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„Sunt adevaruri pe care este cu

neputință să le înțelegi just, 

dacă înainte de aceea n-ai

trecut...”

- Lucian Blaga
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Despotismul vânătorului de despoţiDespotismul vânătorului de despoţi

Cezar
A. Mihalache

DDacă mai exista
vreun semn de îndoială faţă
de felul în care la rându-i a
fost tentat să controleze lu-
crurile dincolo de o anumită
limită, Crin Antonescu a reuşit
să se desconspire în toată ne-
splendoarea frustărilor sale.
Învins şi pus în faţa situaţiei
de a pleca de la Cotroceni, lid-
erul liberalilor nu a reuşit să
demonstreze că ştie să piardă
cu fruntea sus. 

Dimpotrivă, chiar
dacă ne-a ţinut nenumărate
lecţii de moralitate de 
la pupitrul Administrației
Prezidențiale, tot el a fost
acela care s-a dedat celui mai
primitiv gest al omului frustrat:
răzbunarea. Căci, înainte de a
ieși pe ușa laterală a instituției
care i-a oferit șansa de a-și
consemna prezența în istoria
contemporană a ţării, profe-
sorul de istorie fără normă a
dat și măsura nivelului său de
„coabitare”, îndepărtându-i de
la Cotroceni pe toţi aceia care
i-ar mai fi putut supravieţui fie
și o zi.

Astfel, fără a ţine cont
măcar o clipă de cei ce i-au
fost alături şi au riscat să intre
într-un joc dinainte pierdut, i-a
dat afară pe consilierii
prezidenţiali pe care abia îi
aduse în locul „băsiştilor” pe
care îi concediase la prelu-
area interimatului. Dar fără a
avea curajul să le-o spună în
faţă, președintele interimar
semnând pe ascuns, aproape
mișelește, destituirea aces-
tora. Acesta este omul care a
fost preşedinte interimar al
României! Acesta este per-
sonajul care ne-a ţinut lecţii
despre Demnitate şi Onoare!

Acesta este bărbatul
politic (!) care ar putea ajunge,
dacă naţiunea va continua să-
şi doarmă somnul raţiunii,
preşedintele ei ales!

Un preşedinte care nu
a fost în stare să le spună nici
măcar propriilor angajaţi că
trebuie să plece! Or, oare cum
ar fi putut el să anunţe unei
ţări întregi măsuri similare
precum cele asumate la în-
ceputul cri-zei economice?!
Unde este decenţa în decizii
pe care a tot reclamat-o? 

Şi unde dreptul oame-
nilor de a li se spune
adevărul, nu a-i pune în faţa
faptului împlinit?! Poate că,
destituirea tuturor consilierilor
prezidenţiali moşteniţi de la
Traian Băsescu a avut o oare-
care legitimitate. Deşi ar fi tre-

buit să le lase și acestora
răgazul necesar pentru ca
fiecare să-şi aleagă 
momentul plecării. Dar con-
cedierea într-un gest abuziv,
unilateral, chiar despotic, a
propriilor oameni, vorbeşte de
la sine despre caracterul
aceluia care a fost preşedinte
interimar al României. Iar ges-
tul este și mai grotesc dacă
ținem cont că el a venit după o
altă dovadă a ipocriziei lui
Crin Antonescu. 

Aceea de a nu-şi fi
asumat ieşirea din viaţa
politică aşa cum singur s-a
angajat. Demnitate şi onoare?

Evident, nu este o 
întâmplare faptul că
preşedintele interimar şi-a
concediat brusc consilierii. Că
nu le-a lăsat acestora, spre
deosebire de Traian Băsescu,

șansa de a opta pentru mo-
mentul şi felul în care vor
pleca din aparatul
prezidenţial. Pentru că
preşedintele interimar, care
trebuie să se întoarcă la șefia
PNL într-un moment de
maximă tensiune în partid, s-a
temut probabil că unii dintre
oamenii pe care i-a adus la
Cotroceni ar putea aplica tac-
tica supravieţuirii intrând în
concediu medical sau de
odihnă. 

Aşa că a ales să
reteze lucrurile dintr-o lovitură,
pentru a nu-i lăsa lui Traian
Băsescu această plăcere. Le-
a semnat „in corpore” desti-
tuirile şi le-a trimis la Monitorul
Oficial într-o discreţie ce
dovedeşte limitele omului
pătimaş. Probabil, ar fi expe-
diat şi mobila de la Cotroceni
ori ar fi dezinstalat cu propriile
mâini liniile telefonice „spe-
ciale”. Dar Crin Antonescu nu
se pricepe nici măcar la lucruri
mărunte. Aceasta este însă
doar latura „melodramatică”.
Pentru că gestul lui Crin An-
tonescu a vizat un scop mult
mai pragmatic. Pregătirea
reîntoarcerii la matca partidu-
lui, nu ca un preşedinte interi-
mar căzut în penibil, ci sub
forma unui preşedinte care a
învăţat la Cotroceni măcar
cum să-şi ţină partidul sub
control.

În fapt, grabnica sa-
crificare a propriilor consilieri

este mai mult un semnal de
avertisment pentru propriul
partid. Acolo unde sunt
destule personaje care ar
putea pune sub semnul
întrebării legitimitatea lui Crin
Antonescu de a mai rămâne
în fruntea unui partid pe care,
în mare parte, l-a dezamăgit.

Şi nu ar fi nimic
surprinzător să asistăm, în pe-
rioada imediat următoare în-
toarcerii la matca partidului, la
altfel de „eliberări din funcţie”.
Pentru că vânarea acelora
care au crezut că Antonescu
îşi va ţine cuvântul dat şi va
ieşi din viaţa politică, şi care
au început să-şi aşeze tre-
burile în partid pentru un posi-
bil congres, nu va fi doar o
furtună în paharul proaspăt
umplut cu whiscky de lo-
catarul de la Cotroceni.

Au fost destui liberali
care au încercat să se afirme
pe seama declaraţiei riscante
făcute de Crin Antonescu într-
un moment în care se credea,
probabil, cel mai influent om al
ţării, dar care nu au luat în
considerare faptul că
preşedintele PNL este şi el în
cele din urmă un om politic
dâmboviţan. Şi nu va pleca de
bună voie, într-o dovadă unică
a ceea ce înseamnă demni-
tate și onoare, ci va ține cu
dinții de orice funcție. Și chiar
dacă unii liberali au făcut
poate dovada unei oarecare
viziuni politice, intuind, chiar
din primele zile de mandat ale
preşedintelui-interimar, că ul-
timul plecat de la Cotroceni va
fi tot Crin Antonescu, până la
urmă tot aceștia vor fi aceia
care vor fi pierdut o ocazie.

Oricum, prin felul în
care și-a destituit angajaţii,
Crin Antonescu a dovedit încă
o dată că pentru el totul s-a
redus la un război personal cu
Traian Băsescu. O con-
fruntare în care toți cei prinşi
la mijloc, fie că i-au fost lui fi-
deli, nu reprezintă nimic pen-
tru el. Crin Antonescu i-a dat
afară şi pe consilierii
prezidenţali pe care i-a găsit
acolo, şi pe care ar fi trebuit
să-i păstreze, având dreptul
moral de-ai concedia doar în
clipa în care venea la
Cotroceni ca președinte ales,
dar i-a dat afară şi pe oamenii
care au avut încredere în el.

Or, dacă faţă de „pro-
prii” oameni s-a purtat aşa,
oare cum ar fi procedat cu
ţara? Dar, acesta este omul!
Şi acesta îi este caracterul…

●

Zahăr cubic şi pensii de nababZahăr cubic şi pensii de nabab

Maria
Diana-Popescu

CCine îi plăteşte cu
nouă mii de euro pe lună pe
funcţionarii de la Curtea U.E.,
scoşi la pensie la cincizeci de
ani? Păi, noi, cu impozitele şi
taxele noastre. 

Ei singuri şi-au votat
legea şi nu-i ia nimeni la rost.
Sistemele de pensii unde au
cotizat muritorii de rînd se
prăbuşesc uşor, dar sigur, şi se
recomandă, ca soluţie,
creşterea vîrstei de pensionare
a angajaţilor (la 41 ani, în 2012
şi la 42, în 2020), în timp ce
pentru ei, cincisprezece ani şi
jumătate sînt de ajuns pentru
pensia de nabab, fără să co-
tizeze cu vreo subunitate euro.

Niciunul nu dă cu
sapa, niciunul n-a fost văzut cu
coasa în spinare, iar dacă
răsfoim biografiile celor de la
pupitrul U. E., constatăm că
foarte mulţi din cei care se
joacă cu soarta a mii de mil-
iarde de euro şi cu soarta
popoarelor europene, în trecut,
n-au avut tangenţă nici măcar
cu o dugheană de gogoşi.
Lună de lună, popoarele coti-
zante bagă în buzunarele
acestor cinovnici mii de euro.
Ce fac ei de fapt? Îşi tîrîie-brîul
de colo-colo şi susţin cu fon-
duri uriaşe organizaţiile non-
guvernamentale care vor „să
schimbe mentalitatea oame-
nilor, cu privire la minorităţile
sexuale”. În rest, specialitate
lor este furatul căciulii unul de
la altul şi întoarcerea pe dos a
bătrînei Europe. Ruşinoasă
treabă! Să fie adevărat că
importanţa unei afirmaţii de-
pinde de gura care o aruncă în
eter, iar soarta unei ştiri false
depinde, nu de gura care o
rosteşte, ci de urechea care o
ascultă? Dacă e aşa, unul din-
tre renumiţii intelectuali cu pa-
pion afirmă în presă că s-a
săturat să tot voteze berbeci şi
gîşte. Bravo!, felicitări pentru
contribuţia de seamă la pro-
stirea naţiunii, încă de pe cînd
eraţi ministru. Felicitări şi
tehnologiei H.A.A.R.P., care
ne-a făcut scrum la patruzeci
de grade anul agricol 2012. 

Programul „să trăiţi
bine” tot în post este, după ani
grei de capitalism curg sudorile
de pe noi, ameţiţi şi transpiraţi
de mersul aiurea. Uniunea e
tot timpul mahmură, leul a fost
scos din orbită şi aruncat pe
pantă depreciativă, datoria
României a ajuns la 36,3 la
sută din P.I.B., umflată cu bani
daţi pe apa băncilor, deşi la
borna lui 89 eram boieri în Eu-
ropa, cu zero datorii şi cu o
economie care duduia de
sănătate. Recent s-au băgat
bani noi în bănci, de unde se

aşteaptă să fie împrumutaţi de
oile din ţarc, ţinute special
flămînde şi însetate, însă
poporul s-a deşteptat, a votat
masiv împotriva dictaturii, iar
creditele vor muri, chiar dacă
din împrumuturile statului de la
vampirul F.M.I., băncile au bani
de-i întorc cu furca. Potrivit
unui studiu al Rezervei Fed-
erale (F.R.B.), citat de
Bloomberg, cele mai mari
bănci din Statele Unite au
înfiinţat în ultimii 22 de ani
peste 10.000 de subsidiare la
nivel global, pentru a plăti taxe
mai mici şi pentru a scăpa de
anumite reglementările stricte.

România a fost ţinta
piraţilor internaţionali de
resurse şi bogăţii, încă de prin
’90. Distrugerea punctelor
strategice, care asigurau
existenţa şi siguranţa
naţională, le-a reuşit din plin.
Ajutate de americani, guver-
nele capitaliste şi-au ruinat
propriile state, au momit ve-
neticii şi au împărţit între ei
profitul de pe urma sărăcirii
popoarelor. 

Oricine îşi dă seama
că extinderea epidemiei din
Grecia în Spania şi Italia bate
alte cuie în sicriul propusei uni-
uni fiscale şi că avem de-a
face cu o istorie-realitate, care
nu poate fi confundată cu isto-
ria sedimentată în documente,
scrisă de multe ori cu pistolul
la tîmplă sau cu punguţa cu
galbeni. Consumate în exces,
falsul, apa de ploaie, piperul şi
zăhărelul, devin dăunătoare.
Deşi pe vremea primului
război mondial cînd a apărut
zahărul cubic, se făcea
propagandă stăruitoare con-
sumului de zahăr. Astăzi, dacă
ne luăm după cercetători,
zahărul este extrem de
dăunător. La fel şi cu piperul. 

Astăzi, moda s-a
schimbat. Aceiaşi specialişti
îndeamnă la reducerea con-
sumului de alimente piperate.
Ce era bun pentru bunici,
astăzi e dăunător. Statisticile
cu privire la nocivitate, never-
ificate de nimeni, au devenit o
modă virulentă. Pînă la urmă,
fructele şi legumele, spre care
sîntem îndemnaţi, sînt tot o
afacere profitabilă. 

Oamenii fiind prea
săraci ca să mai cumpere
carne, a înflorit alternativa
legumelor şi fructelor din im-
port, la fel de toxice, tratate cu
chimicale, ca să reziste trans-
portului din ţări îndepărtate. De
la livada bunicii, unde merele
se coceau sănătos şi pînă la
rafturile marcheturilor, media
de viaţă a omului a scăzut con-
siderabil, iar democraţia ne-a
lăsat fără cojoace şi căciuli.

●
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Români pentru RomâniaRomâni pentru România

Aurel 
Brumă

EExersând analiza
politico-socială, admir discur-
sul aprofundat, naţionalismul
luminat, de echilibru faptic,
soluţiile salvatoare pe care le
propuneţi pentru ieşirea din
acest marasm al înfeudării
cosmopolite excesive spre
care am fost împinşi de
arendaşii politici, de cei care
au sărăcit bogata Grădină a
Maicii Domnului, România. 

Din nefericire, fapt
dovedit şi de rezultatele ul-
timelor două trageri 
în poligoanele electorale,
sămânţa discursului ideologic
pe care îl oferiţi trăitorilor aces-
tei ţări nu a găsit solul necesar
evoluţiei, creşterii, fructificării,
iniţiativele multiple, adânc în-
gropate în solul generos al In-
ternetului (liste, mişcări, partide
resuscitate, etc), cam toate
aşezate sub genericul „Români
pentru România”, este încă
lipsită de şansa lecturării pe un
orizont larg din motive finan-
ciare, orgolii de prioritate,
ş.a.m.d. În multe dintre aceste
iniţiative planează pericolul
absorbţiei, alături de români de
valoare, a puşlamalelor care,
neavând miile de euro pentru a
se înscrie pe listele partidelor
din triade, ţintesc spre zonele
în care, declorofizaţi de propri-
ile fapte, să se îmbuibe în
visatele poziţii pe care, con-
form tradiţiei politice, le-ar
putea obţine în spatele frontu-
lui de luptă/martiriu al
adevăraţilor combatanţi pentru
o Românie a Românilor!(ma-
jusculele denominativului
Român nefiind o greşeală ci o
intenţie de alfabetizare morală,
civică a comunităţilor).

Ţinta tot mai precis
conturată a obligaţiei realizării
unui audit de ţară este încă
incertă, mai ales în condiţiile în
care auditul este efectiv rea-
lizat de reprezentanţii Băncii
Mondiale sau, mai nou, de
doamna Angela Merkel,
transformaţi peste noapte în
recuperatori de datorii,
creanţe, etc, etc. Azo-Mureşul,
Roşia Montană, gazele de şist
şi multe alte resurse sunt pe
lista de vânzare/privatizare
grăbită, fapt evident relevat de
discursul unui preşedinte al
penalităţilor, de alţi politicieni
care, delimitând riscurile, vor
relua “vânzările” ca obligaţii de
presiune şi nicicum ca surse
de continuitate ale înavuţirii
proprii prin spolierea avutului
naţional.

Parlamentarele din
decembrie fiind periculos de
apropiate, se impun măsuri
concentrate, de maxim efort,
de maximă substanţă, prior-
itare având, între altele, consti-
tuirea nucleelor de mediatizare
a Apelurilor către varii categorii
socio-profesionale, atragerea
liderilor reali, apţi de a se con-
sacra idealurilor recuperării
moralităţii socio-politice în
România şi, ca atare, a creării
suportului de restaurare social-
economică a ţării. Fără a

diminua cu nimic rolul şi
importanţa ideilor de gu-
vernare pe care le găsim disi-
pate la diverşi ideologi
naţionalişti,  de bună stirpe,
cred că acestea ar trebui cu-
mulate într-un spaţiu public viz-
ibil, pentru a fi asumate de
către cei ce vor intra în lupta de
recuperare a demnităţii
naţionale atât de necesare
componenţilor acestui Popor
European, din nefericire tot
mai împins pe scara de servi-
ciu/servicii/interese ale tot mai
curioasei democraţii imperiale
spre care ne îndreaptă, spre
exemplu, discursurile tot mai
autoritare ale Germaniei,
Franţei, Angliei. Şi mă refer, în
clar, la proiectul atingerii
suveranităţii statelor europene
care nu se ridică /şi nici nu au
cum/ la parametrii economico-
financiari de care dispune “su-
verana” euro-democraţiei
“globalizante”.  

Continuând discursul
unui politolog german (ideea
că cele două conflagraţii mon-
diale, având ca actant principal
Germania, au fost decise de in-
teresele marilor trusturi chim-
ice şi medicale germane în
căutare de piaţă şi dizolvare a
concurenţei) sunt tot mai con-
vins că, fără încleştări beli-
coase armate, “al treilea război
mondial” este în desfăşurare,
România fiind deja cucerită
prin “privatizările” criminale, de
interes de grup, prioritar în in-
dustria chimică şi cea de
medicamente. Şi nu numai. 

Mai mult de atât, la
orice reacţie de dialog pe prin-
cipii de egalitate, “învingătorii”
folosesc regula veto-ului, de-
limitând subliminal raportul
stăpâni-sclavi sau învingători-
învinşi. Suntem , ca şi în alte
etape ale istoriei naţionale,
cuceriţi prin vânzare, prin
trădări bine ascunse sub
perdelele de fum ale accesului
spre modele, un parcurs cu
distanţe mereu mărite, din ce
în ce mai inaccesibile. În acest
moment, ca piaţă de desfacere
a produselor  celorlalţi eu-
ropeni, România asigură în
Italia, Spania, Anglia, Germa-
nia şi alte ţări, mii de locuri de
muncă bine plătite, singurul
contra-serviciu clarificat fiind
munca la negru a majorităţii
românilor din valul de emigrări
creat de tectonica politicienilor
aserviţi prioritar proprii-
lor interese, fanariotizaţi
europeneşte şi bine integraţi în
sistemul imunităţilor oferite de
băncile străine.  

După un experiment
comunist de 50 de ani, ne
apropiem de suma altor 25 de
ani de experiment capitalist,
două feţe ale aceleaşi situări
agravante a naţiunii române în
zona forţat creată a unei
supravieţuiri, mereu fiind
împinşi într-o realitate incertă,
reconstruită după tipare
potrivnice şanselor, calităţilor,
posibilităţilor reale de care dis-
pun componenţii acestui
popor.

Mai nou, pe o pantă
periculos susţinută de politicile
de interes centro-european,
este disiminată destructurarea

statală a ţărilor sărace, feder-
alizarea acestora asigurând un
surplus de manevrabilitate
proiectelor economico-finan-
ciare ale celor puternici. Cul-
mea este că acest discurs
federalist este subsumat unei
strategii a democraţiei. Suntem
în ceasul 25 al existenţei, sun-
tem sub însemnul ultimatumu-
lui dramatic pe care ni-l dau
generaţiile tinere şi foarte
tinere, în sine posibilii
condamnaţi la foarte rău  prin
ticăloşia hoitarilor politici de
până acum, rezonaţi în
aparentele impotenţe adminis-
trative ale guvernelor, caceal-
maua/preşul sub care au
ascund gunoiul propriilor in-
terese, avariţia, neapartenenţa
la istoria românilor.

Parlamentarele din
decembrie, dincolo de jocul “la
picioare” al partidelor
înşurubate statuar pe scena
politică, pot modifica total
componenţa parlamentului,
morala, acţiunea acestei
instituţii a democraţiei. Şansa
este oferită de “uninominale”.
În consecinţă, oricare cetăţean
al ţării poate concura pentru
obţinerea unui loc în parla-
ment! Oricare dar nu oricine.
Doar cei care sunt în stare să
convingă un număr suficient de
concetăţeni să le acorde man-
datul. Şi este posibil dacă au o
platformă acţională în care,
fără trucaje, cetăţenii să se
regăsească în propriile
aspiraţii. Vă propun, sub gen-
eroasa găduire a ziarului
Naţiunea, să creăm împreună
platforma “Români pentru
România” platformă pe care,
individual sau în grup, chiar şi
sub posibila încercare a unui
partid ori altul de asumare,
aceasta să reprezinte un prim
pas în reorganizarea conduitei
managementului de ţară.

Pentru un Parlament
curat! Conform Programului de
guvernare pe care mişcarea
Români pentru România / posi-
bil, apare undeva o propunere,
sub auspiciile PNDC / şi-l
asumă prin obiectivele pro-
puse de alegători/aderenţi,
structura actuală a puterii
neasigurând o altă formă de
acces la conducere decât prin
varianta politică (aspect asupra
căruia va avea de impus
modificări pe parcursul
exerciţiului de prezenţă
majoritară în parlament, for-
marea unui guvern, asigurarea
unui prim-ministru şi, după ex-
pirarea mandatului actualului
preşedinte, susţinerea unui
preşedinte de care România
are imperioasă nevoie) în
privinţa componenţei şi
activităţii Parlamentului se im-
pune:

1.Reducerea imediată
a numărului de parlamentari,
funcţie de o rezonabilă
reprezentare în raport cu
populaţia reală a României,
maximum 300, conform refer-
endumului în care poporul a
decis această componenţă
numerică;

2 . D e t e r m i n a r e a
asigurării imunităţii parla-
mentare strict pentru tot ce
este legat direct de această

funcţie/îndatorire; oricefel de
încălcare a cadrului de mani-
festare a funcţiei deținute
(dosar penal, încălcarea
legislaţiei cu vinovăţie
agravantă, etc) va conduce la
a/ suspendarea şi, în urma
constatării vinovăţiei reale, la
b/excluderea din parlament,
fără înlocuire; se impune
existenţa unui Birou de onoare
al Parlamentului, cu atribuţii
bine fixate în acest sens;

3 . A s i g u r a r e a
reprezentativităţii procentuale
în parlament a populaţiei ma-
joritare şi naţionalităţilor con-
locuitoare eterogene, cu
obligaţia, pe de altă parte, a
păstrării reprezentativităţii
grupurilor etnice mici. Indifer-
ent de prezenţa numerică 
la urne, reprezentarea
procentuală este obligatorie şi
fără nuanţări. Spre exemplu,
conform statisticii oficiale, ex-
emplu de exerciţiu, dacă o
naţionalitate conlocuitoare are
două milioane de
reprezentanţi, în parlament vor
putea accede 28/29 parlamen-
tari, funcţie şi de scorul real al
participării susţinătorilor acelei
entităţi;

4. Trecerea unui parla-
mentar dintr-un partid în altul
sau circumscrierea unui inde-
pendent într-un grup politic, va
conduce la excluderea aces-
tuia din funcţia de parlamentar
(deşi funcţia de parlamentar nu
este una politică ci o funcţie de
demnitate publică, încălcarea
moralei apartenenţei este
agravantă)

5. Orice propunere
parlamentară care încalcă cu
bună ştiinţă prevederile
Constituţiei şi atentează la
atributele de esenţă ale statului
român va conduce la exclud-
erea respectivului parlamentar

6. Funcţia de parla-
mentar fiind una de interes
public, nu va produce nici un
fel de avantaje speciale în
afara celor specifice legilor. 

Concomitent se va
studia revizuirea unor drepturi
suplimentare pentru foştii par-
lamentari, bonificaţii în
contradicţie cu raportul de ţară
al României. Precedentul agra-
vant este oferit de firmele de
stat falimentare în care man-
agerii au primit bonificaţii exce-
sive şi necuvenite dar
imunizate printr-o legislaţie
încâlcită, obligatoriu revizuibilă;

7. Toate deciziile de
importanţă naţională vor fi
votate prin şedinţele comune
ale camerelor, cu vot la vedere;

8. Fiecare parlamentar
(cel puţin din partea PNDC) va
avea obligaţia expresă de a fi
prezent în circumscripţia
electorală care l-a ales, pentru
a raporta modul de îndeplinire
a obiectivelor care conţin prop-
unerile, aşteptările electoratu-
lui şi va colecta problemele
care confruntă comunitatea
electorală respectivă

9.Parlamentarii români
care sunt componenţi Parla-
mentului Europei vor raporta
periodic Parlamentului
României contribuţiile privind
impunerea obiectivelor speci-
fice ţării în context european,

orice depăşire a atribuţiilor
acestora sau orice act care ar
atinge, prin aceştia, interesele
naţionale putând fi sancţionat
cu retragerea respectivului din
Parlamentul European;

10. Se va analiza şi
asigura o reducere a cheltu-
ielilor parlamentare în consens
cu media salarizării din ţară şi
concomitent cu impunerea
unui raport de unu la șase în
structurile de salarizare pub-
lice;

11. Punerea de acord
a realităţilor naţionale cu
prevederile Comunităţii Eu-
ropene, cu impunerea obliga-
torie a clauzelor care sunt
necesare stării de fapt din
România;

12. Impunerea rapor-
tului semestrial de ţară din
partea guvernului şi instituţiei
prezidenţiale, amendarea
incoerenţelor;

13. Crearea unui or-
ganism de audit pentru
privatizările cu fraudare a in-
teresului naţional/public şi, pe
cale de consecinţă, impune-
rea măsurilor de recupera-
rea a daunelor prin per-
soane/grupuri/societăţi/firme;
în situaţia când auditul
constată vinovăţii clare ale
unor persoane aflate sub
protecţia imunităţii se va
asigura o analiză specială, ver-
dictul final al legii impunând
anularea imunităţii;

14. Birourile parla-
mentare din teritoriu vor fi asig-
urate de administraţia publică
locală în spaţiu din interiorul
circumscripţiilor, obligatoriu în
afara sediilor de partid,
alegerea uninominală ex-
cluzând reprezentarea funcţiei
publice prin partid;

15. Determinarea tu-
turor reciprocităţilor necesare
pentru protecţia românilor
trăitori în alte state pe baza
principiilor egalităţii de şanse/
obligaţii şi drepturi/;

16 .Ob l iga t i v i ta tea
fiecărui ales de a-și exercita
demnităţii de parlamentar 24
ore din 24, de unde şi interz-
icerea oricărei activităţi profe-
sionale (în afara celor de
voluntariat), fără nici o derog-
are (deputatul/senatorul are o
funcţie/demnitate publică ac-
ceptând părăsirea pe perioada
legislaturii a tuturor insemnelor
şi obligaţiilor din profesie); Sunt
numeroase exemple de parla-
mentari la care, conform
Declaraţiilor de venituri,
sursele financiare din 
afara funcţiei parlamentare
depăşesc de doi la patru ori
veniturile primite de la Parla-
ment!

1 7 . P ă s t r a r e a
funcţiei/postului deţinut de par-
lamentar în vederea asigurării
locului de muncă şi după expi-
rarea mandatului acestuia.

Vom continua să
prezentăm lista propunerilor de
însănătoşire a climatului socio-
politic din România în perspec-
tiva platformei Români pentru
România în alte numere ale
ziarului Naţiunea.    

●



4 Tichia de politician

„Ziua Dreptăţii” vrea să sperie întreaga Românie!„Ziua Dreptăţii” vrea să sperie întreaga Românie!

Ilie
Șandru

,,CCazul” Colegiului
,,Szekely Miko” din Sfântu
Gheorghe – Covasna a de-
venit de notorietate publică
pentru întreaga ţară. De ce?
Pentru că o instanţă de
judecată a avut curajul să dea
o sentinţă prin care a con-
damnat la puşcărie – ăsta este
acum termenul mai des folosit
– nişte cetăţeni români de etnie
maghiară!

Puţine situaţii de acest
fel s-au petrecut în România
post-decembristă. Asta fiindcă
orice astfel de act împotriva
unui minoritar ungur, chiar
dacă acesta a încălcat legea,
este considerat de politicienii
unguri un atac îndreptat îm-
potriva întregii minorităţi
maghiare! Este o strategie
veche, folosită cu succes, de
care justiţiabilii instanţelor s-au
cam speriat şi s-au ferit. Aşa s-
a făcut că toţi minoritarii unguri
sunt indivizi ,,curaţi”, fără nicio
pată, se comportă ca nişte fete
mari, ruşinoşi din cale-afară,
respectă legile ţării, sunt
cetăţeni loiali, nu pot fi făcuţi
vinovaţi de nimic.

Aşa  se consideră şi
unul dintre cei trei condamnaţi
recent de către Judecătoria din
Buzău la câte trei ani de
puşcărie, fostul subsecretar de
stat de la Ministerul
Informaţiilor Publice, Marko At-
tila. Motiv pentru care dum-
nealui este convins că ,,acesta
nu este doar cazul meu, ci este
cazul tuturor maghiarilor din
Ardeal”! Motiv pentru care
,,cazul tuturor maghiarilor din
Ardeal”, ba chiar din România,
trebuie neapărat să devină
,,Ziua Dreptăţii”! Ea va fi ziua
de sâmbătă, 1 septembrie şi
se va petrece în municipiul

Sfântu Gheorghe. Atunci, ,,bis-
ericile istorice” din Ardeal,
Catolică şi Reformată,
împreună cu cele trei
formaţiuni politice etnice:
UDMR, Partidul Civic Maghiar
şi Partidul Popular al Maghiar-
ilor din Transilvania, cu sprijinul
a numerose organizaţii civice
etnice – că avem din acestea
destule, stoc supranormativ! –
vor să mobilizeze la Sfântu
Gheorghe câteva zeci de mii
de minoritari unguri, care să
protesteze vehement împotriva
,,marii nedreptăţi”, prin
, , n a ţ i o n a l i z a r e a ” c l ă d i r i i
Colegiului ,,Szekely Miko” de
către statul român! Va fi cea
mai mare manifestaţie etnică
din ultimii 15 ani pentru ,,un
caz maghiar”!

În acest fel, ,,cazul”
Colegiului ,,Szekely Miko” din
Sfântu Gheorghe vrea să
sperie întreaga Românie! ,,Să
fie clar pentru toată lumea din
ţara asta că nu lăsăm niciun
om, nicio persoană din comu-
nitatea noastră care a muncit
corect pentru comunitate(!) să
aibă ceva de suferit. Deci, cei
din Bucureşti care au crezut că
pe noi pot să ne intimideze cu
acest gen de procese au greşti
destinatarul”. Aşa a rostit, plin
de năduf, preşedintele Consili-
ului Judeţean Covasna, ude-
meristul Tamas Sandor. 

De reţinut sintagma ,,a
muncit corect pentru comuni-
tatea noastră”. Fiindcă ea
exprimă o veche convingere a
acestor extremişti unguri că toţi
cei ce fac ceva ,,pentru comu-
nitatea noastră” nu pot fi decât
indivizi cinstiţi, chiar dacă ei
încalcă legile ţării. Doar nu
întâmplător ,,legile ţării le
privim din punct de vedere al
eludării lor, sau ca să tragem
un eventual profit care ni-l
asigură”! Aşa au crezut cei din
generaţiile trecute de politicieni
unguri, aşa cred şi cei din

generaţiile de astăzi. Aşa
crede deci şi ,,tandemul” ude-
merist-extremist de la Sfântu
Gheorghe: Tamas Sandor,
preşedintele judeţului Cov-
asna, şi Antal Arpad, primarul
municipiului. Ca şi în cazul
altor situaţii simillare, capii
udemerişti strigă, ca apucaţi,
că totul ,,este o făcătură a ex-
tremismului şi şovinismului
românesc, pusă la cale îm-
potriva reprezentaţilor legitimi
ai maghiarilor din România(…)
Că prin asemenea metode se
pune la cale intimidarea
noastră(…), că este o gravă
discriminare la adresa etnicilor
maghiari”!

După cum am arătat,
aşa strigă şi cel carea pus la
cale afacerea devenită ,,cazul”
Miko, Marko Attila, fost sub-
secretar de stat la Oficiul Re-
gional pentru Relaţii interetnice
din cadrul Ministerului
Informaţiilor Publice. ,,Nu este
deci cazul meu, ci este cazul
tuturor maghiarilor din Ardeal”.
Pe scurt, despre ce e vorba.

În 2002, Marko Attila,
împreună cu Marasan Tamas,
reprezentantul Eparhiei Refor-
mate din Ardeal, şi Silviu Clim,
consilier juridic la Ministarul
Informaţiilor, făceau parte din
comisia specială de retro-
cedare a unor bunuri imobile,
conform OUG nr.83/1999. În
14 mai 2002 cei trei au întocmit
o notă în care se spunea –
contrar realităţii – că un imobil
din municipiul Sfântu Gheo-
rghe a fost proprietatea Bis-
ericii Reformate şi l-au rstituit
Eparhiei Reformate din Ardeal.

În 2010, DNA Braşov i-
a acuzat pe cei trei de ,,abuz în
serviciu contra intereselor pub-
lice”, fiindcă şi-au depăşit
atribuţiile de serviciu, având
dreptul doar să examineze
cererile de restituire şi să facă
propuneri, fără a avea dreptul
de a şi hotărî în această

problemă. Toţi trei au fost
trimişi în judecată. Procesul s-
a finalizat, în cele din urmă, la
Judecătoria din Buzău, care a
pronunţat o sentinţă prin care
fiecare din ei a primit câte trei
ani de puşcărie. Procesul nu s-
a sfârşit, totuşi, fiindcă  au
drept la recurs, care se va
judeca la Curtea de Apel din
Braşov, la 5 octombrie a.c.

De atunci, la Sfântu
Gheorghe – Covasna au în-
ceput protestele. Zilnic în faţa
Colegiului ,,Szekely Miko” se
adună grupuri de cetăţeni de
etnie maghiară, care poartă
pancarte cu înscrisuri ve-
hemete, îndreptate împotriva
statului român, care vrea să
pună mâna, printr-o nouă
,,naţionalizare”, pe bunuri imo-
bile ce nu-i aparţin. Aceasta în
ciuda faptului că statul român
nu este implicat în niciun fel în
aceast caz, deorece imobilul,
care de la bun început a avut
destinaţia de şcoală, în care,
de-a lungul timpului, au
funcţionat două instituţii
şcolare: Liceul Teoretic
,,Szekely Miko” şi Liceul Refor-
mat, este şi trebuie să rămână
proprietatea oraşului, a
colectivităţii, şi nu a unei bis-
erici, care revendică o mulţime
de imobile din întreg Ardealul,
cele mai multe avându-le în
folosinţă, nu însă şi în propri-
etate.

Toate aceste proteste
vor culmina cu marea
demonstraţie ,,de forţă”, pe
care liderii politici, împreună cu
,,bisericile istorice” din Ardeal o
pregătesc pentru ziua de
sâmbătă, 1 septembrie, când
,,Ziua Dreptăţii” va face să
tremure întreaga Românie,
fiindcă ,,va trebui să arătăm tu-
turor că suntem o forţă, că
putem acţiona ca un tot unitar
atunci când comunitatea
noastră este nedreptăţită”, a
spus Tamas Sandor, liderul

organizaţiei judeţene a UDMR.
Ţinându-se seama de

realitate, de faptul că prin
acţiunea pornită în instanţă nu
se doreşte nimic altceva decât
ca imobilul respectiv să
rămână proprietatea municipi-
ului Sfântu Gheorge, fiindcă,
după cum spunea prefectul de
Covasna, Codrin Munteanu,
nimeni nu va muta vreodată
această clădire din Sfântu
Gheorge în Bucureşti, prin
,,Ziua Dreptăţii” liderii poltici,
indiferent din ce partid fac
parte, cei care ,,s-au urcat azi
în spatele lor”(a ,,maghiarilor-
secui”) nu urmăresc nimic
altceva decât de a-şi spori cap-
italul politic în perspectiva
alegerilor parlamentare. Iar ei
doresc acest lucru prin manip-
ularea mulţimii, respectiv a
electoratului unguresc, cel care
la referendumul pentru desti-
tuirea preşedintelui ne-a oferit
o ,,magistală lecţie de pragma-
tism”, urmărindu-şi ,,interesul
comunitar”, fără a ţine seama
de îndemnurile lui Tokes,
Marko, Frunda etc. Adică de
cei cei ce doreau să-i ia ,,la
vrac”.

Am demonstat într-un
recent articol că niciodată un-
gurii din România nu au
acţionat altfel decât luaţi ,,la
vrac”, încolonându-se, disci-
plinat, la ordinul liderilor politici
şi la îndemnul ,,bisericilor is-
torice”. Oare va fi particparea
la ,,Ziua Dreptăţii” altfel decât
cele de până acum? Adică, vor
merge la Sfântu Gheorghe
secui neluaţi ,,la vrac”,ci din
,,înalta lor conştiinţă
comunitară”? Din acest punct
de vedere efectul va fi zero. 

Celelalte le vom
vedea.

●

Condamnăm imixtiunile unor membri ai Parlamentului şi ai Guvernului Ungariei!Condamnăm imixtiunile unor membri ai Parlamentului şi ai Guvernului Ungariei!

ÎÎn numele sutelor de
mii de români persecutaţi,
refugiaţi, expulzaţi sau
deportaţi etnic din teritoriul
Transilvaniei de Nord–Est,
cedat Ungariei horthyiste după
Dictatul de la Viena, din 30 au-
gust 1940, şi al acelor aproape
400 000 de cetăţeni români, de
naţionalitate română, trăitori în
prezent judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş, participanţii
la Sesiunea de comunicări cu
tema „Refugiul românesc
1940-1945”, desfăşurată la
Muzeul Naţional al Refugiaţilor
din Mureşenii de Câmpie, co-
muna Palatca, judeţul Cluj, în
25 august 2012, formulăm
următorul comunicat:

1. Acţiunile liderilor
formaţiunilor politice maghiare
din România şi discursul aro-
gant al acestora, dovedesc
faptul că susţinătorii au-
tonomiei teritoriale pe criterii
etnice a „Ţinutului Secuiesc”,
fac abstracţie de prezenţa şi
voinţa cetăţenilor de
naţionalitate română din
judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş, deşi românii reprezintă
aproape 40 la sută din totalul

populaţiei celor trei judeţe.
2. Se trece sub tăcere

faptul că, orice formă de au-
tonomie teritorială pe criterii et-
nice ar conduce, inevitabil, la
accentuarea discriminării şi
marginalizării românilor din
aceste judeţe, situate în Arcul
intracarpatic.

3. Adepţii sepa-
ratismului pe criterii etnice a
aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”,
de fapt ignoră experienţa
tragică pentru români a „au-
tonomiei” instalate în urma Dic-
tatului de la Viena, care a dus
la atrocităti cumplite, la
refugieri si expulzări masive
pentru purificarea etnică de
români a zonei, scop urmărit şi
de ideologii separatismului de
astăzi.

4. Federaţia Naţională
a Românilor Persecutaţi Etnic
„Pro Memoria 1940 -1945” şi
Forumul Civic al Românilor din
Covasna, Harghita şi Mureş au
luat act, cu îngrijorare, de lipsa
de reacție a structurilor de put-
ere din România, față de
acțiunile liderilor maghiari și ai
bisericilor istorice ungurești și
față de agravarea problemelor
politice, sociale și economice

ale populației românești din
cele trei județe. 

4. Cercetările Centru-
lui pentru Studii în Probleme
Etnice al Academiei Române
au pus în evidență un fapt
îngrijorător că, pe fondul re-
tragerii statului român din soci-
etate, prezenţa statului român
în judeţele Covasna şi
Harghita fiind, în ultimele două
decenii, timidă, ineficientă,
nesigură, asistăm la transfor-
marea comunităţii majoritare
maghiare într-o comunitate
dominantă, de tip ideologic şi
slăbirea gravă a comunităţii
româneşti, devenită o minori-
tatea locală, o comunitate cu
identitate proprie, dar fără put-
ere politică şi fără mijloace de
exprimare suficiente în raport
cu societatea în mijlocul căreia
trăieşte.

5. În vederea
cunoaşterii de către opinia
publică din ţară şi din
străinătate a modului în care
România, în conformitate cu
legislaţia şi practica
europeană, asigură drepturile
cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale,
solicităm Guvernului României

să dispună întocmirea unui
documentar, în limbile română
şi engleză, care să cuprindă
informaţii şi date oficiale refer-
itoare la drepturile de care se
bucură aceste persoane şi,
distinct, cetăţenii români de
etnie maghiară din România.

6. În perspectiva
sporirii descentralizării şi a au-
tonomiei locale, precum şi a
menţinerii permanente la gu-
vernarea locală a formaţiunilor
politice maghiare, solicităm ca
statul român să-şi exercite o
prezenţă clară şi hotărâtă în
judeţele Covasna, Harghita şi
Mureş, prin instituţiile sale
specifice: prefectură, instituţii
deconcentrate, armată, forţe
de ordine publică, aşa cum
procedează statul italian, în
Tirolul de Sud, exemplu des in-
vocat de adepţii separatismului
pe criterii etnice a aşa-zisului
„Ţinut Secuiesc”.

7. Solicităm Guvernu-
lui României  să asigure
tragerea la răspundere a
cetățenilor maghiari care
desfășoară în România acțiuni
ostile împotriva unității,
suveranității și independenței
Statului Român, incită la

violență și ură interetnică,
încearcă să reabiliteze crimi-
nali de război ori lezează grav
demnitatea națională a
românilor;

9. Reiterăm şi
susţinem cu toţii propunerile
formulate de FCRCHM de
adoptare a cadrului legal pen-
tru asigurarea suportului finan-
ciar necesar comunităţii
româneşti din judeţele Cov-
asna şi Harghita şi parţial
Mureş, pentru a-şi conserva
identitatea etnică, eliminându-
se astfel grava discrepanţă
existentă între finanţarea
instituţiilor şi proiectelor
comunităţii maghiare din
aceste judeţe, de la bugetul
central şi de la cele locale şi, o
subfinanţare cronică a
proiectelor asociaţiilor culturale
şi a publicaţiilor româneşti din
zonă.

Preşedinte, Prof. univ. dr. ing.
Barbu I. Bălan

Preşedinte executiv,  
Dorin Suciu

●



Ghimpele Națiunii

Un sandviş liberal pentru un parlament de Gh(e)işeUn sandviş liberal pentru un parlament de Gh(e)işe

Cezar 
A. Mihalache

DDacă tot nu a
muşcat Parchetul din el
(încă!), deşi are destule
probleme la „tranformator”,
alesul Ioan Ghişe s-a
deghizat într-un sandiviş
politic şi a început să-şi
plimbe taraba cu protestele
de simplu cetăţean prin faţa
Cotrocenilor. Dar, ca orice
„simplu” cetăţean, şi-a adus
şi un aghiotant personal. Nu
neapărat pentru faptul că
orice tarabă trebuie să aibă
şi un vânzător, ci pentru a
nu-l lua alții peste picior.
Senatorul s-a decis dară să
protesteze în fiecare seară
pe lângă sera Botanicii de la
Cotroceni. Numai pe seară
şi numai pe răcoare căci,
zice el, nu merită Băsescu
efortul de a îndura căldura.
Și o protesta Ghișe ca sim-
plu cetăţean, dar obrazu-i
tot de ales, așa că nu o să
stea aidoma sutelor de oa-
meni care au îndurat canic-
ula într-o altă gastronomie
socială. Una fără condi-
mente politice personal-
izate.

Evident, este puţin
probabil ca senatorul să-şi fi
premeditat gestul până la
regia ambalajelor de carton.
Să se fi gândit el vreodată

ca va ajunge în preajma
Cotrocenilor între două car-
toane legate cu sfoară de
gâtul lui de ales?! Dar
supărarea l-a adus atât într-
o stare de delir politic atât
de accentuată, cu agra-
vante decompensări de
logică, încât, după ce a
mâzgălit o rimă clocită pe
sandivişul din carton, a
încercat să se posteze în
poarta duşmanului. Poate i-
o sta şi lui Băse’ceva până
la urmă în gât! În poarta
băselului, gh(e)işei noastre
parlamentare i-a sărit însă
mustarul de pe şandviş. Şi
nu mult i-a trebuit să se ia la
harţă cu jandarmii cam
nedumeriţi de felul de „ales”
dintre feliile hotdogului par-
lamentar pe care îl aveau,
minune-mare, în fața ochilor
lor de simplii cetățeni. Pen-
tru public, protestul lui Ghişe
se leagă de faptul că „aleşii”
nu au ţinut cont de iniţiativa
lui parlamentară. De nefi-
nalizarea unei isprăvi 
de pseudoscriere juridică
aparent menită dislocării
Băselului din garda de corp
prezidenţială întrupată de
judecătorii în mov. 

Anularea verdictului
Curții Constituționale care
nu a constatat, antenistic,
demiterea președintelui
ales. Un melanj juridico-par-
lamentar prin care, într-un
mesaj clar de nesupunere

faţă de linia partidului, s-a
încercat ruperea PNL-ul. 

Un puci al purecilor
disperați politic, și aproape
personalizați penal, prin in-
termediul căruia senatorul,
și nu singur, a crezut că va
face praf gura mahalalei

parlamentare. Mai ales în
sectorul fularelor galbene...

Pentru asta,
închipuindu-se pesemne și
un brav urmaş al înaintaşilor
liberali, Ioan Ghişe a
avansat numita „iniţiativă”
parlamentară. La fel de 
bine încropită precum
mâzgălelile de pe sandivșul
lui de protestatar. După care
s-a maimuţărit în plenul

aleşilor cu explicaţiile cotor-
sionate sub propriile
aberații, împins probabil de
la spate și de una dintre
nenumăratele fracţiuni care
stau să crape PNL-ul ca pe
un bostan uitat la soare.
Numai că, fie cei ce l-au

ales nu au găsit un alt per-
sonaj dispus să se dedea la
astfel de obscenităţi politice
în public, fie a făcut totul de
capul lui! Pentru că un lucru
a fost clar din prima clipă:
nu poţi stârni mulţimile, fie
ele şi de grup politic, cu un
lider insipid. Prin urmare,
snoava nu i-a ieşit, deşi a
reuşit să ţină în loc o ţară
întreagă aproape o jumătate

de zi, fiind apoi azvârlit la
pubela Parlamentului pre-
cum un sandviş mucegăit.

Şi totuşi, de ce ar fi
riscat senatorul să meargă
împotriva cursului politic
când era evident că până şi
Crin Antonescu a înţeles că
a pierdut jocul? Să se fi
numărat printre puţinii liber-
ali care au realizat că br-
usca plecare a lui
Antonescu în Italia nu a fost
doar o „subtilitate” pentru a
evita actul de predare al
gestiunii de stat de la
Palatul Cotroceni? Sau, pur
şi simplu, Ioan Ghișe are
prea multe datorii de plătit?
Și îi este teamă cu nu se va
mai întoarce în Parlament
nici măcar între două car-
toane, ci de-a dreptul între
mai multe dungi orizontale...

Oricum, nu în
Grădina Botanică ar fi tre-
buit să meargă Ghişe să se
travestească în om-sendviş,
că poate îl urzica iedera
otrăvitoare din vecinătatea
Cotrocenilor, ci la cea
zoologică... Iar până îi va
răspunde „locatarul”, poate
își va amenaja acolo, lângă
gardul Cotrocenilor, un
culcuş din aceleaşi car-
toane...    

●

Maria
Diana-Popescu

UUn război se
termină, altul începe între
François Hollande şi
bogătaşii Franţei. Prin im-
pozitarea cu 75 la sută a
veniturilor de peste 1,24 mil-
ioane de euro, preşedintele
francez îi pune pe fugă pe
oamenii bogaţi. „Nu îmi plac
oamenii bogaţi, scopul im-
pozitului este de a promova
egalitatea”, a declarat dom-
nia-sa. „Cineva care s-a
îmbogăţit singur şi a ajuns
milionar este privit cu scep-
ticism. Există o diferenţă
culturală majoră între Franţa
şi America”. Mi se pare nor-
mal, bună mişcare!

De ciudă, miliţienii
planetari umblă în lada cu
trucuri de lux. Băncile din
Statele Unite fac pregătiri
pentru destrămarea zonei
euro şi vor să-şi protejeze
investiţiile în UE, scrie „Fi-
nancial Times”. Guvernul
american este înglodat în
datorii şi se pare că de aici a
plecat atacul Wall Street 
cu zvonuri şi previziuni
inducătoare de panică
asupra monedei euro. Cert

este că mirosul banilor le-a
dat nas urechiaţilor de pe
Wall Street, care se joacă
periculos cu soarta
finanţelor şi a lumii. La fel
cum, foarte nostim, NASA
se joacă public cu fotografii
trucate, pentru că nu a găsit
deocamdată soluţia scena-
riului cu privire la ase-

lenizare.
Adică putem citi

numărul de la pantofi din
satelit şi nu se poate face o
poză clară pe Lună sau pe
Marte? Neil Armstrong a
luat cu el în mormînt
această enigmă. În curînd,
va lansa ideea că Soarele e

o iluzie optică sau un ex-
ponat Photoshop. 

Or fi încercat ei să
ajungă pe Lună ca să îm-
butelieze izotopi de hidro-
gen, un combustibil net
superior celui de pe Pămînt.

Cum nu au reuşit,
marea păşire pe Lună s-a
făcut într-un platou de fil-

mare, special amenajat în
zona deşertică a SUA sau
mai ştiu eu pe unde. 

Temîndu-se că nu
vor putea fi transmise imag-
ini în direct de pe Lună,
Richard Nixon a dat ordin să
se realizeze o înscenare pe
Terra. Pentru aceasta, a fost

ales Kubrick, cel care real-
izase extraordinarul film
„2001 – Odiseea spaţială“. 

Acesta, împreună cu
o echipă minusculă (numai
patru oameni ai CIA), a re-
alizat faimoasele secvenţe
pe care le ştim cu toţii. Ca
să vă convingeţi cu privire la
adevăr. 

Un cercetător român
observa că niciodată n-a
fost dată publicităţii o filmare
reală cu aselenizarea, cap-
coadă. Aţi văzut vreodată o
filmare color de pe Lună?
Nici una. Cele mai reuşite
aselenizări în care investesc
masiv americanii sînt cele
din Orientul Mijlociu. Luna e
ocupată de alţii. Ei se uită
cu lupa la noi şi se miră ce
neînsemnaţi sîntem. 

Priviţi, din cînd în
cînd, cerul senin al nopţii,
căci nu ştiţi cum şi pe cine
vedeţi. Se ştie din Istorie,
ţara care a deţinut
supremaţia tehnologică a
deţinut şi puterea. Ameri-
canii au crezut că, dacă 
vor deţine supremaţia
subspaţială, dacă vor cuceri
Luna, în primul rînd, militar,
ca avanpost strategic, apoi
economic, pentru resurse
minerale importante, Uni-
versul va fi al lor. După

șapte Misiuni Apollo, ameri-
canii s-au dezumflat niţel.

În plus, întreţinerea
unei baze permanente pe
Astrul Nopţii ar fi costat
numai într-o lună cît întreg
bugetul S.U.A. pe un an. În
1977, oamenii de ştiinţă es-
timau că aducerea pe
Pămînt a resurselor min-
erale rare nu ar fi fost
rentabilă. 

Încărcătura unei sin-
gure navete spaţiale nu
depăşeşte pe cea a unui
camion, iar un singur trans-
port de minereu ar fi costat
peste 1,7 la sută din bugetul
anual al S.U.A. 

De aceea i-a cuprins
lehamitea şi s-au ocupat cu
vînătoarea unor şefi de
state incomozi, mult mai
profitabilă pentru statutul lor
de trăgători de elită…

●

Franţa îi vânează pe bogătaşiFranţa îi vânează pe bogătaşi


