
Serie Nouă

Anul II

Numărul 97 (6577/1142)

8 - 14 mai 2013

„Limba este întâiul mare 

poem al unui popor..”

- Lucian Blaga

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Şova&Asociaţii” (de la guvernare!)„Şova&Asociaţii” (de la guvernare!)

Cezar 
A. Mihalache

AAdevărul e că Dan
Şova nu a mai trăncănit de
multă vreme! Afundat în de-
scoperirea marilor proiecte
de infrastructură şi, mai
ales, prins în felul de
împărţire a acestora pe cap
de viitor baron de regiune,
actualul ministru nu a mai
avut timp să ne uimească.
Ba, am şi uitat de el, părând
bine ţinut în lesă de pri-
etenul-premier, nu care-
cumva să mai scape vreo
vorbă care să asomeze
publicul evreu. Asta până
mai ieri când pare că a
primit o bruscă dezlegare.
Dezlegare la vorbă
televizată. Dar nu pentru a-
şi reantrena corzile vocale
după gafa logoreică legată
de holocaust, ci pentru a
transmite un mesaj de soli-
daritate al guvernului Ponta
cu guvernul în aşteptare al
maghiarimii. Pentru că pri-
etenul la nevoie se
cunoaste, iar ceea ce nu
poate spune public „Ponta
fara asociaţii” poate spune
„Şova&Asociaţii”.

Şi nu este
întâmplător nici faptul că
Dan Ştevie Şova a ieşit pe
sticlă la doar câteva zile
după ce maghiarimea
politică a cerut public im-
punerea maghiarei ca limbă
oficială în zonele plăcuţelor
„bilingve”, să legalizeze sin-
tagma iredentistă a ţinutului
secuiesc în numele guver-
nului Ponta&Asociaţii.

Pentru că era cât se
poate de clar că în aceată
direcţie vor merge lucrurile...
Şi nu doar pentru că prima
urare a lui Ponta în seara
victoriei în alegeri nu a fost
către poporul român, ci
către preşedintele UDMR,
unul dintre stăpânii din lesă,
partener al viitorului forma-
tor la picioarele căruia avea
să facă „paste” premierul pe
preşul Cotrocenilor, dar mai
ales pentru că, deşi a avut
la dispoziţie mai bine de un
an în care să înlăture
mârşăviile portocaliilor din
actele oficiale, nu a făcut
nimic. Ar fi putut să elimine
măcar periculoasa sintagmă
„ţinutul secuiesc”, introdusă
de Vasile Blaga, când era
ministru al administraţiei,
Victor Ponta având ocazia
să se delimiteze de aceste

denumiri revizioniste. Dar
nu a făcut acest lucru pen-
tru că, mai mult ca oricând,
un guvern al României este
gata să vândă ţara
iredentiştilor.

Nici locul de expri-
mare ales de Ştevie Şova
pentru a plivi denumirile re-
vizioniste ale bălăriei politice
maghiare în limbajul ofical
guvernamental nu este

întâmplător, apariţia lui la
televiziunea publică fiind un
mesaj cât se poate direct.
Iar faptul că ministru-ştevie
al marilor minciuni nu a
gafat în pronunţarea sintag-
mei în contexul proiectelor
de infrastructură, ci a avut o
ţintă precisă, este evident
din felul în care a plasat sin-
tagma pentru a defini chiar
şi limitele trasate deja prin
ei, guvernanţii-marionete,
ale acestui „ţinut”. Pentru
că, Dan Ştevie Șova a
folosit noțiunea referindu-se
la proiectul de autostradă
care va lega Iaşiul de...
Braşov, dând asigurări că
Moldova nu va rămâne
izolată!

Practic, după Vasile
Blaga care a introdus
această denumire într-un
act oficial al guvernului,
după Elena Udrea care, ca
ministru, declara că este de
acord cu ideea ca Harghita,
Covasna şi o parte din
judeţul Mureş să fie promo-
vate turistic sub denumirea
de ţinutul Secuiesc, pentru
„a-i creea propria identitate”,
acum un ministru al guver-
nului Ponta promovează
„simbolurile” iredentiste.

Şi, din nenorocire,
nu este singurul, cam toţi
miniştri actualului cabinet
aliindu-se acţiunii de pro-
movare a iredentismului.

Ministrul Educaţiei prin ac-
ceptarea manualului de is-
torie a secuilor, cel al
Turismului prin aceptarea
organizării şi în acest an,
după ce a tăiat participările
companiilor româneşti la
târgurile internaţionale de
profil, a standului „Ţinutul
Secuiesc” în cadrul Târgului
de Turism al României ori
prin tentativa aceluiaşi min-

istru, de a schimba brandul
de ţară, prin eliminarea frun-
zei şi crearea unor „bran-
duri” regionale.

Ce obligații are însă
Dan Şova față de fosta gu-
vernare portocalie încât să
se transforme în agentul de
promovare al unui sim-
bol secuiesc revizionist?!
Răspunsul e simplu: banii!
Pentru că, deşi nu a fost la
putere, el a beneficiat din
plin, prin casa sa de
avocatură, de sume consid-
erabile rezultate din
„reprezentarea” instituţiilor
publice, „Şova&Asociaţii”
obținând între 2009 și 2012
peste 2,2 milioane lei! O
sumă apreciabilă, dar nici
pe departe pe măsura ben-
eficiilor din perioada
anterioară, când acelaşi
cabinet de avocatură avea
să încaseze, între 2006 şi
2009, peste şapte milioane
de euro din contractele cu
statul!

●

Iulian
Chivu

DDupă publicarea ei
integrală într-un ziar din Satu
Mare în decembrie anul trecut,
scrisoarea sârbului Miodrag
Stanojevic din Voivodina a tre-
cut Carpaţii spre Bucureşti şi
acum circulă între prieteni, pe
orice cale, cu scopul trezirii
conştiinţei naţionale. Profesor
de istorie cu o informaţie solidă
în specialitate, Stanojevic se
arată surprins la trecerea lui
prin ţinutul Sătmarului spre
Ucraina să constate pe viu
toleranţa românească vis-à-vis
de trufia maghiară. Articolul lui
intitulat Afront adus românilor
pe bani europeni vorbeşte fără
menajamente, comparativ, de-
spre această trufie ofensivă a
maghiarilor în România care nu
are nicio şansă însă printe un-
gurii din Cehia sau din Serbia.

Autorul află de
obrăznicia unui Csibi Barna
care îşi permite să dea foc în
centrul României unei păpuşi
reprezentând un erou naţional
al românilor (n.r. Avram Iancu),
autorităţile române ignorând
acest gest. Tocmai pentru asta,
sârbul Stanojevic ne propune
un exerciţiu de imaginaţie: Ce
s-ar fi întâmplat dacă: - un
român ar fi dat foc la Budapesta
unei păpuşi reprezentându-l pe
Kosuth Lajos; - un turist german
ar fi incendiat la Tel Aviv o
păpuşă reprezentându-l pe
David Ben Gurion (n.r. primul
premier al Israelului) sau pe
Golda Meir (n.r. de asemenea
premier al Israelului); - un ungur
din Vojvodina ar fi incendiat la
Novi Sad o păpuşă reprezen-
tându-l pe Milos Obilic, eroul
naţional al sârbilor de la
Kosovopolje? Şi Stanojevic ne
reaminteşte despre ofensa
adusă de suproterii echipei de
fotbal Ujpest acum mai bine de
trei ani când au afişat mesaje
provocatoare la intrarea in Ro-
mania cu înscrisuri de genul
Transilvania aparţine Ungariei!
Ori, continuă Stanojevic, dacă
ar fi fost aşa de tâmpiţi să fi
făcut asta într-o întâlnire cu Par-
tizan la Beograd, în aceeaşi
seară ungurii ar fi cinat în In-
fern. Tupeul maghiar creşte în
România pe măsură ce aici,
mai mult ca oriunde în lumea
civilizată, ungurilor li se acordă
atâtea drepturi. Slavii din Cehia
sau din Serbia, spune sem-
natarul scrisorii, nu le-ar fi per-
mis niciodată atât cât le permit
românii. Ei au pretenţii similare
cu cele ale catalanilor în
Spania, dar uită să spună că
aceştia sunt băştinaşi iberici, nu
vânători mongoli. După toate
acestea, Stanojevic face un
compendiu de istorie maghiară
şi ne descoperă, dacă nu ştiam
încă, misterul nomazilor primi-

tivi care, pe la anul 700 d. Hr.,
jefuiau prin nordul Coreei şi
estul Chinei, iar pe la 896, şapte
triburi maghiare şi trei triburi de
turci khazari, alungate de
pecenegi, ajung în Panonia pe
atunci locuită de valahi, avari,
slavi şi germanici. Nu mai mult
de 225.000 de fugari, sub co-
manda lui Arpad, sperie cu in-
cursiunile lor sângeroase totul
în cale,însă sunt umiliţi de Otto
I cel Mare în Spania, la anul
995 d. Hr. Stanojevic ne mai
aminteşte şi că marile lor
personalităţi nu au fost unguri
sadea. Petofi Sandor era sârb
şi se numea Petrovici Alexan-
dar (iar părinţii lui nu ştiau
ungureşte), Lajos Kosut era slo-
vac, Matei Corvin era român
etc. După înfrângerea lor la Mo-
hacs în 1526 şi după supunerea
Budei în 1541, regatul ungar
dispare şi se extinde Imperiul
Habsburgic, iar  Transilvania
este recunoscută prin Tratatul
de la Karlowitz din 1699. Un-
garia se proclamă stat inde-
pendent abia în 1849, sub Lajos
Kosuth şi abia din 1867 e parte
constitutivă a Imperiului (Aus-
tro-Ungar). Istoria acestui Im-
periu este scurtă, fiindcă după
Primul Război Mondial se
destramă, iar Transilvania se în-
toarce la patria mama, Româ-
nia. Unde este atunci dominaţia
de 100 de ani a maghiarilor în
Transilvania? După ce
aritmetică socotesc ei? Stano-
jevic mai precizează că ungurii,
prin gena lor asiatică, devin cei
mai zeloşi executanţi ai teoriilor
rasiale naziste, golind practic
Transilvania de evrei în pe-
rioada 1940-1944, acelaşi com-
portament avându-l alături de
nazişti şi în Serbia.

Profesorul Stanojevic
vorbeşte şi despre  tipărirea pe
bani europeni şi sub girul Uniu-
nii Europenea unei lucrări sub-
versive intitulate Traseul
legendelor sătmărene, un tip de
proiect transfrontalier care
reprezintă un veritabil atac
asupra românismului, după
cum aprecia prof. dr. Doru Ra-
doslav, directorul Bibliotecii
Centrale Universitare Lucian
Blaga din Cluj-Napoca, sug-
erând europarlamentarului Ioan
Mircea Paşcu o intervenţie pe
acest subiect la Bruxelles, de-
mers despre care nu ştim dacă
i s-a dat curs, sau, dacă acest
lucru s-a întâmplat, ce ecou a
avut. Până una-alta, toleranţa
românească mai suportă încă,
dar ar trebui să se ştie şi la Bu-
dapesta şi la Bruxelles că
românul nu poate fi zgândărat
prea mult în lucrurile lui sfinte.

●
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„Trăirile” uitate ale unui scriitor şi dragostea de patrie„Trăirile” uitate ale unui scriitor şi dragostea de patrie

Ilie
Șandru

CCu mai mulți ani în
urmă, la rubrica scriitorul de la
pagina „x” dintr-o publicație
națională, un cunoscut publi-
cist îşi exprima câteva dintre
,,trăirile” sale vizavi de
dragostea de patrie, sentiment
care, după opinia sa, s-a
degradat în zilele noastre,
deoarece acum ,,prin patrie
poporul înţelege azi gu-
vernarea, reprezentarea ei prin
guvernanţi”. Cum o fi ajuns
scriitorul la o asemenea con-
cluzie nu se ştie. Poate o fi
făcut pe cont propriu vreun
sondaj de opinie, ceea ce nu
cred. Şi nu cred fiindcă în con-
tinuarea articolului irumpea un
fel de talmeş-balmeş în care
erau amestecate, de-a valma,
idei despre ,,dragostea de pa-
trie”, despre ,,pericolul
maghiar”, care acum, după
părerea dumnealui,  ,,este o
prostie”, din moment ce ,,Eu-
ropa a devenit o patrie mare şi
mamă bună pentru toţi fiii ei”;
despre dreptul de a nu învăţa
limba română de către minori-
tatea maghiară din judeţele
Harghita şi Covasna, ,,că doar
nu o să-i forţăm. Nimeni nu
învaţă o limbă străină ca ur-
mare a unei ordonanţe sau a
unei legi” etc. Toate acestea le
pune în cârca politicienilor de
azi – se referă desigur numai
la cei români – catalogaţi a fi
nişte falşi ,,patrioţi şi veghetori
la sentimentul naţional”. Con-
cluzia este că avem de a face
aici cu un ,,naţionalism primi-
tiv”.

Din păcate, Tudor Oc-
tavian, căci despre el este
vorba, scria la vremea aceea
despre nişte chestiuni de care
este cu totul străin. Pun acest
lucru pe faptul că, fiind scriitor,
dumnealui amestecă realitatea
cu ficţiunea, ceea este grav,
atunci când este vorba de lu-
cruri cât se poate de concrete,
de chestiuni legate de reali-
tatea obiectivă, existentă efec-
tiv. S-ar părea că şi el, ca  mulţi
alţii, face parte din categoria
celor care-şi dau şi ei cu
părerea, aşa ca să nu tacă.
Fiindcă de acolo, de pe malul
Dâmboviţei, nu văd mai de-
parte de periferiile
Bucureştiului şi cred că ţara se
termină acolo, habar neavând
de problemele Ardealului, mai
ales de cele din aşa-zisa ,,se-
cuime”.

Grav este faptul că
publicistul socotea că limba
română, adică singura limbă
oficială din România – aşa
scrie în Constituţie, domnule
Tudor! – este o limbă străină
pentru minorităţile naţionale, în
mod deosebit, pentru minori-
tatea maghiară! Asta, probabil,
de la Băsescu citire! Numai
cineva care este complet rupt
de realitate şi cu o logică de
lemn poate ajunge la o aseme-
nea concluzie. Fiindcă nimeni
nu-i obligă, nu-i forţează, printr-
o lege sau printr-o ordonanţă,
ci îi obligă calitatea lor de
cetăţeni ai României! Adică
cum, să fi cetăţean al unei ţări,
cu drepturi şi obligaţii depline,
la fel ca toţi ceilalţi, şi să nu
cunoşti limba ţării respective!?
Iar aceştia nu sunt din catego-
ria veneticilor străini, ci sunt

născuţi aici, moşii şi strămoşii
lor au trăit tot aici, pe pământ
românesc, şi totuşi nu poţi să
nu te cruceşti când auzi ,,nem
tutdom romanul”! Adică ,,nu
ştiu româneşte”! Dumneata,
domnule Tudor, socoţi acest
lucru o normaliate ? Unde în
lume, într-o ţară civilizată, se
mai poate întâmpla aşa ceva ?
Exemplul pe care îl dai, legat
de situaţia din Canada, este cu
totul fals, fiindcă marea majori-
ate a românilor trăitori acolo,
plecaţi în ultimii ani, nu au
cetăţănie canadiană, iar cei
plecaţi demult, au devenit
cetăţeni canadieni şi cunosc
foarte bine limba engleză, sau
franceză.

Cât priveşte minori-
tatea maghiară din România
este cu totul altă situaţie, pe
care dumneata, se vede, nu o
cunoşti deloc, ori te prefaci că
nu o cunoşti, pentru ca astfel
să te războieşti cu polticienii,
care s-ar părea că sunt
vinovaţi, obligându-i pe ungurii
din România să înveţe
româneşte. Că unii unguri din
Transilvania nu cunosc limba
română nu este un fapt grav în
sine. Să fie sănătoşi ! ,,Treaba
lor”, vorba dumitale. Grav este
însă că ei nu vor să înveţe
limba română, limba unei
naţiuni pe care ei, ungurii, o so-
cotesc ,,cea mai ticăloasă din
lume”! De ce ? Fiindcă ei so-
cotesc Transilvania pământ
unguresc, răpit de către
români! ,,România este ultimul
stat cârpit, creat artificial de Tri-
anon”! Din 1918 şi până în
prezent, ,,maghiarimea din
România trăieşte sub năvodul
asupririi hoardelor năvălitoare,

cu opincile pline de sânge”!
Nu vă vine să credeţi ?

Luaţi şi citiţi, dacă cunoaşteţi
cât de cât limba maghiară,
colecţia publicaţiei ,,Europai
Ido” (Timpul Europei), ca să vă
convingeţi. Până atunci vă dau
eu câteva ,,perle” care vă pot
convinge despre adevăratele
sentimente pe care presa
maghiară, prin redactorii săi,
desigur, le are faţă de ţara în
care s-au născut şi trăiesc bine
mersi, fără să-i atingă cineva
nici măcar cu o…floare. ,,Sun-
tem sugrumaţi de 86 de ani,
uneori mai puternic, alteori mai
încet de o naţiune care nu are
rădăcini aici, pe pământul nos-
tru, pe Pământul Secuiesc” –
scrie Kolumban Gabor, în nr.
din 23 noiembrie 2006. ,,Aici,
pe Pământ Secuiesc, unde noi
suntem băştinaşi să avem
atâta curaj încât să-i cerem
fiecărui invadator, fără rădăcini
aici, la noi,  să ni se adreseze
în limba maghiară(…) Să ne
intre bine în cap că puterea
română de ocupaţie, asupritorii
noştri, îşi clădeşte planurile de
nimicire a maghiarilor pe
indiferenţa noastră”.

Credeţi că numai
presa maghiară are un astfel
de limbaj? Nu, fiindcă şi politi-
cienii unguri din România, care
şi-au adunat averi imense
după 1989, trăiesc şi ei sub
acelaşi ,,năvod al asupririi”,
motiv pentru care cântă exact
pe aceleaşi strune, astfel încât
,,propaganda ungurească a
ştiut în aşa măsură să-şi im-
puie opinia sa în conştiinţa
politică a Europei, încât face
posibile unele confuzii false şi
unele aprecieri eronate”, scria

ungurul Fenyes Samu. Ori
Marko Bela, de  exemplu, care
încă luptă din răsputeri îm-
potriva ,,bisericilor cu turlă în
formă de ceapă” care ,,răsar
ca ciupercile după ploaie în se-
cuime”. Şi tot el cere ca toţi cei
care trăiesc aici ,,pe pământ
secuiesc şi mănâncă pâinea
noastră, să poftească să
vorbească şi în limba
maghiară, iar dacă nu ştiu, să
înveţe”!

Nu cumva să se
înţeleagă că ura aceasta pe
care o manifestă vârfurile ex-
tremismului maghiar din
România faţă de români şi faţă
de tot ce este românesc, s-ar
datora acelui ,,naţionalism
primitiv” al politicienilor români
de azi, aşa cum crede scriitorul
aminti la început. Aceasta este
o boală fără leac a hungaris-
mului, care s-a perpetuat şi s-a
amplificat chiar de-a lungul
deceniilor ce au urmat după
1918. ,,Tot ce este valah, e
înaintea noastră superlativul
odiosului, ce trebuie urât din
toate puterile şi combătut prin
toate mijloacele(…) Nu există
între ungur şi ungur deosebire,
toţi vă urâm, toţi tindem cu
toate mijloacele la păstrarea
supremaţiei noastre…” îi
spunea lui Emil Dandea (fost
deputat al României Mari, unul
dintre  primii primari români ai
municipiului Târgu-Mureş,
după Marea Unire), un fost
coleg de şcoală, de etnie
maghiară.

După cum se poate
vedea, nici cei de acum nu ne
iubesc mai mult decât au făcut-
o înaintaşii lor.

●
Domnule Ministru, lepădați-vă de retorica companiei miniere Domnule Ministru, lepădați-vă de retorica companiei miniere 

şi a predecesorilor dvs.!şi a predecesorilor dvs.!

Stimate Domnule
Ministru Daniel Barbu,

Am luat act de
raspunsul formulat de dvs.
pe site-ul ministerului Cul-
turii şi Patrimoniului
Naţional ca reacţie la
scrisoarea deschisă
adresată de Asociaţia Albur-
nus Maior în data de 18
aprilie 2013.

Constatăm cu sur-
prindere că sunteţi al doilea
ministru al culturii care
emite afirmaţii complet
eronate despre procedura
de includere a unui sit pe
lista Patrimoniului Universal
UNESCO, în contrasens
total cu procedurile descrise
în Ghidul Operaţional pentru
Implementarea Convenţiei
Patrimoniului Mondial,
convenţie ratificată de
România încă din 1990.

În urma cu doi ani,
dl. Kelemen Hunor, ministru
al culturii la vremea aceea,
formula în mod aproape
identic afirmaţii la fel de
eronate despre procedura
de includere în Lista
Tentativă pentru UNESCO,

afirmaţii care coincid, în
mod nefericit şi nefiresc, cu
punctul de vedere al unei
companii mniere, dar nu şi
cu cel al specialiştilor ICO-
MOS, organismul consulta-
tiv al UNESCO tocmai pe
probleme legate de Patri-
moniul Universal.

Din răspunsul oferit
în 2011 d-lui Kelemen
Hunor de către Pro Patrimo-
nio, Academia Româna,
Ordinul Arhitecţilor din
România, Uniunea
Arhiţectilor din România şi
ICOMOS România ca
reacţie la declaraţiile min-
istrului, ne permitem să vă
direcţionam către para-
grafele următoare, foarte
relevante în contextul re-
centelor dvs. afirmaţii: 
"Conform Convenţiei Patri-
moniului Mondial, procesul
de înscriere a unui obiectiv
în Lista Patrimoniului Mon-
dial trebuie să se
desfaşoare în doi timpi: I. în-
scrierea în Lista Indicativă
pentru Patrimoniul Mondial
a statului pe teritoriul căruia
se găseste obiectivul; II.
nominalizarea pentru în-
scrierea în Lista Patrimoniu-
lui Mondial. Timpul I,

înscrierea în Lista
Indicativă, are valoarea unei
declaraţii de intenţie şi
necesită o documentaţie
succintă care cuprinde car-
acterizarea şi evaluarea
obiectivului. 

Convenţia Patrimo-
niului Mondial nu prevede
obligaţia consultării
comunitaţilor locale în
această fază. Timpul II,
nominalizarea pentru Lista
Patrimoniului Mondial, pre-
supune cooptarea
autorităţilor locale şi a tu-
turor organismelor intere-
sate de dezvoltarea zonei şi
prezentarea unui plan de
gestiune, susţinut de
resurse financiare. Cei doi
timpi nu trebuie parcursi si-
multan, ci în succesiune. 

Doar după timpul I,
al declaraţiei de intenţie,
devine clară angajarea stat-
ului pe calea protejării şi
punerii în valoare a resursei
de patrimoniu, ceea ce
aduce după sine revizuirea
politicilor locale şi regionale,
dar şi o revizuire generală a
atitudinilor.

Lista Indicativă
reprezintă o etapă obligato-
rie pentru înscrierea în Pat-

rimoniul Mondial şi o
declaraţie de intenţie fără de
care nu pot fi coalizate efor-
turile pentru protejarea şi
punerea în valoarea a patri-
moniului. În această fază nu
este necesară o
documentaţie complexă, ci
o fişa de caracterizare şi
evaluare, care a fost deja
realizată, pe formularul
cerut de Conventia Patrimo-
niului Mondial si de normele
sale de aplicare, fiind
depusă de Asociaţia
„Arhitectură. Restaurare.
Arheologie" la minister înca
din data de 27.04.2010.
Aşadar, înscrierea Roşiei
Montane în Lista Indicativă
a Romaniei se bucură de
toate premisele favorabile şi
trebuie facută fără in-
târziere." - ianuarie, 2011

În speranţa ca veţi
consulta fără întârziere doc-
umentele la care aceste
rânduri fac trimitere,
aşteptăm din partea dvs. să
dublaţi prin fapte entuzias-
mul declarat de a
recunoaşte în mod oficial
valoarea Roşiei Montane
prin includerea în Lista
Indicativă pentru UNESCO.

Sperăm, de aseme-

nea, că veţi lepăda curând
retorica companiei miniere
şi a predecesorilor dvs. pen-
tru a vă putea onora
responsabilităţile. Vă cerem
ferm, încă o dată, să vă
aplecaţi atenţia în mod
foarte serios asupra tuturor
atenţionărilor venite în ul-
timii 10 ani pe adresa
instituţiei dvs. din partea
celor care au expertiza să
se pronunţe fără echivoc pe
teme legate de protejarea
patrimoniului.

În încheiere, Dom-
nule Ministru, vă reamin-
tim că semnătura
dumneavoastră este într-
adevar ultimul pas necesar
pentru această includere iar
orice întarziere sau abatere
de la aceste proceduri se
traduce în fapt în pierderi
irecuperabile pe care patri-
moniul Roşiei Montane le
suportă, un patrimoniu de a
cărui protecţie sunteţi direct
responsabil.

În așteptarea de
vești bune pentru patrimo-
niul de la Roșia Montană,

Eugen David, 
președinte Alburnus Maior

●
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La vie en rose, cu Traian Băsescu!La vie en rose, cu Traian Băsescu!

Matei
Mircioane

TTraian Băsescu
vede lumea în roz. Este
fericit că predicţiile sale s-au
adeverit, că sacrificiile
românilor nu au fost zadar-
nice şi nava numită Româ-
nia „e la cheu, în loc sigur”.
Singurele motive de ener-
vare îi sunt create de
„părerologii” din presă, care
nu înţeleg ce bune au fost
măsurile din vremea Guver-
nului Boc. 

Şi, culmea, ceea ce
nu am fi crezut să auzim
vreodată, preşedintele
Băsescu laudă, în bloc, gu-
vernele Boc, Ungureanu şi
Ponta! Toate au acţionat şi
acţionează în conformitate
cu viziunile sale politice şi
economice.

Datorită măsurilor lui
Emil Boc, „omul gras”, adică

sistemul bugetar, a devenit
mai suplu, scăpând de
aproximativ 200.000 de
salariaţi. De-acum înainte
„omul gras” trebuie să con-
tinue gimnastica şi să
mănânce sănătos, să trans-

forme grăsimea ce i-a mai
rămas în muşchi. 

Adică sistemul

bugetar poate să mai anga-
jeze pe ici pe colo, dar, în
general, trebuie să mute
personalul din locurile unde
se află în exces, în locurile
unde este deficitar.

Teoretic, ceea ce

spune preşedintele despre
ce are de făcut, de-acum
înainte, „omul gras” este

corect. Doar că încercarea
de a-şi salva trecutul nu
este credibilă, după ce chiar
FMI şi UE au comunicat că
politicile de austeritate au
fost greşite şi nu au dat
rezultatele aşteptate. În
sfârşit, nu este ceva
neobişnuit ca un personaj
să încerce să-şi cosme-
tizeze greşelile trecutului,
pentru a mai avea un viitor.

Doar că viitorul
preşedintelui este scurt. Mai
are un an şi ceva de
preşedinţie. În acest timp îi
va face zâmbre lui Ponta, să
se pună frumos cu el, dar nu
pentru a avea o preşedinţie
liniştită, nu-i stă în fire să
caute liniştea, ci pentru a
mai trage ceva sfori, pentru
a impune un nou preşedinte
după gustul său. Şi să nu ne
mirăm dacă acesta va fi
chiar Victor Ponta!

Este posibil ca aces-
tea să fie calculele politice

care îl fac pe preşedinte să
vadă viaţa în roz. 

În timp ce salariaţi
din companii private
protestează, leşină de stres,
de grija zilei de mâine şi
chiar de foame. Dar aceasta
e lumea în care trăim. 

Cu directori din com-
panii de stat cu salarii lunare
de peste 100 de milioane de
lei şi cu angajaţi „la privat”,
la Râmnicu Vâlcea, la
Buzău, la Oţelu Roşu, care
nu vor avea ce pune pe
masă de Paşte. Dacă
acesta este „cheul sigur” în
care a fost adusă România
de guvernele mult-lăudate,
nu-mi doresc decât să plece
cât mai repede dintr-un
„port” pe care foarte puţini,
mult prea puţini îl văd în roz.

●

Nu este îndepărtată vremea când fiecare individ va plăti pentru faptele luiNu este îndepărtată vremea când fiecare individ va plăti pentru faptele lui

Tudor
Voicu

PPrezenţa evreilor pe
teritoriul locuit de români
datează nu de multă vreme, cu
migrări masive doar în ultima
sută de ani. Ei au fost primiţi cu
toleranţă, au prosperat şi au în-
ceput să domine financiar, dar
reprezentînd, prin tradiţia şi re-
ligia proprie, un corp neasimil-
abil, străin de Interesele
Naţionale ale României. Cu
toată toleranţa şi înţelegerea
Poporului Român, în vremuri
de restrişte evreii au avut o
purtare neloială, ba chiar
ostilă.

În timpul Primului
Război Mondial, în luna de-
cembrie 1916, cînd armatele
duşmane conduse de gener-
alul Mackensen au ocupat o
mare parte din teritoriul ţării, in-
clusiv Bucureştii, evreii s-au
pus la dispozitia ocupantului,
în calitate de ghizi, de fapt, de
„cozi de topor“. Erau colabora-
torii Poliţiei Secrete germane
în cercetările şi arestările care
se operau, dirijau trupele de
ocupaţie către familiile
înstărite, incitîndu-i pe inamici
la devastări şi fapte reproba-
bile. Ca urmare a denunţurilor
jidanilor au fost arestaţi
fruntaşii vieţii politice care au
rămas în Bucureşti şi au re-
fuzat să colaboreze cu inam-
icul. Unii dintre ei erau bolnavi,
alţii erau în vîrstă şi nu au putut
să plece cu Guvernul, cu
Regele, cu Parlamentul şi
autorităţile, care s-au retras şi
s-au stabilit în Moldova, pe
micul teritoriu rămas încă liber
al Regatului României. Este
dureros şi regretabil faptul că
unii membri ai guvernului şi
autorităţilor centrale, ger-
manofilii din timpul neutralităţii,
ascunzîndu-şi cu greutate
satisfacţia catastrofei
naţionale, se pregăteau să nu
urmeze guvernul ţării şi pe

rege în refugiul de la Iaşi.
Ei rămăseseră, totuşi,

în Bucureşti pentru a înscrie în
Epopeea Neamului paginile de
ruşine pe care le-au cunoscut
doar puţine alte popoare –
francezii, de exemplu –, cu
colaboraţioniştii Germaniei în
Al Doilea Război Mondial! În
cartea Impresii, păreri person-
ale din timpul razboiului – jur-
nal zilnic, 13 august 1916-31
decembrie 1918, a lui Vasile
Th. Cancicov, fost deputat în
Vechiul Regat, la paginile 217-
240, sunt scrise următoarele:
«Printre primii arestaţi de nemţi
în Bucureşti au fost prof. Con-
stantin Rădulescu-Motru,
„omul Parlamentului şi takist“,
deputatul Vasile Th. Canciov,
„omul lui Take Ionescu“, depu-
tatul Iancu Procopiu, directorul
ziarului L’Independence
Roumaine, „omul lui Brătianu“,
chimistul Ştefan Minovici,
Ionică Pilat (cumnatul primului-
ministru), dr. Grigore Can-
tacuzino, Constantin
Băicoianu, Paul Rădulescu,
Ionel Protopopescu-Pache;
Dem. Burileanu, profesor uni-
versitar, Ion Berindei, arhitect,
dr. Constantin Cantacuzino,
profesor universitar ş.a. 

Iniţial, komandatura
germană hotărâse deportarea
celor arestaţi în Anatolia. Ulte-
rior, s-a revenit asupra acestei
măsuri şi au fost deportaţi de
către trupele germane în Bul-
garia, în localitatea Trojan, dar
numai o parte dintre cei
arestaţi, printre care a fost şi
profesorul Constantin
Rădulescu-Motru» (vezi
paginile 336, 337, 329, 290).

Ura evreilor împotriva
Poporului Român este mai
veche. De ce atîta ură?
Explicaţia este una singură.
Evreii din toată Europa
hotărîseră, încă din 1829,
înfiinţarea Israelului european
pe teritoriul Moldovei, de la
Nistru pînă în Munţii Carpaţi:
de aceea s-au opus cu
înverşunare revenirii Basara-

biei la Patria-mamă. Numai că
ruşii, care sunt un popor
creştin-ortodox, ca şi românii,
nu au admis aşa ceva. De fapt,
aceşti evrei din Europa sunt, în
cvasitotalitatea lor, jidanii
(ashkenazii), care nu sunt
„evrei“ de neam din Palestina
(sefarzii), ci urmaşi ai khaz-
arilor – neamul turcic care a
adoptat cultul mozaic, după
anul 940 –, dar vor să fie
consideraţi „evrei“ şi să se sub-
stituie evreilor autentici din
Palestina; de aceea, între se-
farzi şi ashkenazi există un
război surd, ocult, iar, de la o
vreme, făţiş, chiar ostentativ şi,
uneori, spectaculos, prin
arderea drapelului Israelului .

Evreii s-au dovedit atît
de duşmănoşi încît Petre Carp,
care rămăsese în Bucureşti pe
timpul ocupaţiei germane,
văzând cu ochii lui acest com-
portament antiromânesc, el,
care apărase instalarea
evreilor în ţară şi care susţinea
împămîntenirea în bloc a lor, a
declarat: „În ceea ce priveşte
populaţia evreiască, trebuie
să-mi revizuiesc total
concepţiile“. Evreii erau inter-
mediari în relaţiile de ex-
ploatare a poporului român
(vezi Constantin Kiriţescu, Is-
toria Războiului pentru Între-
girea României 1916-1918,
Editura Casa Şcoalelor, 1921,
vol. 3). În luna iunie 1940, cînd
Armata Roşie a ocupat
Basarabia, Nordul Bucovinei şi
Nord-Vestul judeţului Dorohoi,
evreii au trecut de partea
ruşilor, avînd, la fel, un com-
portament profund antiromâ-
nesc, de-a dreptul criminal.
Evreii aclamau intrarea sovieti-
cilor în ţară, barau calea
ostaşilor români în retragere,
care aveau ordine să nu
răspundă la nici un fel de
provocări. Evreii îi provocau pe
soldaţii şi ofiţerii români,
supunându-i la tot felul de
umilinţe: îi scuipau, îi
dezbrăcau, îi dezarmau, îi stro-
peau cu apă fiartă şi excre-

mente, le smulgeau epoleţii de
pe umerii ofiţerilor, batjocorind,
astfel, Armata Ţării în care
trăiau şi duceau viaţa cea mai
bună. (Le-o fi plăcînd, acum,
să trăiască în Israel, în Fâşia
Gaza, în Teritoriile Ocupate
abuziv, unde se aruncă în ei cu
pietre, se trage în ei cu gloanţe
şi, uneori, chiar cu rachete so-
vietice la mîna a doua?!  De-
aia se grăbesc să vină, buluc,
în România, ca să facă, acum,
Israelul de rezervă?!

În acei ani, evreii au
ucis soldaţi români, preoţi,
învăţători, profesori, funcţionari
şi chiar populaţie civilă. La in-
trarea în localităţi şi oraşe,
ostaşii sovietici priveau
nedumeriţi aceste scene de
groază şi nu le venea să
creadă că populaţia evreiască,
ce trăise pînă atunci în bune
relaţii cu românii, este capabilă
de asemenea atrocităţi. În
foarte multe cazuri au inter-
venit ostaşii sovietici şi i-au sal-
vat – din solidaritate
ostăşească, în primul rând –,
pe militarii români. După
încheierea ultimatumului dat
de U.R.S.S. şi instaurarea
regimului de teroare, jidanii, în
timpul ocupaţiei sovietice, 
persecutînd populaţia
românească, deveniseră „mai
ruşi decât ruşii“. Comporta-
mentul evreilor din aceste teri-
torii răpite i-a îngrozit pe
militarii Armatei Roşii şi chiar
pe conducătorii Uniunii Soviet-
ice, avînd, ulterior, consecinte
grave asupra jidanilor din
U.R.S.S. şi chiar din ţările care
au căzut în sfera de influenţă
sovietică. Evacuarea Basara-
biei şi Nordului Bucovinei a fost
pentru Armată o adevarată
ruşine că s-a lasat insultată şi
atacată de evreii comunişti,
fără a reacţiona (vezi arhiva
Ministerului Apărării Naţionale,
fond Marele Cartier General,
dosar 3828). Fostul prim-min-
istru Argetoianu spunea: „Nu
toţi evreii sunt comunişti, dar
toţi comuniştii sunt evrei“. De

aceea a fost omorât la Peni-
tenciarul de la Sighet, la 26
Ianuarie 1955 (în ziua lui de
naştere), de faimosul gardian
jidan poreclit „Pithecantropul“,
după care i-au ţinut cadavrul
vreo săptămînă în ghena de
gunoi!

Crezând că sovieticii
vor trece Prutul şi în România,
mii de tineri evrei, diriguiţi de
comunişti, s-au constituit în
„soviete locale“ în oraşele din
Moldova, pentru primirea in-
vadatorilor, ca „eliberatori“. Au
ocupat primăriile, prefecturile şi
au atacat regimentele militare
româneşti. În acest scop, la
Dorohoi, jidanii puseseră
stăpînire pe prefectură,
primărie şi pe cazarma regi-
mentului de infanterie,
alungînd ofiţerii şi sustrăgînd
armament. A trebuit să
intervină Divizia a 7-a de la
Roman, de care aparţinea reg-
imentul: curajosul ei coman-
dant, colonelul Iliescu, a
rechiziţionat în grabă maşini şi
căruţe şi s-a deplasat la Doro-
hoi, cu o formaţiune militară
puternică, să restabilească or-
dinea şi securitatea. Evreii din
cazarma regimentului, văzînd
această forţă militară, s-au
refugiat cu armamentul sustras
în cimitirul evreiesc şi, din
spatele monumentelor funer-
are, trageau în militarii care-i
urmăreau, iar militarii trăgeau
în ei, rezultînd morţi şi răniţi –
ceea ce jidanii aveau să
denumească „Pogromul din
Moldova“, dar uită că ei au
provocat o rebeliune care ar fi
fost reprimată în orice ţară. În
timpul terorii jidano-staliniste
de după 1945, colonelul Iliescu
a fost torturat şi a murit în în-
chisoarea de la Aiud.

(va urma)

●
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Ciugulind din orbitele libertăţii…Ciugulind din orbitele libertăţii…

Cezar 
A. Mihalache

DDesigur, poate fi
doar o simplă concidentă
faptul că insulta şi calomnia
au fost reintroduse în Codul
penal la doar câteva 
zile după eliberarea din
puşcărie a profesorului de
drept N0049, alias Adrian
Năstase. Dar, poate că nu
este chiar o întâmplare, is-
prava sus amintită, care
aruncă România cu trei paşi
în urmă pe linia libertăţii de
exprimare, având parcă, fie
şi nenumită, amprenta unui
fel de răzbunare pentru or-
goliul nereparat al fostului
premier. Căci, parcă 
prea nimerită în lesa
coincidenţelor se dovedeşte
a fi mâna politică a pseudo
social-democraţiei care a
făcut şi a desfăcut ca
România să fi fost
încrâncenată în punerea
căluşului în toate mo-
mentele sale de social-
(ne)democraţie.

Atunci şi acum! În
vremea mandatului de pre-
mier al lui Adrian Năstase şi
în vremea de azi a mandat-
ului său de eliberare
condiţionată. Doar atunci şi
doar acum a fost închisă 
o televiziune. Întâmplător,

aceeaşi! Doar atunci şi doar
acum, consiliul de regle-
mentare al audiovizualului a
fost transformat dintr-un
firesc cerber al tentaţiei de
prostituţi audio-vizuală într-
un corb care ciuguleşte din
orbitele unei prese încă
prea libere. Căci astăzi,
acest corb „reglementează”,
sub acoperirea unei
ordonanţe de urgenţă, nu
doar normele etice şi
tehnice ale audio-vizualului,
ci însăşi felul de funcţionare
a economiei de piaţă din
lumea producţiei de publici-
tate audio-vizuală. Şi sunt,
deja, prea multe şi stranii
suprapuneri. Acum de texte,
curând de contexte şi, nu
foarte departe, de drepturi la
texte şi contexte…

De fapt, asistăm la
felul în care cârlanul-câr-
muitor format la poarta fes-
enului iliescian, şi intrat în
postuniversitarul de la
Cotroceni, prestează la re-
construirea din temelii a
societăţii. Inclusiv la ridi-
carea acelor ziduri pe care
nici măcar Adrian Năstase,
cu tot sprijinul dat de către
acoliţii de partid în in-
ventarea de restricţii la
adresa presei, nu a reuşit să
le definească.

E drept, astăzi, tre-
burile sunt ceva mai compli-

cate. În vremea lui Năstase,
scenariul a fost simplu. A
ademenit marile ziare la
banii de publicitate de la
bugetele de stat (prin FPS),
le-a făcut să-şi construiască
existenţa pe seama acelor
bani de modelare editorială,
iar apoi a tăiat fondurile. Şi
a fost uşor pentru că atunci
presa mergea de-a deptul
pe rotativă, depinzând şi de
felul în care se învârteau
roţile difuzorului naţional de
presă. Iar când Rodipet s-a
prăbuşit, prin mecanismele
de „privatizare”, mare parte
a presei a tăcut. Apoi, când
a fost scumpită hârtia de
ziar, s-a rezolvat şi restul ro-
tativelor care încă mai
îndrăzneau a scoate pe
bandă rulandă exemplarele
libertăţii de exprimării.

De aceea, Victor
Ponta trebuie să se lupte
acum cu presa virtuală. Nu
doar cu jurnaliştii rămaşi în
tranşeele spulberate ale
presei, ci şi cu milioanele de
editorialişti de pe bloguri.
Care se dovedesc adesea
mult mai virulenţi. De aceea,
se încearcă împingerea pre-
sei electronice sub controlul
actualului CNA. Nu atât a
ziarelor urmaşe ale marilor
„printuri” de altădată, cât
mai ales a blogurilor.

În acest context,

mişcarea stalinistă de a
trece pe sub nasul nostru
reglementări esenţiale, care
reîncorsetează libertăţile
pentru care s-a murit în ’89
(am uitat, noi, oare?), ar tre-
bui să ne scoată în stradă.
Căci, reintroducerea insultei
şi calomniei în sfera penală
nu constituie decât un pas.
Iar tupeul fără limite a noii
cârmuirii de ocârmuire nu îi
vizează doar pe jurnalişti şi
pe cetăţenii-jurnalişti, ci şi
pe… politicienii. Pe acei
politicieni care nefiind cu
dânsa, puterea!, îi sunt
împotrivă, nu?! Politicienii
care, dacă vor bifa
contradicţii şi opinii ostile
puterii pe seama
declaraţiilor politice vor risca
să aleagă între a face o
declaraţie în justiţie sau a
aduce ofranda traseismului
spre partidul de
guvernământ. Or, Victor
Ponta are ocazia de a bifa
un plus faţă de Adrian
Năstase care, nici măcar el!,
nu era atât de mârşav în
supunerea adversarilor
politici.

Reintroducerea in-
sultei şi calomniei în sfera
penală reflectă veşnica
tentaţie a puterii de a-i
spune pe toţi ceilalţi, luptă
dusă şi cu instrumentele
justiţiei. Un război între

„reprezentanţii”, CCR şi
ÎCCJ. Cu un ÎCCJ care a
dat dezlegarea care a dus la
trei ani de linişte, de lipsă de
activitate în tribunale pe
marginea colomniei şi insul-
tei, şi o Curte
Constituţională care vine să
completeze abuzurile făcute
deja de putere. Iar încrân-
cenarea este evidentă când
citim motivarea dată de
CCR care spune că trebuie
„să înceteze dezlegarea
dată problemelor de drept
judecate”. Şi este şi mai
suspectă când unul dintre
judecătorii curţii, recte
danileţ-poneţ, completează
pe tuşa normelor de drept
cu instigarea aplicării…
retroactive a corecţiei dată
libertăţii de exprimare.

Dincolo însă de
această sodomizare a
normelor de drept de către
„poponeţ”, fie şi doar din
perspectiva retroactivităţii,
se pune întrebarea: când
denigrarea valorilor şi a sim-
bolurilor nationale ori înalta
trădare vor fi reintroduse în
codurile pe care procuraorul
copy-paste le rescrie acum?

●

Despre diversionişti, trădători, securişti, idoli falşi şi farisei...Despre diversionişti, trădători, securişti, idoli falşi şi farisei...

Valentina
Gălușcă

- interviu cu patriotul 
unionist Ilie Bratu -

- CCum să cunoască poporul
adevărul, dacă mass media
tace? Cum să-i depistăm pe
toţi aceşti ticăloşi, dle Bratu,
căci, probabil, mai sunt o
sumedenie în afară de cei de-
spre care aţi vorbit?

– Păi, am mai spus: fiecare
dintre cei care cunosc aseme-
nea cazuri, ar trebui să nu
tacă, ba chiar au obligaţia să
vorbească, acuma sunt atîtea
posibilităţi! Trebuie declanşată
o campanie amplă de decon-
spirare a trădătorilor de Neam!
Doar aşa putem asana soci-
etatea. Dar, la modul general,
ar trebui să ne călăuzim de o
regulă de aur: să fim foarte
circumspecţi faţă de ,,intelec-
tualii”  formaţi pe timpul
regimului sovietic, în oricare
dintre ei s-ar putea ascunde un
securist! Doar în cazul, cînd
avem dovezi incontestabile că
o anumită persoană s-a mani-
festat de-a lungul timpului ca
adevărat Român, Patriot (cînd
zic Patriot, am în vedere
Unionist!) şi asupra acesteia
nu planează nici o suspiciune,
putem s-o acceptăm în fruntea
noastră.  Avem nevoie de lideri
noi, mai tineri, dintre cei care
au crescut şi au fost educaţi în
spiritul Limbii Române şi a Is-
toriei Românilor, vîrsta aces-

tora nu depăşeşte, de regulă,
40 - 45 de ani...

– Aveţi perfectă dreptate! Îi în-
demn şi eu pe cei care au ceva
de spus, să nu mai tacă, ci să
vorbească! Căci nu mai avem
dreptul să tăcem! Aş vrea 
să povestiţi și despre
circumstanţele în care a fost
declanşat conflictul de la Nistru
în 1992, căci pînă azi nu se
cunoaşte adevărul integral!

- Majoritatea cred că de vină e
doar Moscova, dar nu este
adevărat. Moscova a acţionat
de comun acord cu Snegur,
anume acestuia din urmă îi
revine cea mai mare parte de
vină pentru ceea ce s-a întîm-
plat. Explic: separatiştii, de
fapt, Moscova, îşi începuse
acţiunile de rupere a teritoriilor
din stînga Nistrului încă în
1990! Aceştia, pas cu pas,
lichidau toate autorităţile statu-
lui. În primul rînd au lichidat şi
înlocuit comisariatele de
poliţie, organele judiciare cu
de-ale lor. Formaseră aşa nu-
mitele gărzi populare în fruntea
cărora se aflau ofiţeri ruşi
transferaţi din Armata a 14-a.
Tot această Armată i-a înarmat
pînă în dinţi, inclusiv cu tancuri
şi helicoptere. Iar Snegur, Co-
mandantul Suprem al Armatei
din RM, nu întreprindea nimic.
Făcea doar nişte declaraţii
demagogice… Frontul Popu-
lar, îndeosebi după Congresul
III la care fusese adoptată doc-
trina unionistă, organiza la
fiecare două săptămîni mitin-

guri şi demonstraţii la care
cerea insistent Unirea cu Pa-
tria-mamă, căci exista pericolul
să fim şterşi cu totul de pe faţa
pămîntului dacă rămînem
,,independenţi”. Snegur ne-a
atacat dur şi a declarat: ,,Cine
vrea Unirea să scrie cerere, eu
am să vă spun cînd se va
coace unirea...”. Pe data de 14
martie 1992 a avut loc un mare
miting al Frontului Popular la
care eu am propus ca pe data
de 28 martie, duminică, să ne
adunăm din nou în număr şi
mai mare şi să mergem în mod
organizat la Prut să scoatem
sîrma ghimpată şi să
desfiinţăm punctele vamale şi
pichetele de grăniceri. Snegur,
speriat de o asemenea turnură
a lucrurilor, în ajun, pe data de
27 martie, a decretat Starea de
Urgenţă, zicea că ne-a ajuns
cuţitul la os şi a chemat
populaţia să se ridice pentru a
ne apăra Independenţa, Su-
veranitatea şi Integritatea
Teritorială...

- Din cîte țin minte, totuşi, n-a
anunţat mobilizare generală!...

- Da, el îşi dădea foarte bine
seama că se vor ridica anume
Patrioţii, cei care se culcaseră
mai înainte în faţa tancurilor şi
care doreau cu ardoare Unirea
cu Ţara! Scopul lui era cu totul
altul: să-i trimită anume pe
adevăraţii patrioţi în foc ca să
mai moară o parte din ei şi,
astfel, să decimeze Mişcarea
Unionistă, care căpătase o am-
ploare înspăimîntătoare pentru

Moscova şi sculele lor de la
Chişinău. Formase şi un Stat
Major. Din foşti generali ruşi ai
Armatei Sovietice!... Aceştia in-
formau Tiraspoul despre tot ce
se discuta acolo! Aşa se
explică faptul că separatiştii au
ştiut că se apropie vreo cîteva
autobuse cu voluntari de
Cetatea Tighinei, i-au atacat şi
i-au ucis aproape pe toţi...

- Şi nimeni n-a răspuns pentru
moartea acestor inocenţi?...

- Aceşti patrioţi voluntari nici nu
erau înarmaţi, li se spusese că
armele vor fi aduse din urmă,
cu altă maşină... Mai mult, în
vîltoarea luptelor mulţi de-ai
noştri erau împuşcaţi de la
spate… Anume așa, de la mică
distanţă, a fost omorît marele
Patriot Grigore Vîrtosu din
Căuşeni... Voluntarii noştri,
împreună cu poliţiştii, dădeau
dovadă de eroism, eliberaseră
Tighina şi Dubăsarii şi avansau
spre Tiraspol... Atunci Snegur
a ordonat ca ai noştri să se
retragă, atît din Tighina, căt şi
din Dubăsari... Astfel,
separatiştii şi cazacii, foştii
puşcăriaşi, trimişi de Rusia aici
ca să lupte cu noi, au ocupat
imediat poziţiile şi împuşcau în
oamenii noştri din tranşeele
săpate chiar de aceştia...

- Am auzit și eu despre asta,
dar nu credeam..., căci mă
gândeam că dacă ar fi fost
adevărat, ar fi urmat freo
judecată…

- După vreo trei luni de
ostilităţi, Snegur s-a dus la
Moscova şi a încheiat cu Elţin
Acordul de încetare a focului,
după care au ciocnit pocalele
cu şampanie împreună cu
Smirnov... Anume Snegur,
împreună cu Anatol Plugaru, l-
au mobilizat pe Ilie Ilaşcu şi l-
au trimis în spatele frontului!
De fapt, ei vroiau să-l lichideze!
I-au organizat căteva capcane
şi doar abilitatea şi intuiţia lui
Ilaşcu au făcut să le evite şi să
scape teafăr, spre furia celor
doi!  Ar fi extraordinar să-i luaţi
lui Ilaşcu un interviu la aceată
temă... Iată de ce eu îl con-
sider pe Snegur drept unul din
cei mai mari trădători ai Nea-
mului Românesc din istoria
noastră multimilenară!...

– Doamne, prin cîte aţi trecut,
dle Bratu!... Sunteţi o legendă
vie, un exemplu de urmat pen-
tru noi toţi, dar mai ales, pen-
tru tînăra generaţie, pe care
Dvs contaţi! Doar luptînd şi
păstrîndu-ne demnitatea şi
verticalitatea ne putem realiza
Idealul! Vă mulţumesc foarte
mult pentru acest interviu. Să
fiţi sănătos şi să vă ajute Dom-
nul să vă vedeţi Idealul real-
izat!

– Vă mulţumesc şi eu şi să ne
ajute Domnul să fim din nou o
Ţară cu tot Neamul
grămăjoară, aşa cum am fost
pînă la 28 iunie 1940!

●


