferdinand; Colonie Nuci
– baraca 28; str. Matei Basarab –
Bl. 101, str. ªtirbei Vodã – Bl. P1;
str. Mihai Viteazu – Bl. CPL.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Porþia de magie
þigãneascã
Despre ghicit, farmece ºi invocaþii, vrãji ºi alte
divinaþii Christian & Miriam Dikol Pe vremuri,
vrãjitoarele se adunau la rãscruce de drumuri sau
pe câmpii, unde-ºi fierbeau poþiunile magice, cãci
leacurile, filtrele de dragoste ºi descântecele,
fãcute mai ales de sãrbãtori, pe lunã plinã, ºi apele
magice fãceau parte din puterea unei vrãjitoare
adevãrate. Existã ceva miraculos în ghicitul
þigãnesc ºi în toate divinaþiile de iubire, sãnãtate,
sporul casei, protecþia îndrãgostiþilor, a mamei ºi a
copilului. La întrebarea dacã pot vrãjitoarele
þigãnci sã prevadã viitorul celor care le solicitã
ajutorul,
NU VA AJUNGETI CU BANII? Aveti un
salariu bun dar nu stiti pe ce se risipesc banii.
Doriti sa va dublati castigul? Acum aveti la
indemana secrete de vrajitorie tiganeasca. Nu
necesita s a mergeti la balta sau sa invocati diferite
spirite sau demoni. Sunt ritualuri decente, pe care
orice crestin cu frica lui Dumnezeu le poate
practica.

La dracu cu þigani tãi hoþi ºi nespãlaþi,
Diamante, cã ne faceþi de râs!
Cartofi, portofele, lãnþiºoare ºi alte acareturi mai
furam noii tigani ce îi pot ajuta sã se lupte cu sãrãcia.
Sunt mult mai mulþi cei care nu furã ºi sunt oameni de
toatã isprava, muncind la greu pentru fiecare bãnuþ pe
care îl câºtigã, însã pe principiul „conteazã pot înþelege
cã ai percepþia asta. Eu mi-i asum pe toþi „ai mei” care
ascultã muzicã proastã ºi sunt gãlãgioºi exact în aceeaºi
mãsura în care þi-i asumi ºi tu pe cei ce au devalizat
Banca Religiilor,
„Trimiteri la Bug/Antonescu” – des întâlnitã. ªi aici
e nasol, cã parte dintre ai mei chiar au fost p-acolo ºi sau întors. Nu ºtiu de ce s-au întors aici ºi nu au plecat
oriunde numa’ sã nu revinã în þara care i-a deportat, ºtiu
însã cã ai mei au iubit þara asta mai mult decât mulþi alþii
(altfel nu ºi-ar fi încurajat copiii sã facã ºcoli militare ºi
sã serveascã Armata Românã). În plus, nostalgia pe
care ai dezvoltat-o faþã de regimul Antonescu înseamnã
cã tu chiar crezi cã regimul ãla a fost ok,„Te-ai trezit tu
sã vorbeºti de...si sai aperii , în loc sã vezi de þiganii tãi”
–. Cu alte cuvinte eu sunt, în acelaºi timp, bãrbat,
burtos, chelios, absolvent de studii superioare, soþ, ,
creºtin ortodox, Valcean jurnalist , cetãþean roman, etnic
rom, Aceste identitãþi multiple, pe care eu le am în
aceeaºi mãsurã în care fiecare dintre noi are o
sumedenie de identitãþi cu care se joacã, îmi dã dreptul,
în ciuda faptului cã pentru tine sunt doar un þigan (restul
identitãþilor fiindu-mi negate), sã-mi spun pãrerea
despre ce se întâmplã în grupurile la care îmi clamez
identitatea. Da, mã, ºtiu!
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Bag de seamã cã Bãluþã Achim
e abonat la fonduri europene
De multe ori, când mã plictisesc, încerc sã
citesc presa de proasta calitate, gen cancan
vâlcean. Mã ajutã sã disting jurnalismul de
mizeriile ºi imbecilitãþile din media, debitate în
folosul prostim
Pentru cã în calitatea sa de primar al
comunei Vaideeni a fost alãturi trup ºi suflet de
familiile nãpãstuite în urma inundaþiilor.din
data de 21 iunie 2018.
Conform ISU Vâlcea, 50 de locuinþe au
fost afectate ºi 10 maºini avariate dupã ce
Luncavãþul a ieºit din matcã ºi a inundat toatã
zona. Compania de Drumuri se miºcã cu
„viteza melcului” ºi spun cã în prezent este în
desfãºuare licitaþia de atribuire a contractului
de lucrãri de consolidare. Este aberantã aceastã
justificare a CNAIR, în condiþiile în care
compania a cumpãrat în ultimii ani utilaje
performante pentru intervenþii rapide la lucrãri
de consolidare ºi asfaltare a drumurilor
naþionale, deci investiþia putea fi executatã în
maxim douã sãptãmâni în regie proprie!In
general, o parte a“presa continua sa preia
opinii ostile Primarului Baluta ii prezinta intrun mod defavorabil, prin stereotipizare”, fara

ca acest fapt sa fie investigat Dupã un ºir lung
de mandate în care administraþia din Vaideeni
a fost interesatã de orice altceva doar de
dezvoltarea comunei , a venit la primãrie
Daniel Achim BÃLUÞÃ!
Tânãrul edil din Vaideeni a fãcut în 6 ani ce
nu au fãcut alþii în 12. Este exact omul de care
are nevoie comuna montanã pentru

dezvoltarea infrastructurii ºi a turismului.
Redacþia noastrã nu numai cã îl susþine si
avertizeaza pe uni din presa scris cu cas la
gura sa vada bîrna din ochiul lor si apoi sa
comenteze prostile pe care le au debitat in
goana lor de senzati fasaite M-am sãturat de
proºti ºi proaste ca de mere mãlãieþe. Prefer o
perfuzie în locul unui dobitoc.

CNCD, precum Tribunalele Poporului de pe vremuri: Vasile Bãnescu a fost judecat
pentru acuzaþii de care nu fusese informat, iar dosarul apãrãrii a fost fãcut dispãrut
Purtãtorul de cuvânt al
Patriarhiei Române, Vasile
Bãnescu, a fost supus unui
adevãrat rechizitoriu în timpul
audierii sale la CNCD, relateazã
jurnalistul Cãtãlin Sturza.
Mai precis, pe lângã
acuzaþiile
despre
care
ActiveNews a relatat deja, lui
Vasile Bãnescu i s-a mai imputat
încã una: robia romilor!În
timpul audierii a fost deschis un
nou „caz”, despre care dl
Bãnescu nu fusese informat în
prealabil. Pe scurt, acolo de pe
loc, dl Bãnescu a fost acuzat,
printr-un lung rechizitoriu, de
vechea robie a romilor; ca sã

De ce nu te mai iubeºte bãrbatul
Aºa e. Împreunã cu
alte femei care au apreciat
articolul,
suntem
împotriva femeilor care nu
ºtiu sã fie femei, nici faþã
de egalii lor, nici faþã cei
peste care, în mod greºit,
se aflã, hotãrându-le
destinul. N-am bunul simþ
de a nu sesiza rãutatea ºi
de a nu încerca sã o
corectez.
Nu
suport
profesoarele/profesorii
care îºi hãrþuiesc elevii, soþiile care îºi dezumanizeazã bãrbaþii, mamele
care lasã de înþeles fiicelor lor cã e bine sã miroºi a mâncare gãtitã, sã
umbli cu hainele vraiºte, pãtate, sã nu acorzi o minimã atenþie aspectului
tãu exterior, cã doar ce este în interior conteazã. Asta e o erezie greu de
digerat. Echilibrul psihic, doamnelor, stã în frumuseþea interioarã, care se
reflectã în exterior. Un spirit „garnisit” e o podoabã care întregeºte
apariþia unei femei care se respectã ºi care îi respectã ºi pe cei din jur.
„Nu existã pe lumea asta femei urâte, ci doar femei leneºe. Pentru a fi de
neînlocuit, trebuie sã fii întotdeauna diferitã.” ?i tot ea: „La femeia prost
îmbrãcatã îþi aminteºti haina. La femeia bine îmbrãcatã îþi aminteºti
persoana.”. Ce lipsitã de imaginaþie ºi de bun simþ, nu-i aºa?

poatã supravieþui terorii impuse
de Biserica Ortodoxã Românã
asupra lor, romii au început sã
facã de mici copii. De atunci s-ar
trage „cutuma” lor, ca formã de
supravieþuire în faþa ameninþãrii
reprezentate de BOR. Iar dl
Vasile Bãnescu ar fi readus
vechiul
rasism
orientat
împotriva romilor – în calitate
de purtãtor de cuvânt al BOR.
Un giumbuºluc logic care ne
aminteºte de felul în care
creºtinii erau acuzaþi de
revãrsarea Tibrului, de secetã,
foamete, ciumã ºi cutremur în
timpul Prigoanei din primele
secole.

Sute de romi au ieºit în stradã la
Româneºti
 scandeazã “Jos
balastierele!” ºi spun
rugãciuni
Sute de romi au ieºit,
joi,
în
stradã
la
Româneºti, Dâmboviþa.
Ei
cer
închiderea
balastierelor din zonã,
despre care spun cã le
distrug casele ºi le inundã satul.Oamenii sunt revoltaþi ºi
scandeazã „Jos balastierele!”, „Vrem dreptate!”.
Protestatarii au pornit în marº din centrul localitãþii pânã
în centrul comunei Potlogi, pe o distanþã de aproximativ
doi kilometri. Oamenii au spus ºi rugãciuni, în plinã
stradã.poartã bannere pe care scrie: „Pãmântul cere
ajutor!”, „Ne pasã de viitor?”, „Refaceþi mediul
înconjurãtor!” Forþele de ordine s-au mobilizat pentru a
evita orice fel de incidente. La faþa locului sunt jandarmi
ºi poliþiProtestatarii mai spun cã transportul greu le
distruge locuinþele, cã praful din zonã a devenit de
nesuportat, iar gropile rãmase în urma excavãrilor sunt
adevãrate capcane pentru copii.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
CUPA (21 ianuarie – 19 februarie)
Cupa este un simbol al uniunii, dar ºi al
flexibilitãþii întrucât lichidul turnat în cupã îi
ia cu uºurinþã forma. În legendele þigãneºti,
cei doi miri împãrtãºesc conþinutul aceleiaºi
cupe, sugerând astfel conexiunea puternicã
dintre cei doi ºi acceptarea unui destin comun.
Acest nativ este creativ, sincer, ingenios ºi îi
place sã îi vadã pe cei din jurul lui fericiþi.
Adorã la rândul sãu starea de a fi fericit ºi
tânjeºte dupã iubirea adevãratã. De asemenea,
întâmpinã dificultãþi în a duce un lucru la bun
sfârºit.
CAPELA (20 februarie – 20 martie)
Capela reprezintã esenþa divinã, credinþa,
devotamentul ºi iubirea necondiþionatã. Cel
nãscut în aceastã zodie are sentimente
puternice, un suflet pãtimaº ºi sensibil. Este o
persoanã predominant emoþionalã ºi percepe
lumea ºi mediul înconjurãtor prin intermediul
sentimentelor ºi a intuiþiei sale. ªtie sã
iubeascã într-un mod spiritual ºi pur, sensibil
ºi visãtor. Este o persoanã calmã ºi paºnicã.
Are iniþiative ºi viziuni atunci când vine vorba
de a întreprinde ceva pe plan profesional.
PUMNALUL (21 martie – 20 aprilie)
Pumnalul reprezintã lupta, onoarea,
victoria, voinþa de a câºtiga. În legendele
tigãneºti, pumnalul era folosit de nomazi
pentru a-ºi croi drum în pãdure. Pumnalul
este ºi un simbol al pionieratului, al
deschizãtorului de drumuri. Cel nãscut în
zodia Pumnalului este o persoana cãreia îi
place competitivitatea, succesul, dar ºi
drumul pânã acolo. Este impulsiv, însã dacã
învaþã tehnici de autocontrol se poate
descurca excelent în poziþii de conducere.
Este ambiþios ºi nu se dã bãtut pânã când nu
obþine ceea ce îºi doreºte. Dacã îl iubeºti, te va
iubi la rândul sãu.
COROANA (1 aprilie – 20 mai)
Coroana este asociatã cu ideea de aur, de
strãlucitor, de nobleþe ºi putere. Ea sugereazã
totodatã iubirea purã ºi valoarea, conferind
statut ºi importanþã celor care o au. Aceºti
nativi sunt oameni ai simþurilor, ataºaþi de tot
ce înseamnã confort, lux, trai bun. Au
determinare atunci când vine vorba de a
obþine ceea ce-ºi doresc, dar ºi perseverenþã.
Iubesc odihna relaxarea ºi nu sunt fãcuþi sã
munceascã pentru alþii. Sunt fideli atunci
când iubesc ºi îºi doresc cu orice preþ
stabilitatea în viaþa lor. Pot fi încãpãþânaþi ºi
orgolioºi.

Diverse
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Vacanþã în ºatrã: englezii dau bani
ca sã trãiascã precum þiganii!
Englezii au dat de gustul vietii in satra, asa
ca imita orice film cu tigani prind, de la Snatch
la Inima de tigan. Ca sa stai la cort, la caruta cu
coviltir sau la rulota, trebuie sa platesti pana la
28 de lire sterline pe seara.
Tabara de nomazi este amplasata intr-un
parc national din Anglia, se cheama La Rosa si
ofera conditii de cazare dintre cele mai precare.
Dusul e in afara rulotei sau carutei, nu exista
apa curenta, nu ai nimic din ceea ce iti ofera de
obicei agentiile de turism in pachete de lux.
In ciuda acestor impedimente, englezii fac
coada sa traiasca precum nomazii, sa manance
direct din ceaun sau sa pasca magarii prin
padure.
Activitatile au si ele loc doar in satra: poti
sa faci o baie in raul din apropiere, sa te plimbi
prin padurea unde sigur o sa vezi si animale
salbatice sau sa iti afli soarta din gura unei
ghicitoare. Gasesti carti postale facute de mana,
dulciuri pentru copii, suveniruri tiganesti din
belsug si peisaje idilice.
Una din principalele atractii este o statie

feroviara din apropiere, Grosmont. Aceasta a
fost folosita drept loc de filmare pentru filmele
din seria Harry Potter, ea fiind statia finala

Târgul unde fetele se vând!
• Ãsta e locul unde bãrbaþii îºi
cumpãrã mirese Câþi ani au
tinerele ºi ce se întâmplã aici
E una dintre traditiile care i-au uimit
pe germani, dar cel mai probabil o data
cu trecerea timpului ea va disparea.
Nemtii de la Deutsche Welle au mers
in Bulgaria, in inima unei comunitati
rome si au realizat un documentar care a
socat Europa civilizata. Intr-o tara
memebra a Uniunii Europene inca mai
exista traditii demne de Evul MediuE
una dintre traditiile care i-au uimit pe

Incredibil! Ce învaþã românii din Italia la ºcoalã:

Romii, o resursã pe care nu o
folosim suficient

Este o banalitate sã spunem cã
România se aflã într-un declin demografic.
O scurtã privire pe piramida vârstelor de la
ultimul recensãmânt ne aratã cum
generaþiile tinere nu pot sã înlocuiascã
actualele generaþii aflate în câmpul
muncii.
La aceasta se adaugã faptul cã avem o
emigraþie recentã estimatã la trei milioane,
majoritatea din aceºtia fiind la vârsta
productivã. Ceea ce pierdem ca forþã de
muncã în strãinãtate nu înlocuim cu
imigraþie deoarece economia noastrã nu
este atât de atractivã precum a Germaniei
sau a a Franþei.
În aceste condiþii cine sã contribuie la
buget, cine sã contribuie la pensiile
generaþiilor viitoare, cine sã susþinã
creºterea economicã? Existã în România
resurse umane nefolosite.

pentru Expresul de Hogwarts. Imprejurimile
sunt superbe: mici izvoare si torente care pot fi
traversate pe podete de lemn.

Limba maghiarã este limba oficialã în
România, iar þiganii sunt discriminaþi!

Un adevarat scandal
diplomatic e pe cale sa inceapa
intre Romania si Italia, dupa ce
intr-un manual de scoala s-au
facut afirmatii mincinoase
despre
minoritatile
din
Romania!
Italia are una din cele mai
importante comunitati de
romani, iar copiii imigrantilor
frecventeaza de ani buni
institutiile
locale
de
invatamant. Un manual de
Geografie dupa care invata,
laolalta, copiii italieni si romani
din Penisula le arata date total
false despre realitatea din
Romania, iar afirmatiile cu titlu

academic
jignesc
intreg
poporul roman!Nici mai mult
nici mai putin, intr-un manual
de geografie destinat elevilor
de gimnaziu, pentru clasele 68, elevii sunt invatati ca limba
maghiara este limba oficiala in
Romania iar ungurii din tara
noastra
lupta
pentru
independenta! In opinia
italienilor, Romania este
impartita in doua: in afara
arcului carpatic locuiesc
romanii, iar in Transilvania,
ungurii, care se lupta prin
organizatiile politice si etnice
pentru
independenta
administrativa si teritoriala!

germani, dar cel mai probabil o data cu
trecerea timpului ea va disparea.
Nemtii de la Deutsche Welle au mers
in Bulgaria, in inima unei comunitati
rome si au realizat un documentar care a
socat Europa civilizata. Intr-o tara
memebra a Uniunii Europene inca mai
exista traditii demne de Evul M
La sfarsitul fiecarei veri are loc
Targul de Mirese langa manastirea
Bachkovo, din muntii Rodopi. Aici sunt
prezentate femei spre vanzare care de
multe ori nu au nicio alta ocazie de a
cunoaste sau de a intalni alti barbati.

Banca Mondialã: Creºterea economicã a
României nu a dus la reducerea sãrãciei
România are a doua cea mai
rapidã creºtere economicã din
Europa, dar aceasta nu s-a tradus în
reducerea sãrãciei, iar problema
incluziunii este predominant o
constantã ruralã, 70% dintre cei sãraci
trãind în aceste zone, aratã un raport
al Bãncii Mondiale, potrivit
Mediafax.
„Aproximativ 45% din populaþia
þãrii se aflã în zonele rurale, unde
sãrãcia este cu 20 de puncte
procentuale mai mare decât în zonele
urbane. Aceastã dualitate puternicã
este manifestatã prin oportunitãþi
inegale ºi un acces inegal la pieþe, fapt
ce nu se mai întâmplã în niciuna
dintre þãrile Uniunii Europene”, se
precizeazã în document.
Raportul aratã cã peste 900.000
de persoane (4,5%), trãiesc în sãrãcie
extremã în zonele marginalizate din
România (3,2% din mediul urban ºi
6,2% din populaþia ruralã).
„Zonele marginalizate sunt, prin
definiþie, domenii care combinã
capitalul uman scãzut, ºomajul ridicat
ºi locuinþele necorespunzãtoare.
Aceste zone suferã de o combinaþie
de strãzi murdare sau inexistente,
concentraþia de gospodãrii aflate în

sãrãcie extremã, niveluri foarte
scãzute de educaþie, sãnãtate precarã,
mame adolescente, un numãr mare de
copii, ºcoli de slabã calitate ºi/sau
ºcoli segregate ºi o ratã înaltã de
infracþionalitate
în
rândurile
minorilor”, se aratã în raport.
„Serviciile publice lipsesc sau
sunt de slabã calitate, iar persoanele
din comunitãþile marginalizate au
puþine oportunitãþi de a obþine o
educaþie mai bunã sau un loc de
muncã decent”, spun realizatorii
raportului.
Banca
Mondialã
menþioneazã în document cã sãrãcia
ºi degradarea materialã a romilor a
scãzut, însã rãmâne la un nivel ridicat,
în special în cartierele mãrginaºe.
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Sã halim bine
Pui þigãnesc la pungã
INGREDIENTE
1 kg si jumatate
carne de pui (pulpe,
piept, aripioare)
500 ml lapte
1
capatana
usturoi
sare
500 g ciuperci
1 kg cartofi
1 punga pentru cuptor
Pentru condimentat carnea:
sare
piper
1 lingurita boia
condimente pentru pui (optional)
100 g unt
Pentru condimentat legumele:
sare, piper
1 lingurita boia
50 g unt
putin unt pentru uns punga
Se spala carnea si se portioneaza (daca este
nevoie) si se sareaza. Usturoiul se piseaza, se
amesteca cu laptele.
Se pune carnea intr-un castron si se toarna laptele
cu usturoi peste ea. Se acopera cu un capac si se lasa
la frigider de pe o zi pe alta.
A doua zi se scurge carnea si laptele se arunca. Se
usuca carnea cu un prosop si apoi se condimentaza cu
sare, piper, boia si eventual condimente pentru pui.
Se pune si untul si se amesteca bine.
Cartofii se curata si se taie cuburi. Ciupercile se
curata si se taie felii. Se condimenteaza si se adauga
untul si, la fel ca la carne, se amesteca bine.
Se unge punga magica cu unt se pun legumele in
punga iar peste legume se aseaza carnea.
Se inchide punga cu clema inclusa, se inteapa in
cateva locuri cu o scobitoare si se da la cuptor 1
ora.La final se taie punga cu un cutit pe lungime si se
mai lasa 10 minute, ca sa se rumeneasca.
Se serveste cu muraturi sau mujdei de usturoi.

Dicþionar româno-rrom
micute, ste trais but – la multi ani
cyumydaptu ando muy te dilearaptu pho tan – te
pup direct in bot sa te zapacesc de tot
patradi bahtale – paste fericit
socheres merundo – ce mai sugi curvo
dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?
sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar
mai bes hatan – stai putin,sau mai stai un pic
socares prala? – ce faci frate?
mishto – bine’
haida jas manta ando foro? – mergi cu mine in
oras?
haida care – hai acasa
sar busos? – cum te cheama?
chechibars satu? – cati ani ai?
motomanga – spune-mi si mie
unde esti? – cai san?
seav – copil
hamasco – mancare
camis te jas manta? – vrei sa mergi cu mine?
cai sans? – unde ai fost?
star? – de ce?
magma an pace – lasa-ma in pace
san dilo – esti prost
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?
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Peste 80% dintre romii din România nu au
toalete în casã, iar aproape jumãtate nu au
asigurãri de sãnãtate, aratã un raport al
Agenþiei UE pentru Drepturi Fundamentale
Aproximativ 80% dintre cei 34.000 de
romi din nouã state membre ale Uniunii
Europene pe care Agenþia UE pentru
Drepturi Fundamentale (FRA) i-a chestionat
într-o anchetã trãiesc sub pragul sãrãciei,
potrivit unui raport prezentat marþi, care
relevã “o situaþie rãspânditã (...) ce distruge
vieþile romilor” inclusiv în România.
În comparaþie, 17% dintre cetãþenii UE
trãiesc sub pragul sãrãciei. Acest nivel
variazã - în rândul romilor - între 58% în
Cehia ºi 98% în Spania.
Unul din trei copii romi se duce la
culcare înfometat cel puþin o datã pe lunã, se
aratã în raport, iar jumãtate dintre copiii cu
vârste între ºase ani ºi tinerii în vârstã de 24
de ani nu merg la ºcoalã.
Uniunea Europeanã doreºte sã
îmbunãtãþeascã nivelul de trai al romilor,
dupã secole de discriminare. O jumãtate de
milion de romi au fost executaþi în timpul
Holocaustului.
Agenþia pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene a anunþat unele
îmbunãtãþiri de la ultima anchetã, în 2011.

Raportul publicat marþi relevã, cu toate
acestea, “o privaþiune (...) care distruge
vieþile romilor” în Bulgaria, Cehia, Grecia,
Spania, Croaþia, Ungaria, Portugalia,
România ºi Slovacia.
Agenþia contatã în acest raport cã:
- 63% dintre romii cu vârste cuprinse
între 16 ºi 24 de ani nu aveau locuri de
muncã, nu mergeau la ºcoalã sau nu urmau o

Nineka, rãpitã de rromi. A fost aproape sã fie mãritatã cu forþa

Nineka, o cântãreaþã din România a
povestit cum a fost rãpitã de rromi ºi a
fost foarte aproape sã fie maritatã cu
forþa. La 13 ani, la scurt timp dupã ce
am scãpat de leucemie, am fost rãpitã.
Am mers la circ ºi, când sã plec acasã,
m-au furat þiganii. La ieºirea de la circ

m-a aºteptat un bãiat de vreo 16-17 ani,
care era însoþit de doi unchi de-ai lui. Mau luat ºi m-au bãgat în maºinã ºi m-au
dus acasã la ei. Odatã ajunºi acolo, au
început sã vorbeascã de nuntã. La ei, pe
atunci, aºa era tradiþia, trebuiau sã-ºi
fure mireasa. M-au luat ºi m-au pus la
masã cu toatã familia lor. Au mâncat, au
bãut - ei sãrbãtoreau. Apoi, bãiatul m-a
luat ºi m-a dus într-o altã casã de lângã
cea a pãrinþilor lui. Când am ajuns
acolo, i-am cerut un pahar cu apã. Am
profitat de neatenþia lui ºi am fugit.
Când am ajuns în stradã, tocmai atunci
trecea o maºinã de poliþie. Le-am spus
poliþiºtilor ce mi se întâmplã, m-au urcat
în maºinã ºi m-au dus acasã la mama.
Au venit dupã mine, iar mama le-a zis
cã nu mã poate mãrita de la vârsta aia ºi
sã mã lase sã termin ºcoala.

Integrarea romilor, un eºec european
Programul de inserþie, finanþat de Uniunea
Europeanã cu 250.000 de euro, nu a reuºit sã
convingã comunitatea romilor nici sã meargã la
muncã ºi nici sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã. Cei care au
gestionat acest program dau România ca exemplu,
spunând cã la noi în þarã autoritãþile nu au reuºit sã
integreze comunitatea de romi în cea majoritarã.
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formare în momentul anchetei, în
comparaþie cu o medie de 12% la nivelul
UE. Acest nivel este de 72% în rândul
femeilor ºi de 55% dintre bãrbaþii romi;
- peste 40% dintre romi au declarat cã au
fost victime ale discriminãrii, din cauza
etniei din care fac parte, în cursul ultimilor
cinci ani; un sfert afirmã cã au fost
discriminaþi în ultimul an.

Cum sunt þiganii ?

Cum sunt þiganii?
Cum suntem noi þiganii?
Cum îi vede lumea pe þigani?
Cum ne vede lumea pe noi?
Dar noi, oare cum vedem lumea?
Maºini luxoase sau cãrute cu cai? Vile sau
corturi?
Nomazi sau statornici?
Scandalagii sau iubitori de pace?
Vecini buni sau vecini rãi?
Þiganii pot sã fie o poezie exoticã a vieþii,
într-o þarã din Estul european, aºa cum este
România. Nu, nu suntem o etnie violentã. Ba
chiar, se poate spune, suntem o etnie care nu
doreºte decât sã poatã trãi în buna înþelegere cu
toþi cei din jur. Noi ºtim sã fim toleranþi, pentru
cã ne dorim toleranþa pentru noi, din punct de
vedere rasial.
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Filosofiile lui Adi Minune despre cãsãtorie:

Andrei, fiul lui Mircea Dinescu, sare
în apãrarea maneliºtilor

Andrei, fiul scriitorului Mircea Dinescu, face parte
din formaþia „Impex“, care cântã „neomanele“, adicã
manele reinventate, adaptate la stilurile noi de muzicã.
Tânãrul îi apreciazã pe muzicienii romi din România ºi
susþine cã unele melodii interpretate de ei ar trebui
apreciate. “E un cliºeu cã textele de manele sunt proaste.
Normal cã nu sunt toate bune, dar nici toate rock-urile ºi
pop-urile sunt bune. Existã trei milioane de trupe rock în
lume, iar noi ascultãm câteva zeci. Mulþi au versuri banale,
neinteresante. Sunt zeci de mii de trupe de jazz plicticoase.
Manelele sunt puse toate la un loc, în loc sã se ia cele bune.
Eu am ales manelele bune. Foarte multe versuri din
manele sunt cu < >, < >, subiecte serioase. Cunosc manele
mult mai adânci decât <<Þi-am dat un inel>> de la
Holograf. Depinde ce alegi. Cei mai buni muzicieni din
România sunt lãutarii. Ei sunt adevãratele staruri” ,
România s-a creat o miºcare de antimanele, care a început
la Vama Veche – epicentrul rasismului. Sunt pancarte pe
care scrie < >. ªtiu ce se ascunde în spatele miºcãrii
antimanele. Lumea este rasistã, are boalã pe þigani, dar ºtie
cã în Europa nu e bine sã fii rasist. Aºa s-a creat aceastã
formulã, poþi sã fi rasist, în plus eºti ºi respectat. Ba, mai
mult, eºti un om evoluat dacã ai boalã pe manele”.

Ion Marin

Misterul comunitãþilor de români
negri de la sud de Dunãre

Vorbesc româneºte, oarecum stricat, sunt mai
bronzaþi de felul lor, adicã seamãnã mai mult a
þigani, ºi li se spune VLAHI NEGRI sau ROMÂNI
NEGRI. Cercetãtorii care au bãtut Balcanii în
secolul trecut dupã români au dat peste un neam
care semana mai mult cu þiganii. Ei vorbeau
româneºte ºi purtau numele de Caravlahi, dar li se
spuneau, din cauza culorii pielei, si “Vlahii negri”
sau “RomâniÎn Serbia trãiesc mai multe neamuri
de þigani:
1. Þigani sedentari, numiþi uneori “þigani albi”
sau “þigani turceþti” sau “faraoni”. Vorbesc
þigãneºte ºi sârbeþte.
2. Þigani corturari, sau “gorbeþi”, “cergasi”, de
religie mahomedanã.
3. Caravlahi, “karavlaski cigani”, “koritari”
(dupã localitatea Korita).

Vrãjeli...
adevãrate!

“Femeia trebuie sã meargã în spatele bãrbatului ºi
sã nu ridice ochii de jos”

“Ei sunt adevãratele staruri! Dacã aº fi
Salam, m-aº duce la Haga”

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII
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Manelistul a comentat ºi
el scandalul în care a fost
implicat Nicolae Guþã ºi a
spus cã-l înþelege, mai ales
cã nu cunoaºte bãrbat care
sã nu fi cãlcat strâmb.
„Bãrbaþii înºalã din
curiozitate. Fiecare bãrbat a
mai cãlcat strâmb, dar a avea o aventurã de o noapte nu înseamnã cã-þi
neglijezi familia”, a spus Adi la Poveºtiri Adevãrate.
Minune mãrturiseºte cã mereu se întoarce acasã ºi cã niciodatã nu
ºi-a pus familia pe locul doi. Manelistul a comentat ºi el scandalul în
care a fost implicat Nicolae Guþã ºi a spus cã-l înþelege, mai ales cã nu
cunoaºte bãrbat care sã nu fi cãlcat strâmb. „Bãrbaþii înºalã din
curiozitate. Fiecare bãrbat a mai cãlcat strâmb, dar a avea o aventurã de
o noapte nu înseamnã cã-þi neglijezi familia”, a spus Adi la Poveºtiri
Adevãrate.

Consilierul de stat Dana Varga acuzã presiunile
“Statului paralel” asupra familiei din cauza
opiniilor sale politice
Consilierul de stat Dana Varga,
care este ºi secretar executiv al
Departamentului pentru minoritãþi
din cadrul ALDE, susþine cã „statul
paralel” exercitã presiuni asupra sa
pentru opiniile politice susþinute în
spaþiul public referitoare la
abuzurile comise în justiþie.
Dana Varga, vicepreºedinte al ALDE Ilfov, ne-a declarat cã fiul sãu
cel mic a cãzut victima „justiþiei subterane” ºi a mafiei locale din
judeþul Cluj, protejate chiar de autoritãþile locale.

Fredi Dumbravã

Daniel Ionescu

Români ºi romi - 100 de ani de la
Marea Unire

Cu ocazia anului centenar al Marii Uniri,
Institutul Naþional de statisticã a dat publicitãþii un
grafic care doreºte sã arate evoluþia demograficã a
României între momentul Unirii ºi ziua de azi.
Deºi gândit, probabil, în spirit festiv, graficul aratã
mai degrabã îngrijorãtor din punct de vedere
demografic.
Deºi populaþia rezidentã a crescut, evoluþiile
nu sunt deloc încurajatoare în ceea ce priveºte
sporul natural. Avem numai 176 de mii de naºteri
pe an faþã de 513 mii în 1919. Doar 136 de mii de
cãsãtorii faþã de 198 de mii în 1919. Puþinele
cupluri care se mai cãsãtoresc divorþeazã mai des:
avem 26,4 mii de divorþuri faþã de 5 mii.

Tot mai mulþi vâlceni care se interneazã sau trec prin
Spitalul Judeþean de Urgenþã Vâlcea au constatat cã celebra
„atenþie” sau „plic” la doctor a cam… dispãrut. Aceasta se
întâmplã în mare parte datoritã urmãtoarelor decizii:
majorarea salariilor în sistemul sanitar ºi instituirea unui
Consiliu de eticã la nivelul spitalului de cãtre directorul
Dan Ponoran. În anul 2018, consiliul în cauzã a cam
„ºomat” ºi pentru cã nu au mai fost depuse sesizãri sau
petiþii de cãtre pacienþii nemulþumiþi de serviciile din
Spitalul Judeþean Vâlcea. În urmã cu trei ani, directorul
Dan Ponoran lua decizia de constituire a Consiliului de
eticã nr. 237/14 mai 2015, modificatã de Decizia nr. 138/30
martie 2017, preºedinte fiind numit doctorul Daniel
Roncea.

Tot scandalul iscat în jurul demisiei (!?!) preºedintelui
organizaþiei ALDE Vâlcea demonstreazã din plin faptul cã
acesta nu este om de echipã ºi nu reuºeºte sã fie un adevãrat
lider de partid politic. Deºi are puþini membri de partid „de
calibru”, acesta a încercat mereu sã scape de ei, speriat fiind
cã aceºtia comploteazã sã îi ia locul de preºedinte al ALDE
Vâlcea. La fel s-a întâmplat cu Eduard Vârlan ºi Liviu
Boban (foºti consilieri locali), la fel se întâmplã acum cu
Adrian Buºu (vicepreºedintele Consiliului Judeþean) ºi
Remus Grigorescu (consilier local ºi director al Bibliotecii
Judeþene). Ar fi rational cã preºedintele Cãlin Popescu
Tãriceanu sã ia de urgenþã mãsuri drastice…

Directorul Ciech Soda România (fosta USG),
polonezul Witold Urbanowski, iarãºi s-a „dat în stambã”
anunþând cu surle ºi trâmbiþe prin toatã presa localã cã a
donat la Casa Pinocchio din Bãbeni diverse bunuri pentru
copii orfani. Numai cã „bunurile” donate au o calitate
îndoielnicã. Decât sã arunce mii de euro pe comunicatele
de presã plãtite prin mass-media localã, mai bine directorul
Urbanowski cumpãra mai multe lucruri absolut necesare
pentru copiii orfani ºi fãcea astfel o faptã bunã… într-o
discreþie de bun simþ ºi ferit de lumina reflectoarelor!

Virginia Fulgescu

Vintilã Chelcea

Peste 2.500 de romi s-au calificat pe bani europeni
Lipsa pregãtirii profesionale ºi lipsa experienþei,
determinate de dificultãþi economice, sociale, lipsa de
informaþie ºi lipsa ofertei de locuri de muncã se regãsesc
printre principale cauze ce duc la un numãr extrem de
mare în rândul românilor, dar mai ales în rândul romilor
din comunitãþile sãrace ºi situate administrativ departe de
marile oraºe. Parte dintre ei însã, au beneficiat de un
proiect al Asociaþiei Partida Romilor „Pro-Europa”- finanþat din fonduri europene - ce s-a
încheiat zilele trecute. La final de cursuri, cei 2559 de cursanþi ºi-au primit diplomele de
calificare în profesii precum asistent în relaþii publice ºi comunicare, florar decorator,
lucrãtor în costrucþii, zidar, pietrar, frizer, manichiurist, etc, pe baza cãrora se vor angaja.

Minoritatea romilor de la robie, la libertate ºi speranþã
Stabilirea romilor în Þãrile Române
ºi situaþia lor juridicã de robi timp de mai
bine de cinci secole, sunt teme
prezentate adeseori superficial sau în
mod tendenþios. Deºi s-au pãstrat puþine
documente din epocã, pe baza studiilor
lingvistice, în secolul al 18-lea s-a
stabilit cu exactitate apartenenþa romilor
la poporul indian, limba acestora fiind
derivatã din vechea sanscritã. În drumul
lor spre Europa ei au strãbãtut Orientul
Mijlociu, de unde au împrumutat o serie
de caracteristici lingvistice, apoi s-au

stabilit pentru o vreme în Imperiul
Roman de Rãsãrit sau Imperiul Bizantin.

