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30 ianuarie 1938

NOTÃ INFORMATIVÃ

Astãzi, 30 ianuarie 1938, a avut loc întrunirea Asociaþiei Romilor Buzoieni, în
localul d-lui Stoica Vanghele din str. Colonel Voicescu nr. 12. Întrunirea a început
la orele 11 ºi a luat sfârºit la orele 12.40, cu un numãr de membrii circa 20-25.

Conferinþa a fost þinutã de dl. Laurenþiu Anghel, inspectorul general ºi con-
ferinþelor al Asoc. Uniunea Generalã a Romilor din România Bucureºti, în pre-
zenþa d-lui preºedinte Radu Neacºu, vorbind despre dezbinarea în care se
gãseºte în momentul de faþã aºa-zisul popor þigan, zicând cã asociaþia nu um-
blã dupã drepturi, au drepturi ca oriºicare popor, ci pentru ridicarea prestigiu-
lui, vroind a-ºi câºtiga dreptul asociaþiei. Asociaþia nu joacã rol material. Toþi
þiganii au bani, dar n-au omenie. A mai vorbit despre educaþie, atât în familie,
cât ºi în afarã. Li s-a explicat cuvântul de rom, care înseamnã om liber, aducân-
du-le aminte din anul 1877, când þiganii erau robi la boieri ºi ºedeau sub
asuprirea lor. Sã se ajute unul pe altul, cum face poporul evreu.

S-a pus întrebarea apoi de a se alege un secretar, la care majoritatea a ales
pe Vasile Dinu, zis Creþu, apoi inspectorul romilor a încheiat un proces-verbal
în asistenþa membrilor, care l-au semnat.

Preºedintele romilor buzoieni, Miticã C-tin, zis Pescaru, ºi vicepreºedintele
Gheorghe Pãsãroiu au adus mulþumiri d-lui inspector pentru iniþiativa pe care
a luat-o ºi pentru sfaturile pe care le-a dat.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.197)
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România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 714/1938 februarie 4   

Domnule Director General,

Ca urmare a raportului nostru telefonic nr. 614 din 1 februarie a.c., avem
onoare a raporta cã în ziua de 2 februarie 1938, la orele 13 ºi 30, în sala localu-
lui de dans, proprietatea d-lui Gh. Duþulescu din Craiova, str. Alexandru cel
Bun nr. 100, s-a þinut întrunirea convocatã de Asociaþia Cetãþeneascã a Romi-
lor din România, filiala Craiova, la care au participat circa 200 persoane.

Întrunirea a fost prezidatã de d-l Gh.A. Lãzuricã, preºedintele numitei aso-
ciaþii, care luând cuvântul, spune urmãtoarele:
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„Constat cã nu gãsesc la Craiova entuziasmul din alte oraºe. Ca reprezen-
tant al Asociaþiei Cetãþeneºti a Romilor din România, mã simt obligat sã iau act
de necazurile romilor, sã intervin spre a li se face oarecare înlesniri, sã se ame-
lioreze situaþia artiºtilor romi de la oraºe ºi sã li se acorde în general o deplinã
libertate ºi egalitate de drepturi, cum ºi un tratament la fel, romii fiind oameni
meritoºi ºi folositori þãrii. Jidanii s-au bucurat în România de un tratament
social ºi de aceea romii au dreptul sã li se acorde ºi lor oarecare înlesniri.

La Cheia din judeþul Prahova s-a obþinut un teren pe care se va ridica o casã
de odihnã pentru copiii romilor, care sã fie trimiºi în colonie de varã. În ceea ce
priveºte muzica, situaþia socialã a romilor sã fie mai nimeritã, mai potrivitã cu
restul lor.

Nu sunt disperat de cei 6 ani de luptã în aceastã miºcare. Am fãcut sacri-
ficii pentru ea. Pe tema culturalã s-a obþinut ceva ºi romii sunt priviþi altfel de-
cât pânã acum. Pentru nomazi, am izbutit sã avem permis spre a-ºi putea face
meseria lor”.

Aratã activitatea desfãºuratã pe tãrâm publicistic, lãmureºte originea ro-
milor, care sunt un popor cu o istorie strãveche, descriind fazele prin care au
trecut pânã la eliberarea lor din sclavie, care s-a înfãptuit de domnitorul Cuza.
Mulþumeºte acelora care au înþeles sã proslãveascã memoria domnitorului
Cuza la Craiova ºi spune cã aici s-au gãsit oameni destoinici care pot sã ajute
la izbândirea doleanþelor lor.

„Pentru binele nostru ºi al þãrii sã urmãm Partidul Naþional Creºtin, cãci
prin el putem izbuti. Nu este vorba de un partid învechit în rele, ci de-un par-
tid în frunte cu Patriarhul Naþionalismului, d-l profesor A.C. Cuza, ºi cu poe-
tul neamului, d-l Octavian Goga[1]”. Îºi exprimã încrederea în conducerea
guvernamentalã de la Craiova ºi în d-l ministru Virgil Potârcã[2], care a plecat
dintr-un partid jidovit. „Romii nu pleacã peste graniþã, ci sunt patrioþi, iubesc
þara româneascã, care este ºi a lor, ºi sunt buni creºtini”.

D-l Nae Cristescu, din Cãlãraºi, mulþumeºte d-lui Ionel Vasilescu, vice-
preºedinte al romilor din România, care este un om modest ºi cu suflet mare.
Elogiazã pe d-l Gh.A. Lãzuricã pentru munca depusã, pentru ridicarea pres-
tigiului poporului rom. Spune cã sunt susþinãtorii clasei obidite a poporului
rom, deoarece ºi ei fac parte dintre cei obidiþi. La un loc sunt 5000 de oameni
obidiþi ºi pentru toþi luptã conducãtorii asociaþiei. Romii trebuie sã porneascã
la muncã cu temei ºi aceasta se face numai în cadrul organizaþiei cetãþeneºti a
romilor din România. 

„La Craiova sunt mii de suflete, care prin mine pot sã facã mult – spune vor-
bitorul –, deci sã se uneascã aceste suflete pentru binele lor ºi al þãrii, deoarece
ceea ce n-au putut face politicienii cu cheltuieli de sute de milioane, au fãcut
romii. Cântecele lor au dus faima þãrii româneºti peste graniþã. Prin datinile
româneºti cântate de romi s-a arãtat cã poporul românesc are comori de simþire
ºi aratã cã nu este un popor de sãlbatici, cum se credea. Þara noastrã este ame-
ninþatã de primejdie, cãci strãinii ºi în special jidanii au nãpãstuit-o ºi au pus
stãpânire pe tot ce avem de preþ. Trebuie sã luptãm ca sã curãþãm cojocul româ-
nesc de pãduchele jidãnesc. Pânã ºi Craiova este nãpãditã de jidani, cãci aproa-
pe 20% din populaþie sunt evrei[3]. Evreilor nu le convine ca poporul românesc
sã fie unit, cãci ei numai datoritã dezbinãrii trãiesc, speculând neamurile.
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Azi avem la cârma þãrii un guvern al românismului, singurul guvern de
care naþiunea are nevoie, care nu e dictat de finanþele iudaice. Credem cã prin
acest guvern poporul românesc îºi aºeazã azi o soartã mai bunã. Noi romii, tre-
buie sã mergem la luptã cu lozinca «România a românilor».

Actul cel mai mare fãcut de acest guvern a fost suprimarea gazetelor jidã-
neºti în 24 de ore[4]. Dacã noi suntem atât de sãraci în þarã bogatã, aceasta este
datoritã în mare parte presei jidoveºti, care lucra numai pentru interesele jido-
vilor ºi jidoviþilor”.

Elogiazã pe d-l ministru Virgil Potârcã, urmaº de pandur, care reprezintã în
guvern românismul, sufletul oltenesc. Este omul realitãþilor ºi înfãptuirilor
mari. De asemenea elogiazã pe d-l Gr. Pleºa Puiu.

Aratã înfãptuirile de ordin economic ale guvernului, care într-o lunã a ief-
tinit bumbacul, gazul, sarea, taxele pe C.F.R. ºi în curând va ieftini zahãrul.
Acest guvern a iertat delictele ºi toate amenzile, care în mare parte erau porni-
te din urã, abuz sau duºmãnie. De asemene, s-a venit cu o amnistie a pedepse-
lor, care lovea tot pe cei nevoiaºi.

Romii sunt creºtini ºi dinastici, ºi ei trebuie sã asculte „cuvântul regal” ºi
sã arate cã sunt conduºi de lozinca „Hristos, Rege ºi Naþiune”.

D-l Ionel Vasilescu-Ploieºti mulþumeºte d-lor Lãzuricã ºi Cristescu pentru
faptul cã au venit în mijlocul romilor de la Craiova ca sã le dea îndemn ºi aju-
tor pentru lupta ce au s-o ducã. Mai vorbesc Parulea Miclescu, Gângulescu,
Gheorghe Bãlteanu ºi Periºoreanu, care asigurã pe d-l Lãzuricã de tot concur-
sul lor.

Adunarea a luat sfârºit la ora 14 ºi 45, când participanþii s-au rãspândit în
liniºte.

Inspector regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Gh. ªerbãnescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.198-199)

[1] Este vorba de Partidul Naþional Creºtin, fondat la Iaºi la 14 iulie 1935, aflat la guvernare
(din 29 decembrie  1937 pânã la 10 februarie 1938), care avea pe A.C. Cuza ca preºedinte
de onoare, iar pe O. Goga preºedinte activ, acum preºedintele Consiliului de Miniºtri.
„Gazeta Romilor” a publicat ceva mai înainte, sub semnãtura lui G. Niculescu, o Scrisoare
deschisã d-lui prof. A.C. Cuza, în care îl roagã pe acesta sã nu acorde atenþie lui Lãzãrescu
ºi lui ªerboianu, care se lãudau a fi apropiaþi lui O. Goga, fiind „doi escroci care vor sã par-
vinã de pe urma romilor” (II, 1937, nr.7-8, 25 iulie, p.1).
[2] Virgil Potârcã era acum ministrul lucrãrilor publice ºi comunicaþiilor, iar pânã la 8
ianuarie 1938 fusese ministrul agriculturii ºi domeniilor, în acelaºi guvern.
[3] Evident, cifra este exageratã. Conform Recensãmântului din 1930, ponderea evreilor în
oraºul Craiova era de 3,4%, iar la nivelul întregului judeþ Dolj ponderea era de numai 0,5%
(Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, II, Bucureºti,
„Monitorul Oficial”, 1938, p.166). Prin discursul citat, se încerca alinierea la orientarea
general antisemitã a guvernului Goga.
[4] Se referã la o serie de decrete-legi privind „românizarea presei” ºi retragerea permiselor
de liberã circulaþie pe cãile ferate a unui numãr de 120 de jurnaliºti evrei.
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