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|
n aceast` s=mb`t` se \mplinesc 15 ani
de c=nd 33 de rom=ni au fost aresta]i
la Tiraspol de for]ele separatiste

transnistrene - care au beneficiat de
sprijinul for]elor militare ruse. Dintre
ace[ti aresta]i 4 au fost judeca]i de un
tribubnal ilegal de la Tiraspol [i au primit
urm`toarele condamn`ri: Andrei Ivan]oc -
15 ani de deten]ie, Tudor Petrov-Popa -
15 ani de deten]ie, Alexandru Le[co - 12
ani de deten]ie, Ilie Ila[cu - condamnat la
moarte prin \mpu[care.

Ilie Ila[cu \[i descrie astfel vina \ntr-
un articol publicat de s`pt`m=nalul de la
Chi[in`u Ziarul de Gard`: ,,doar \n faptul
c` suntem rom=ni [i am declarat public
la Tiraspol despre apartenen]a noastr`
etnic` [i pentru c`, la \nceperea r`z-
boiului moldo-rus din 1992 ne-am ridicat

cu arma \n m=n` pentru ap`rarea inde-
penden]ei [i integrit`]ii teritoriale a
Republicii Moldova, teritoriu rom=nesc
ocupat de URSS \n 1940 [i 1944�.

Eliberarea din deten]ia ilegal` de la
Tiraspol s-a produs astfel: Ilie Ila[cu dup`
9 ani de \nchisoare, Alexandru Le[co -
dup` 12 ani. La \nceputul lunii iunie 2007
urmeaz` s` fie elibera]i [i ultimii doi
de]inu]i politici din Europa: Andrei
Ivan]oc [i Tudor Petrov -Popa. Conform
Ziarului de Gard`, Andrei Ivan]oc va fi
eliberat la 2 iunie 2007, iar Tudor Petrov-
Popa va fi eliberat la 4 iunie. Tudor
Petrov Popa este a[teptat de cei doi copii,
Carolina, de 15 ani, care s-a n`scut chiar
\n perioada arest`rii sale - [i prectic nu
[i-a v`zut niciodat` tat`l \n libertate, [i
Victor, care tocmai s-a \ntors din armat`.

|n anul 2004 Curtea European` a
Drepturilor Omului a pronun]at o sentin]`
prin care f`cea responsabil` Federa]ia
Rus` de de]inerea membrilor grupului
Ila[cu [i cerea eliberarea lor imediat`, ca
[i plata de desp`gubiri. Indiferen]a
Moscovei fa]` de decizia CEDO nu poate
fi explicat` dec=t prin indiferen]a
Moscovei fa]` de \ntreaga Europ`. La
kremlin nu conteaz` c` europenii vor s`
tr`iasc` \n lini[te [i \n absen]a amenin]`rii
ruse. La Kremlin conteaz` doar num`rul
trupelor [i dispunerea lor strategic` - iar
Nistrul este unul din punctele fierbin]i.
Negocierile pe sub mas` din Voronin [i
Putin arat` c` urma[ii URSS nu se
abandoneaz` niciodat`.

George DDAMIAN
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Printr-un ccomplicat bbalet ddiplomatic [[i llans`ri dde zzvonuri

Rusia \ncearc` s`-[i ]in`
trupele la Nistru

Voronin negociaz` cu Putin un nou acord
care ar avea urm`toarele prevederi: Trans-
nistria se va \ntoarce, cu un statut special, \n
cadrul Republicii Moldova, Rusia \[i va
permanentiza prezen]a militar` \n Trans-
nistria, iar Republica Moldova se va \ntoarce
\n �clubul furnizorilor de vinuri pentru
Rusia�. Cotidianul rus Nezavisimaia Gazeta
afirm` c` noul acord bilateral ruso-
moldovenesc este negociat \n secret pe la
spatele celorlal]i participan]i la procesul de
reglementare a situa]iei din Transnistria
(OSCE, Ucraina, mediatori) plus (UE [i SUA,
observatori).

Potrivit publica]iei men]ionate, scurgerile
de informa]ii referitoare la noua \n]elegere
secret` dintre Rusia [i Republica Moldova cu
privire la solu]ionarea conflictului trans-

nistrean ar fi fost pus` la cale de persoane
cu vederi �antiruse[ti� din anturajul pre[e-
dintelui moldovean Vladimir Voronin.
Negocierile pentru noul acord ruso-moldo-
venesc ar fi demarat, conform Nezavisimaia
Gazeta, \n toamna anului 2006, la summitul
CSI de la Minsk, c=nd pre[edin]ii Rusiei [i
Republicii Moldova, Vladimir Putin [i,
respectiv, Vladimir Voronin au convenit asu-
pra condi]iilor ridic`rii embargoului rusesc la
vinurile [i produsele agroalimentare moldo-
vene[ti. |n pofida respectivei \n]elegeri,
livr`rile de vinuri [i produse agroalimentare
moldovene[ti \n Rusia nu au fost reluat nici
p=n` \n acest moment.

�Dac` pre[edintele Moldovei Vladimir
Voronin [i pre[edintele Rusiei Vladimir Putin
vor semna \ntr-adev`r \n cursul \nt=lnirii de

la Sankt-Petersburg al doilea �plan Kozak� -
acordul privind reglementarea conflictului
transnistrean, pe care liderul moldovean a
refuzat s`-l semneze, \n ultimul moment, \n
2003 - pre]ul pentru compromis va fi din
partea Moscovei ridicarea blocadei la expor-
tul \n Rusia de b`uturi alcoolice moldo-
vene[ti�, au declarat pentru Nezavisimaia
Gazeta surse din cadrul Ministerului rus de
Externe, sub rezerva anonimatului.

Iurie Ro[ca cere
sprijinul Occidentului

Republica Moldova nu poate spera s`
poarte un dialog productiv cu Rusa \n
problema Transnistriei f`r` sus]inerea Sta-
telor Unite ale Americii [i a Uniunii Euro-
pene, apreciaz` vicepre[edintele Parlamen-
tului de la Chi[in`u, Iurie Ro[ca, pre[edinte
al Partidului Popular Cre[tin Democrat.
Referindu-se la informa]iile ap`rute \n ultima
perioada \n mass-media de la Chi[in`u, dar
[i \n presa interna]ional`, \n leg`tur` cu un
presupus acord privind reglementarea pro-
blemei transnistrene, acord ce ar urma s` fie
semnat la 10 iunie, la Sankt Petersburg, de
c`tre pre[edin]ii Vladimir Putin [i Vladimir
Voronin, liderul cre[tin-democrat precizeaz`
c` partidele politice [i opinia public` din
Republica Moldova nu au fost informate [i
nici consultate \n aceast` problem`. 

�Presupun c` v`lul de mister t`inuie[te
inten]ia unui nou blitzkrieg diplomatic pus la
cale de Moscova pentru a lua prin sur-
prindere Occidentul [i, \n egal` m`sur`,
opinia public` de la noi��, afirm` Iurie Ro[a
\ntr-o declara]ia ap`rut` \n ziarul Flux. El
aminte[te c` Memorandumul Kozak, care
prevedea de facto acordarea independen]ei
Transnistriei, [i care a fost respins \n ultimul
moment de pre[edintele Voronin \n
noiembrie 2003, a fost pus la cale \n preajma
summitului OSCE de la Maastricht, unde
Rusia spera s` vin` cu un acord politic
bilateral \ncheiat cu Moldova \n detrimentul
Occidentului [i, \n acela[i timp, \n
detrimentul intereselor Republicii Moldova.
�Sper ca de aceast` dat` diploma]ia [i
serviciile secrete ruse s` nu-l poat` atrage pe
pre[edintele Voronin \ntr-o nou` curs`��,
adaug` liderul PPCD. |n acest context, Iurie
Ro[ca apreciaz` c`, pentru a recupera
\ncrederea Occidentului, pre[edintele Voronin
ar trebui s` fac` o declara]ie univoc` \n



preajma \nt=lnirii din 10 iunie, prin care s`
\[i reconfirme ata[amentul fa]` de pozi]ia
oficial` a statului moldovean adoptat` de
parlament la 10 iunie [i 22 iulie 2005 \n
problema diferendului transnistrean, ca [i fa]`
de formatul de negocieri de 5 plus 2
(Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina
- mediatori, plus UE [i SUA - observatori).
|n opinia lui Iurie Ro[ca, este necesar`
totodat` [i reafirmarea pozi]iei Republicii
Moldova fa]` de prezen]a militar` rus` [i fa]`
de necesitatea evacu`rii trupelor [i arma-
mentului ca precondi]ii pentru reglementarea
pa[nic` [i durabil` a conflictului din st=nga
Nistrului. Oricare ar fi \ns` inten]iile ad-
ministra]iei de la Kremlin, conchide liderul
cre[tin-democrat de la Chi[in`u, este evident
faptul c` situa]ia din 1939 nu se poate repeta,
iar pacte secrete gen Molotov-Ribbentrop nu
mai pot fi puse \n aplicare \n lumea de
ast`zi.

Transnistria [i scutul
anti-rachet`

Criticile reciproce dintre Rusia [i SUA au
o continuare. |n timp ce pre[edintele Rusiei
polemiza cu SUA din Austria [i Luxemburg,
unde se afla \ntr-o vizit` oficial`, adjunctul
secretarului de stat al SUA pentru ]`rile
Europei [i Eurasiei, Daniel Fried, a luat
cuv=ntul \n timpul audierilor din cadrul
Comisiei pentru securitate [i cooperare \n
Europa, pentru a sublinia c` Rusia nu are
drept de veto asupra amplas`rii de elemente
ale sistemului american antirachet` \n Europa
[i c` procesul de ratificare de c`tre ]`rile
membre ale Organiza]iei Tratatului Atlan-
ticului de Nord a Tratatului privind For]ele
Conven]ionale din Europa (CFE) va avea loc
doar dup` ce statul rus \[i va retrage trupele
din Georgia [i Republica Moldova, noteaz`
cotidianul rus Politkom.Ru.

Audierile din cadrul Comisiei americane
au fost dedicate Rusiei [i este pu]in probabil
ca Moscova s` fie putut auzi ceva pl`cut \n
timpul lor. Daniel Fried a acuzat Rusia �de
sprijinirea regimurilor separatiste din regiunile
georgiene Osetia de Sud [i Abhazia�. �|i
solicit`m Rusiei s` joace un rol mai
constructiv [i s`-[i utilizeze influen]a pe care
o are asupra separati[tilor \n scopul
promov`rii solu]ion`rii pa[nice pentru fiecare
dintre conflictele din Georgia�, a declarat
Fried. Totodat`, el a subliniat c` Administra]ia
Bush \ntrez`re[te semne de \mbun`t`]ire a
rela]iilor dintre Rusia [i Georgia, av=nd
probabil \n vedere revenirea ambasadorului
rus la Tbilisi [i stoparea campaniei antigeor-
giene \n Rusia. �Dup` o perioad` de extrem`
tensiune, rela]iile ruso-georgiene demonstrea-
z` semne temporare de ameliorare limitat`,
\ns` este necesar ca Moscova s` fac` mult
mai mult pentru normalizarea rela]iilor�, a
spus oficialul american.

Se pare c` prin �mult mai mult� SUA se
refer` la onorarea acordurilor de la Istanbul,
acorduri pe care statul rus le consider` a nu
fi obligatorii din punct de vedere politic [i
juridic, \n timp ce ]`rile din NATO
dimpotriv` - obliga]ii totale pentru Rusia.
Divergen]ele pe aceast` tem` au ap`rut dup`
ce Rusia a anun]at un moratoriu asupra
\ndeplinirii CFE at=t timp c=t ]`rile din
NATO nu vor ratifica [i nu vor pune \n
aplicare acest tratat. La r=ndul s`u, \n data
de 24 mai, Daniel Fried a declarat c` statele
care fac parte din NATO nu vor ratifica CFE
at=t timp c=t Rusia nu-[i va onora obliga]iile
asumate la Istanbul [i nu-[i va retrage
trupele din Georgia [i Republica Moldova.
�Continu`m s` consider`m acordul curent
CFE drept o problem` fundamental` a
securit`]ii europene [i suntem gata s`
semn`m CFE adaptat, dup` ce Rusia \[i va
\ndeplini obliga]iile asumate \n 1999 la
Istanbul, privind retragerea trupelor din
Republica Moldova [i Georgia�, a declarat
Fried.

Voronin semneaz` 
cu Putin la Sankt
Petersburg

Surse din cadrul grupului de negocieri \n
problema transnistrean` \n format 3 plus 2
au declarat pentru publica]ia �Euobserver� c`
liderul rus Vladimir Putin a citit [i a aprobat
s`pt`m=na trecut` un acord bilateral privind
solu]ionarea problemei transnistrene. Toto-
dat`, sursele men]ioneaz` c` acest document
ar puta fi semnat la 10 iunie, de c`tre
pre[edin]ii Vladimir Putin [i Vladimir Voronin
cu ocazia summitului CSI.

Potrivit Euobserver, europenii sunt \n-
grijora]i c` acest acord ar putea fi semnat \n
ziua summitului CSI [i prezentat apoi Uniunii
Europene drept un fapt \mplinit. �UE exercit`
presiuni la adresa Rusiei s` reia negocierile
multilaterale privind viitorul Republicii
Moldova, av=nd temeri c` un acord bilateral
dintre Chi[in`u si Moscova ar putea \mpinge
Republica Moldova, care p=n` acum \[i
exprimase dorin]a de a se apropia de UE,
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\napoi \n sfera de influen]` a Rusiei, compro-
mi]=nd scopurile politicii de vecin`tate a UE�,
scrie Euobserver.

La 23 mai, la Madrid, a avut loc o reu-
niune a mediatorilor \n problema transnis-
trean` \n format extins (Ucraina, Rusia [i
OSCE, plus SUA [i UE). Dup` \n=lnire,
ministrul spaniol de externe Miguel Angel
Moratinos a declarat c` participan]ii au
chemat ambele p`r]i s` revin` la masa
negocierilor. �Sper ca formatul extins, care
reune[te at=t p`r]ile implicate \n conflict, c=t
[i mediatorii [i observatorii, s` poat` s`-[i
re\nceap` lucr`rile \ntr-un timp foarte scurt�,
a mai spus ministrul de externe al Spaniei,
]ar` ce asigur` \n prezent pre[edin]ia OSCE. 

Euobserver noteaz` c` pre[edintele
Vladimir Voronin a rupt leg`turile cu Rusia
\n 2003 [i a promis c` va \ndrepta Moldova
spre UE, sus]in=nd proiecte ca Misiunea de
monitorizare de c`tre UE a frontierei moldo-
ucrainene pe segrmentul transnistrean. �El
nu a reu[it \ns` s` pun` \n practic` reforme
democratice [i economice pro-UE [i este
considerat din ce \n ce mai mult drept o per-
sonalitate controversat` la Bruxelles�, scrie
publica]ia european`.

Potrivit unui diplomat de rang \nalt din
grupul extins de negociere, prezen]a militar`
rus` poate destabiliza Republica Moldova \n
orice moment. �Dac` \n viitor, parlamentul
moldovean va vota o lege ce nu va conveni
Rusiei, va fi foarte u[or pentru Moscova s`
organizeze o provocare \mpotriva trupelor
sale, pentru ca s` poat` reac]iona oficial ime-
diat�, a avertizat diplomatul citat de
Euobserver.

Analistul Nicu Popescu de la Consiliul
European pentru Rela]ii Externe, afirm` c` o
asemenea situa]ie s-a creat par]ial datorit`
ambi]iei pre[edintelui Voronin de a r`m=ne
la putere [i par]ial din cauza e[ecului politicii
europene de vecintate (PEV), care solicit`

]`rilor s` adere la valorile [i standardele UE
f`r` a oferi o promisiune clar` privind o
eventual` aderare \n viitor la UE.

Diversiune 
la Tiraspol

Igor Smirnov, pretinsul pre[edinte al
autoproclamatei republici moldovene[ti
nistrene (rmn), ar putea s` se retrag` din
func]ie \nainte de expirarea actualului man-
dat, cel mai probabil \n septembrie 2007,
informeaz` agen]ia rus` Nov=i Reghion, cu
referire la surse din conducerea partidului
pro-Putin din Rusia, �Edinaia Rossia� (Rusia
Unit`). Potrivit sursei citate de Nov=i
Reghion, \n decembrie 2007 vor fi convocate
alegeri preziden]iale anticipate \n Trans-
nistria, la un an de la precedentul scrutin, la
care Smirnov a c=[tigat cel de-al patrulea
mandat la conducerea regiunii separatiste.
Favorit \n noul scrutin va fi actualul
pre[edinte al Sovietului Suprem de la
Tiraspol, Evgheni ßevciuk, liderul partidului
�Obnovlenie� din Transnistria, care are
\ncheiat un acord de parteneriat cu for-
ma]iunea �Edinaia Rossia�.

Conform acelora[i surse, Igor Smirnov -
care a jucat un rol important \n crearea
institu]iilor statale din autoproclamata
republic` nistrean` [i care are, evident,
merite at=t fa]` de Transnistria, c=t [i fa]` de
Rusia - a devenit principala �fr=n` a regle-
ment`rii transnistrene�. Avansarea discu]iilor
pentru stabilirea statutului Transnistriei este
posibil` doar cu un nou lider suprem la
Tiraspol, a c`rui prioritate s` devin`
dezetatizarea economiei transnistrene [i
combaterea corup]iei, au subliniat acelea[i
surse de la v=rful �Edinaia Rossia�.

Negocierile \n problema reglement`rii
conflictului transnistrean ar putea fi reluate \n

luna iunie a.c., potrivit unor reprezentan]i ai
Uniunii Europene care au participat la
consult`rile de la sf=r[itul s`pt`m=nii trecute
de la Madrid ale mediatorilor [i observa-
torilor \n procesul de negocieri.

La r=ndul s`u, diploma]ia de la Moscova
a men]ionat, \ntr-un comunicat dat publicit`]ii
c` Rusia, Ucraina, OSCE (mediatori ai
reglement`rii transnistrene), plus UE [i SUA
(observatori \n procesul de negocieri) se
pronun]` pentru reluarea c=t mai rapid` a
discu]iilor \n problema transnistrean`, cu
participarea direct` a Chi[in`ului [i Tiras-
polului. Ministerul rus de Externe men-
]ioneaz`, \n acela[i comunicat, c` Rusia
dore[te g`sirea unei solu]ii la diferendul
transnistrean care s` asigure rezolvarea
durabil` a situa]iei din st=nga Nistrului.

Vizita secretarului adjunct al Consiliului
Securit`]ii din Rusia, Iuri Zubakov la
Chi[in`u, se \nscrie pe linia demersurilor
lansate de Moscova pentru rezolvarea con-
flictului transnistrean p=n` la expirarea
ultimului mandat constitu]ional al pre[e-
dintelui rus Vladimir Putin \n 2009. Numele
lui Zubakov, fost ambasador al Rusiei \n
Republica Moldova, este asociat unui nou
plan rusesc de reglementare transnistrean`
g=ndit \n laboratoatele Kremlinului. Existen]a
acestui plan - care a trezit \ngrijorarea UE
cu privire la negocierile secrete dintre Rusia
[i Republica Moldova - nu a fost confirmat
nici de Moscova [i nici de Chi[in`u.Cu toate
acestea, s`pt`m=na trecut`, pretinsul ministru
de externe al Transnistriei Valeri Li]kai a
declarat presei ruse c` �Zubakov a venit la
Chi[in`u pentru a-l determina pe pre[edintele
Vladimir Voronin s` accepte noua ini]iativ`
ruseasc` de reglementare a situa]iei din
Transnistria�.

B`sescu cheam`
Basarabia \n UE

Prezent la reuniunea ]`rilor central-euro-
pene de la Brno, \n Cehia, pre[edintele ro-
m=n Traian B`sescu a subliniat c` Republica
Moldova trebuie s` intre \n aten]ia Bruxelles-
ului pentru o viitoare etap` de extindere a
Uniunii Europene, av=nd \n vedere
apartenen]a acestui stat la spa]iul de civi-
liza]ie european`. 

Pre[edintele Vladimir Voronin a declarat
\ns`, tot la Brno, c` Republica Moldova nu
inten]ioneaz` s` intre \n Uniunea European`
cu problemele sale. ,,Republica Moldova este
o ]ar` divizat` de un conflict teritorial, o ]ar`
cu venituri mici, a c`rei identitate statal` [i
na]ional` n-a devenit \nc` o axiom` absolut`
pentru unii vecini ai s`i�, a afirmat Vladimir
Voronin, f`r` a preciza la care vecini face
referire - de[i \n mod evident este vorba de
Rom=nia.

George DDAMIAN
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Preferat 
de Partidul Popular

Partidul Popular l-a ales pe fostul fot-
balist rom=n Gic` Craioveanu pentru a
participa ca independent pe locul doi pe
listele forma]iunii pentru alegerile municipale
din Getafe pentru c` \ntruchipeaz` valorile [i
principiile ap`rate de PP - spiritul de echip`,
modestia, sinceritatea [i simplitatea, a de-
clarat pentru Rompres, candidatul Partidului
Popular, Jose Luis Moreno, la prim`ria
localit`]ii Getafe.

�I-am explicat care este proiectul nostru
\n domeniul sportiv, i-am cerut p`rerea, mi-
a oferit opinia sa, nu doar \n ceea ce
prive[te fotbalul, ci [i \n sfera sportului
social, foarte apropiat de copii, de persoanele
cele mai defavorizate�, a explicat Moreno.
Candidatul PP a precizat c`, devenind bun
prieten cu Gic` Craioveanu, s-a \ntrebat de
ce s` nu fie rom=nul persoana care s` pun`
\n aplicare aceste idei, cu condi]ia ca
locuitorii acestui ora[ s`-i dea PP o [ans` de
a guverna Getafe. 

�Dac` locuitorii acestui ora[ o doresc,
Gic` Craioveanu va fi responsabilul cu un
program de sport, foarte social. Dorim s`
\nfiin]`m nu doar o [coal` de fotbal \n
Getafe, ci una care s` cuprind` toate dis-
ciplinele sportive, dar care s` fie mai ales
foarte apropiat` de copii [i de persoanele
cele mai defavorizate. Acesta este anga-
jamentul nostru comun�, a spus Moreno.

Campanie dur`

Liderul socialist [i totodat` [ef al gu-
vernului, Jose Luis Rodriguez Zapatero, [i
num`rul unu al principalei forma]iuni de
opozi]ie, Mariano Rajoy (Partidul Popular),
au \ncheiat ultima zi de campanie cu mi-
tinguri electorale \n capitala Madrid, devenit`

unul dintre principalele c=mpuri de b`t`lie
electoral`. 

|n ultimul s`u discurs \nainte de ziua de
reflec]ie de s=mb`t`, Zapatero a acuzat
Partidul Popular c` folose[te �o strategie de
crispare� pentru a-[i ap`ra postulatele.
�Vota]i Partidul Socialist [i l`sa]i-i deoparte
pe crispa]ii din Partidul Popular�, s-a lansat
Zapatero, care a f`cut un apel la tineri s`
vin` la urne [i s` voteze �pentru a schimba
aceast` ]ar`�. Totodat`, Zapatero [i-a acuzat
rivalii politici c` se folosesc de tema tero-
rismului ca �unic` arm` \mpotriva gu-
vernului�. La r=ndul s`u, Rajoy a criticat
campania lui Zapatero �\mpotriva PP�,
apreciind c` PSOE nu are propuneri elec-
torale serioase, consider=nd \n schimb c`
partidul s`u este unul al modera]iei,
deschiderii spre consens, spre dialog [i care
[tie s` dea o m=n` de ajutor.

Rom=nii din Spania
la vot

Pentru rom=nii din Spania, 27 mai a fost
o zi mare, deoarece aceasta a fost prima
ocazie c=nd vor putea s` se foloseasc` de

dreptul - conferit prin statutul de cet`]ean al
Uniunii Europene - de a alege primarul [i
consilierii \n localitatea \n care tr`iesc [i
muncesc. Circa 58.000 de rom=ni din cei
peste 400.000 \nregistra]i oficial \n Spania s-
au \nscris \n registrul electoral pentru a
putea vota, iar pe listele de candida]i sunt
\nscri[i aproximativ 20 de rom=ni. Dar, cu
toate c` \n localit`]ile mici - inclusiv cele
situate pe culoarul Alcala de Henares
precum Coslada, Alcala de Henares, Torrejon
sau Getafe - tr`iesc zeci de mii de rom=ni,
foarte pu]ini cona]ionali s-au \nscris \n
registrul electoral. 

|n regiunea Madridului au fost \nscri[i
pe listele de candida]i [ase rom=ni, cel mai
cunoscut dintre ace[tia [i cu [anse reale de
a c=[tiga fiind fostul fotbalist Gic` Cra-
ioveanu, care candideaz` pe listele Partidului
Popular din ora[ul Getafe. Ceilal]i candida]i
rom=ni ocup` pozi]ii neeligibile pe listele
celor mai mari partide din Spania - Partidul
Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE, de
guvern`m=nt) [i Partidul Popular (PP, de
opozi]ie).

Un alt candidat rom=n este Gheorghe
G`inar, originar din jude]ul Alba, care can-
dideaz` pentru postul de primar al localit`]ii
Alcala de Henares. G`inar conduce filiala
partidului Solidaritatea Democratic`, o
forma]iune politic` ce se dore[te a fi un
partid al tuturor imigran]ilor. 

|n schimb, pre[edintele Uniunii Demo-
crat Sociale, Augusto Constantin ¥ecu,
fondatorul [i pre[edintele primului partid
rom=n din Spania cunoscut ini]ial sub
numele de Partidul Independent Rom=n
(PIR), a anun]at vineri c` [i-a retras can-
didatura de la prim`ria din Castellon [i a
cerut electoratului rom=n s` voteze cu St=n-
ga Unit`. ¥ecu a explicat c` a dorit astfel s`
protesteze fa]` de \n`sprirea politicii
referitoare la imigra]ie a guvernului central
de la Madrid.

George DAMIAN
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Gic` Craioveanu - consilier
municipal \n Getafe

Fostul fotbalist rom=n Gic` Craioveanu, care a
jucat pentru echipe precum Villareal, Real
Sociedad sau Getafe, a ob]inut un loc de
consilier al Partidului Popular \n localitatea
Getafe, la alegerile municipale din Spania din
27 mai, informeaz` Rompres. De altfel, Partidul
Popular a fost cea mai votat` forma]iune
politic`, asta \n ciuda faptului c` Partidul
Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a ob]inut
cei mai mul]i consilieri locali la scrutinul de
duminic`.

Craioveanu tr`ie[te de peste 10 ani \n
Spania, unde a evoluat pentru echipele de
fotbal Real Sociedad, Villarreal [i Getafe. El
nu este singurul sportiv de pe listele
Partidului Popular care a ie[it \nving`tor \n
aceste alegeri, fostul ciclist Miguel Angel
Martin Perdiguero (Once), precum [i
antrenorul Juan Marrero Roig, de la o echip`
de fotbal de divizie inferioar` din Merida,
ob]in=nd func]iile de consilieri \n urma
scrutinului.



contact pagina 6

Revista �Timoc� ap`rut` \n
anul 1934 prezint` o fresc`
de amploare a situa]iei
rom=nilor rimoceni \n
perioada interbelic`. Av=nd \n
vedere faptul c` articolele
ap`rute aici sunt de o
actualitate acut`, Romanian
Global News a transmis o
ampl` sintez` ap`rut` \n 1934
cu privire la via]a rom=nilor
din Serbia [i Bulgaria. 

Oltenii 
trans-danubieni

{tiut este de toat` lumea c` pe ambele
maluri ale Timocului locuie[te o mas` com-
pact` de rom=ni, pe care av=nd \n vedere
imediata lor vecin`tate cu Oltenia, de care \i
despart doar apele albastre ale Dun`rii
b`tr=ne, \i putem denumi cu drept cuv=nt
olteni transdanubieni. Pu]ini \ns` sunt aceia,
care cunosc calvarul vie]ii lor.

P=n` la anul 1877, Imperiul Otoman, st`-
p=nind aproape \n \ntregime peninsula
balcanic`, p=n` la Dunare, rom=nii timoceni,
at=t cei afla]i ast`zi \n Bulgaria c=t [i cei din
Iugoslavia, formau un singur grup etnic
minoritar supu[i ai statului otoman. Sub
st`p=nirea turceasc`, ace[ti rom=ni au tr`it zile
mult mai fericite dec=t cele de azi, pe care le
putem considera cu adev`rat drept neagr`
sclavie. 

Acest lucru ni-l confirm` m`rturiile per-
sonale ale oamenilor supravie]uitori ai
evenimentului eliber`rii de sub turci, care
m`rturii pot fi controlate oric=nd, iar sub-
semnatul cunosc=ndu-le ca unul ce sunt
originar din partea locului.

Dup` aceste m`rturii, rom=nii timoceni,
p=n` la anul 1877, s-au bucurat de deplina
libertate at=t \n ce prive[te via]a lor religioas`,
c=t [i \n cea cultural`. Sub turci ei aveau
bisericile lor cre[tine, \n care serviciul religios
se oficia exclusiv \n limba rom=n` de preo]i
rom=ni de la fa]a locului, hirotonisi]i \n
majoritatea cazurilor de biserica din ]ar`, la
Craiova, iar alte ori li se trimiteau preo]i [i din
]ar`, fie ca p`stori, fie ca misionari.

Libertate sub turci

Deasemeni, p=n` la acea dat`, ei aveau
organizate pe l=ng` biserici [i c=teva [coli
rom=ne[ti (com. Bregova, Cosava [.a.)
conduse de preo]i, sau c=nt`re]i biserice[ti, \n
care desigur, \n lipsa elementului didactic bine
preg`tit, \nv`]`m=ntul era destul de rudi-
mentar, dar totu[i elevii \nv`]au s` scrie [i s`
citeasc` \n limba matern` - rom=neasc`. De
aceea[i libertate s-au bucurat [i-n ceeace
prive[te via]a lor intim`, \n care turcii nu s-au
amestecat niciodat` spre a le impune schim-
barea datinelor [i obiceiurilor str`mo[e[ti,
curat rom=ne[ti. Pe acele timpuri, fiecare
rom=n \[i putea pr`znui s`rb`torile \n pace [i
bun` voie, cu toate datinele [i obiceiurile
rom=ne[ti, mo[tenite din mo[i str`mo[i: co-
linda, steaua, plugu[orul, la moa[e, \nsur`]itul,
praznicile (patronul casei) [i mai cu seam`
icramurile, care erau adev`rate serb`ri [i
petreceri populare la care se adunau [i se
\nt=lneau oameni din zeci de comune, to]i fiind
oaspe]ii satului cu icramul.

|n toamnele anilor \mbel[uga]i, oamenii cu
dare de m=n`, organizau mese comune sub
cerul liber, denumite s`rindare, la care pe
l=ng` c` aveau mai mul]i pofti]i la mas` pentru
osp`], mai \mp`r]eau de poman` la s`raci,
pentru ei cei \n via]`, diferite obiecte, ca:
mese, scaune, paturi, \mbr`c`minte, etc.

Pe l=ng` toate acestea, ei mai aveau [i

deplina libertate a rela]iilor de tot felul cu fra]ii
din ]ar` [i dovada const` printre altele \n
nenum`ratele c`s`torii ce se f`ceau \ntre tine-
rii de pe ambele maluri ale Dun`rii, care se
cunosc [i p=n` \n prezent.

Cu un cuv=nt, sub turci, rom=nii timoceni,
care nu aveau absolut nici-o alt` obliga]iune
fa]` de statul otoman afar` de aceea de a pl`ti
\n anumite epoci ale anului micile d`ri la stat,
se bucurau de at=ta libertate, \nc=t ei aproape
nu sim]eau domina]ia turceasc` [i se credeau
c` fac parte integrant` din p`m=ntul ]`rii
mame.

Acestea toate au fost posibile numai sub
p`g=nii turci, care la [coala mi-au fost \nf`]i[a]i
ca cei mai feroci b`utori de s=nge omenesc [i
asupritori ai cre[tinilor. Totu[i, realitatea ni-i
arat` altfel, c` ei n-au fost nici a[a de [ovini[ti
[i nici a[a de teribili asupritori ai popoarelor
st`p=nite de ei, fiindc` altfel nu se explic` cum
deaproape toate bisericele rom=nilor timoceni,
care se \nal]` \n fiecare comun` ca vii m`rturii
[i p=n` azi, au luat fiin]` [i s-au desvoltat \n
timpul turcilor!

Calvar sub cre[tini

Adev`ratul calvar \ns`, al vie]ii rom=nilor
timoceni, \ncepe odat` cu retragerea turcilor
dela Dun`re [i formarea \n numele cre[-
tinismului [i umanitarismului, a nouilor state
succesorale: bulgar [i s=rb, \ntre care au fost
\mp`r]i]i oropsi]ii rom=ni depe Valea Ti-
mocului. Odat` cu crearea noilor grani]e,
comunicarea rom=nilor din Timocul s=rbesc cu
cei din Timocul bulg`resc precum [i rela]iile
lor cu ]ara mam`, care p=n` atunci le era
d`t`toare de seva a vie]ii, au fost cu
des`v=r[ire interzise de noii st`p=ni: bulgarii [i
s=rbii.

De atunci ei duc o via]` izolat` de restul
rom=nismului, bizui]i numai pe propria lor
putere sufleteasc` de a rezista tuturor urgiilor
s`lbatice desl`n]uite contra lor de bulgari [i
s=rbi pentru a-i desna]ionaliza.

S=rbii au \nceput opera de desna]ionalizare
a rom=nilor timoceni (r`ma[i \n Serbia) cu
mult \naintea anului 1877, la \nceput cu
schimbarea numelor de localit`]i, apoi cu a
numelor oamenilor [i apoi cu distrugerea
sufletelor rom=ne[ti: lu=ndu-le preo]ii rom=ni
din biserici [i d=ndu-le \n schimb preo]i din
cei mai [ovini s=rbi. A[a c` ast`zi, \n nici o
biseric` din foarte multe comune curat

RRoomm==nniiii ddiinn TTiimmoocc

Mai bine sub turci, dec=t
sub s=rbi [i bulgari
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rom=ne[ti din Timocul s=rbesc nu se mai aude
vorba rom=neasc`, serviciul divin f`c=ndu-se
exclusiv \n limba s=rb` care nu este \n]eleas`
de rom=nii credincio[i.

Dar, adev`rata nenorocire, a acestor
rom=ni, le vine dela [coal`, unde copii lor
\nva]` numai \n limba s=rb`. |n [coli,
\nv`]`torii fiind recruta]i din cele mai [ovine
elemente s=rbe, caut` s` inspire \n sufletele
nevinovate ale micilor [colari, cel mai
intransigent sentiment de na]ionalism s=rbesc.
{i \ntr-o oarecare m`sur` aceast` metod` le-a
reu[it, fiindc` dac` stai de vorb` cu un t=n`r
dela fa]a locului, \[i vorbe[te rom=ne[te, dar
dac` \l \ntrebi ce este, \]i r`spunde c` este
s=rb.

Deci rezultatul este, c` s=rbii au reu[it s`
distrug` deocamdat` \n ace[ti rom=ni,
con[tiin]a lor na]ional`, urm=nd ca \ntr-un
viitor mai apropiat sau mai \ndep`rtat s` le
\nlocuiasc` [i graiul prin limba s=rb`, ajung=nd
astfel la completa lor desna]ionalizare. Politica
aceasta de desna]ionalizare a rom=nilor
timoceni, este urm`rit` dealtfel de autorit`]ile
s=rbe[ti, cu mult` perseveren]` [i mult tact.
Pentru a ilustra acest lucru este suficient a
ar`ta, c` elementele rom=ne[ti, care se disting
\n [coala primar`, - s=rb` bine\n]eles - sunt
\ncuraja]i prin diferite mijloace, de stat, a-[i
continua studiile mai departe [i dup` ce s-au
format complect \n [coala s=rb`, sunt plasa]i
\n diferite posturi \n regiuni cu popula]ie curat
s=rbeasc`, pentru a rupe orice contact cu
masa din care au ie[it. A[a c` popula]ia
rom=neasc` de acolo, este v`duvit` \n mod
sistematic de elita ei, fiindc` dac` ar fi l`sat`
pe loc, ar putea la un moment dat s` apar`
cineva, care s-o de[tepte la via]a ei fireasc`,
na]ional-rom=neasc`.

Sub cizm`
bulg`reasc`

Dac` aceasta este via]a rom=nilor din
Timocul iugoslav, apoi nici via]a rom=nilor din
Timocul bulgar nu este mai de invidiat. Dup`
eliberare (anul 1877), bulgarii au g`sit de
cuviin]` ca imediat s` interzic` func]ionarea
pu]inelor [coli rom=ne[ti, c=te se mo[teniser`
\n regiunea Timocului din timpul turcilor, \n
locul lor \nfiin]=nd [coli de stat cu predare \n
limba bulgar`.

La \nceput, cu toate c` \nv`]`m=ntul era
obligator, totu[i foarte pu]ini din fiii rom=nilor
s-au dus la [coal`, prefer=nd mai bine s`
r`m=n` analfabe]i dec=t s` urmeze [coala, \n
care cartea se preda \ntr-o limb` ce ei n-o
\n]elegeau.

Atunci, bulgarii nu prea au dat importan]`
acestui refuz al rom=nilor timoceni, aten]ia lor
fiind sustras` de multiplele alte chestiuni \n
leg`tur` cu organizarea noului stat.

De acest intermezzo, rom=nii timoceni au
profitat [i au urmat mai departe lini[ti]i via]a
lor tradi]ional`. |n acest timp, ne mai av=nd
[coli rom=ne[ti, au c`utat s` se \nt`reasc` [i
s`-[i organizeze bisericile \n care serviciul
divin se f`cea numai \n limba rom=neasc`. Se
p`rea c` \ntr-adev`r pentru ei au venit timpuri
mai bune, ca ]ar` cre[tin` \n care au fost
sorti]i s` tr`iasc` \i va \n]elege mai bine,
pentru a le acorda dreptul de a avea biserica
[i scoala lor \n care s` se citeasc` [i s` se
\nve]e \n limba rom=n`, iar ei urm=nd a fi
buni cet`]eni ai ]`rii. Dar timpul le-a spulberat
aceste speran]e. 

Ei au continuat s` fie [i sunt [i azi
cet`]enii cei mai loiali ai statului bulgar, dar
statul bulgar nu le-a mai dat nimic, \n schimb
i-a privat [i de ultimele libert`]i, de care se
mai bucurau p=n` la r`zboiul balcanic [i cel
mondial: de a vorbi rom=ne[te [i de a se ruga
[i a oficia serviciul divin \n biserica \n limba
rom=n`.

A[a c` dup` r`zboiul mondial, c=nd toate
minorit`]ile [i-au c=[tigat dreptul la via]` liber`
cultural` \n limba matern`, numai rom=nii
timoceni [i-au pierdut [i ultimele libert`]i pe
care le mai aveau.

Venirea c=torva tineri \n ]ar` spre a \nv`]a
carte \n limba matern`, a fost considerat` de
bulgari ca \nalt` tr`dare [i a fost luat` drept
motiv pentru a desl`n]ui contra rom=nilor din
Bulgaria cea mai grozav` persecu]ie,
r`zbun=ndu-se pe ei pentru e[ecul suferit \n
r`zboiul mondial [i pierderea anumitor p`r]i
din teritoriul lor.

Membrii de-ai diferitelor asocia]ii culturale
[i patriotice iresponsabile, ca: �Rodna Zastita�,
�Cubrat�, �Culturen Comitet� [.a., au plecat \n
haite prin satele rom=ne[ti spre a interzice
popula]iei de a mai vorbi rom=ne[te [i a-[i mai
trimite copiii la [coal` \n Rom=nia.

C`r]i biserice[ti arse

De asemeni au interzis [i preo]ilor de a
mai ceti rom=ne[te \n biserici [i pentru a fi
mai siguri de reu[it` au adunat toate c`r]ile
rom=ne[ti de prin biserici [i le-au ars (ca pe
timpul lui Jan Huss) iar \n locul lor le-au dat
c`r]i bulg`re[ti, pentru ca slujba religioas` s`
se fac` \n limba bulgar`. La aceast` oper` de
distrugere a elementului rom=nesc din
Bulgaria contribuie \ntr-o mare m`sur` [i
diferitele ligi militare de ofi]eri activi [i de
rezerv`, care de multe ori au comis acte de
vandalism ca cele mai sus ar`tate sau au
operat diferite arest`ri de oameni nevinova]i,
maltrat=ndu-i numai pentru motivul c` vorbesc
rom=ne[te.

De asemenea, ace[ti vandali moderni, au
interzis rom=nilor cu des`v=r[ire practicarea
oric`ror obiceiuri ale p`m=ntului mo[tenite de
la str`bunii lor: steaua, colinda etc, c`ut=nd s`
le \nlocuiasc` pe c=t le este posibil cu de-ale
lor, care sunt cu totul str`ine de sufletul acelor
oameni. 

Dar prigoana contra acestor rom=ni, vine
chiar [i din parte autorit`]ilor organizate ale
statului, sub diferite forme: amenzi ne-
justificate, concedieri de mici func]ionari numai
pe motiv c` sunt rom=ni, ordine dela mi-
tropoli]i ca preo]ii nici m`car la \nmorm=nt`ri
s` nu citeasc` rom=ne[te [i at=tea altele, care
constituie un lan] nesf=r[it de suferin]i.

Aceasta este \n prezent via]a rom=nilor din
Valea Timocului [i dreapta Dun`rii, care
tr`iesc \n dou` ]`ri deosebite: una Jugoslavia
�amica [i aliata� noastr` [i alta Bulgaria care
ne tot declar` c` dore[te s` tr`iasc` \n bune
raporturi de prietenie cu noi.

Dar azi, c=nd tr`im \n secolul Societ`]ii
Na]iunilor, credem c`, at=t s=rbii c=t [i
bulgarii, au elementara datorie de a acorda
acestor rom=ni dreptul la via]a cultural` liber`
\n limba matern`, iar dac` nu, acordarea
acestor drepturi s` se cear` cu un ceas mai
devreme, de c`tre guvernele noastre, pe baza
principiului de reciprocitate, altfel neamul va
pierde peste 4-500.000 de suflete rom=ne[ti.

Andrei II. AANDREI, 
Revista TTimoc 11934
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Cea de-a VII-a edi]ie a �|nt=lnirilor scrii-
torilor \n grai b`n`]ean rom=nesc�, manifestare
cultural-literar`, va avea loc \n data de 9 [i 10
iunie la Uzdin [i Deliblata, transmite Romanian
Global News. Manifestarea va \ncepe s=mb`t`,
9 iunie, la ora 16.00 la Uzdin la �Casa
Rom=neasc`� printr-o expozi]ie de publica]ii [i
c`r]i \n graiul b`n`]ean, expozi]ie de pictur`
naiv` [i serat` literar-muzical`.

Prima edi]ie a acestei manifest`ri a avut
loc pe data de 1 aprilie 2000 la Uzdin unde
au participat condeierii \n grai b`n`]ean din
Banatul istoric [i cu care ocazie a fost

\nfiin]at` [i Uniunea scriitorilor \n grai
b`n`]ean rom=nesc \n frunte cu regretatul
{tefan P`tru], decanul de v=rst` al scrisului
dialectal din Sinersig jude]ul Timi[.

Aceste \ntruniri au adunat an de an poe]i
dialectali de prin localit`]ile b`n`]ene precum:
V=r[e], Zrenianin, Torac, Uzdin [i iat` acum
[i la Deliblata urm=nd s` fac` [i o vizit`
rom=nilor din Serbia de r`s`rit, la finele lunii
iunie, la Cladova. Pe 32 mai a avut loc o
slujb` duhovniceasc` la Biserica ortodox`
rom=n` din Deliblata, o mas` comun` [i
discu]ii pe tema crea]iilor \n grai b`n`]ean, o

serat` literar-muzical` unde pe l=ng` oaspe]i
au paricipat [i fanfari[tii [i elevii [colii
generale (unde procesul de \nv`]`m=nt nu se
desf`[oar` \n limba rom=n`), apoi lans`ri de
carte [i expozi]ie de publica]ii [i c`r]i \n grai
b`n`]ean [i de pictur` naiv` a pictorilor
uzdineni.

Sper`m c` [i de aceast` dat` pro-
movatorii culturii [i indentit`]ii na]ionale vor
reu[i \n nobila lor misiune de a p`stra [i
promova datinile [i obiceiurile str`bune ale
rom=nilor de pe aceste meleaguri prin versuri
[i picturi. ((RGN)

\n ziua c=nd scriem aceste r=nduri se
\mplinesc exact dou` luni de la [edin]a de
constituire a Autoguvern`rii pe ]ar` a
Rom=nilor din Ungaria. Dou` luni, \n care
nu s-a mai ]inut nici o [edin]`, nu s-au ales
comisiile, nu s-a \nt=mplat absolut nimic \n
jurul A}RU. Adic`, a[a [tim noi, oamenii de
r=nd, deoarece nici o informa]ie nu a ap`rut
nici \n ziare, nici pe site-ul autoguvern`rii.
Revista lunar` a A}RU public` doar scrieri
\n care �se bucur`� c` munca va continua,
a fost aleas` aceea[i conducere, bla, bla,
bla... 

Deoarece ne-am propus ca \n acest col]
de pagin` s` ridic`m s`pt`m=n` de s`pt`-
m=n` c=te o problem` legat` de via]a
public` a comunit`]ii noastre, de aceast`
dat` vom \ncerca s` g`sim r`spunsuri de ce
rom=nii din Ungaria habar nu au cum se
cheltuiesc banii pe care reprezentan]a lor pe
]ar` \i prime[te pentru scopuri minoritare [i
de ce func]ioneaz` A}RU ca o organiza]ie
clandestin`, secret`, c=nd, de fapt, ea este
finan]at` din bani publici.

|n statutul de organizare [i func]ionare
al oric`rei autoguvern`ri figureaz` informa]ia
unde pot fi citite procesele verbale ale
[edin]elor. De obicei, aceste locuri publice
sunt bibliotecile. \n statutul A}RU nici o
referire nu se face la acest lucru!!! Avocatul
care a f`cut acest statut (dealtfel modificat

[i revizuit \n decembrie 2006), probabil nu
a fost informat c` este vorba despre o
institu]ie public`, de reprezentare a
rom=nilor, [i nu de un grup secret. (|n lu-
mea informa]ional` de azi [i despre maso-
nerie po]i afla mai multe informa]ii dec=t
despre A}RU!) |n aceste condi]ii este logic
de ce mai marii no[tri vor s` \nchid` gura
presei, de ce ]in tot timpul [edin]e cu u[ile
\nchise, de ce func]ioneaz` un a[a-numit
cabinet preziden]ial despre care nu se [tie
absolut nimic. E adev`rat c` nici nu se prea
vede rodul muncii lor, dar cu siguran]`
salariile [i onorariile ajung f`r` \nt=rziere \n
contul fiec`ruia la \nceput de lun`.

Reamintim c` acum 4-5 ani, toate auto-
guvern`rile minorit`]ilor au fost \nzestrate
cu calculatoare, iar noi, oamenii de r=nd, am
sperat atunci c` \n sf=r[it se va termina
boicotul informa]ional [i vom afla tot ce se
\nt=mpl` cu reprezentan]ele rom=nilor. Va
exista un site pe internet, unde se vor
publica toate deciziile, ac]iunile autogu-
vern`rilor. Ne-am dovedit a fi iar`[i ni[te
vis`tori, pentru c` probabil pe aceste
calculatoare se joac` mersi frumos copiii sau
nepo]ii �ale[ilor no[tri�. Greu ne vine a
crede c` aceste aparate stau \n depozite [i
le umple praful...

Ne putem imagina surprinderea celor de
la Oficiul de Administra]ie c=nd au citit

procesul verbal al ultimei [edin]e (cea de
constituire) a A}RU, care nici o leg`tur` nu
avea cu \nregistrarea video. Oare cui i-au
crezut? Semn`turii lui Cresta sau ochilor
lor? Suntem ner`bd`tori s` afl`m c` \n
]`ri[oara noastr` democratic` se sanc]io-
neaz` \nc`lcarea drepturilor constitu]ionale
sau interzicerea dreptului de folosire a limbii
materne. [i abia a[tept`m s` vedem cum
unii deputa]i ai A}RU - conform pro-
punerilor ombudsmanului - vor murmura la
urm`toarea [edin]` \n limba rom=n`: �...jur
c` \n decursul mandatului meu de deputat
voi fi devotat comunit`]ii de na]ionalitate din
care fac parte, voi respecta Constitu]ia [i
legile ]`rii, (...) voi ac]iona cu devotament \n
interesul celor care m-au ales, voi depune
toate eforturile pentru p`strarea [i pro-
movarea limbii, a tradi]iilor [i a culturii
rom=ne[ti.�

Ar fi o idee s` se scrie cu litere mari
pe ni[te pancarte aceste r=nduri ale jur`-
m=ntului [i s` fie a[ezate pe pere]ii sediului
A}RU, ca domnii [i doamnele deputa]i s`
nu le uite niciodat`. Poate le face cineva
aceast` surpriz`!

Eva IIOVA

((Editoriall aap`rut \\n rrevista rrom=nillor
din UUngaria ��Foaia RRom=neasc`�)

|nt=lnirile scriitorilor de
grai b`n`]ean rom=nesc
din Banatul S=rbesc

PPrroobblleemmeellee rroomm==nniilloorr ddiinn UUnnggaarriiaa

Misiune imposibil`


