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„Oamenii sunt păsări cu 

aripile crescute înlăuntru.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Libertatea (de) după gratii…Libertatea (de) după gratii…

Cezar 
A. Mihalache

NNi se fură şi ultimii
stropi de libertate! Acum, prin
reinstaurarea delictului de
opinie! Pentru că, după
exerciţiul de forţă al puterii
asupra mass-media, prin
încălecarea unei instituţii de
presă de către inspecţia
juridică a CSM, lipsa de uni-
tate a breslei în faţa presiu-
nilor guvernanţilor a facilitat
crearea şi aplicare prin braţul
juridic al puterii a unei prime
măsuri punitivă ce trece din-
colo de caracterul punctual,
generând precedentul juridic
necesar gneralizării la
comandă şi în momentele
cheie ale relaţiei tot mai uni-
laterale putere-cetăţeni.

Şi nu mai avem doar
o televiziune închisă mai mult
sau mai puţin conjunctural,
nu mai însumăm cu fiecare
etapă de guvernare doar noi
şi noi acte legislative care,
sub pretextul asigurării
„autorităţii şi imparţialităţii”
instituţiilor statului (!),
sugrumă candid libertatea de
exprimare, nu mai numărăm
doar câțiva jurnalişti chemaţi
pe la parchete, ci vedem cum
sunt încolonaţi pentru a da cu
subsemnatul despre faptele
altora redacţii întregi şi nu
mai privim ca pe o
perspectivă îndepărtată ziua
în care un articol de invest-
gare a cărui contiunuare se
lasă aşteptată din vari motive
va fi interpretat a priori ca
tentativă de şantaj.

Nu mai avem vreo
urmă de îndoială nici măcar
asupra transformării cenzoru-
lui audio-vizualului într-un
mecanism cu puteri extinse
asupra mediului virtual, care
să astupe la comandă gura
bloggerilor şi a ziarelor online
care transced divertismentu-
lui, facilului şi kitsch-ului
menite a îndobitoci, singurul
semn de întrebare fiind doar
când se va petrece de-
fectarea rolului extins al CNA!
Şi nu mai există îndoială nici
asupra rostului readucerii de
la groapă a leşului delaţiunilor
şi plângerilor „cetăţeneşti” şi
instituţionale prin reintroduc-
erea în Codul penal a
infracţiunilor de şantaj şi
calomnie.

Astăzi avem o confir-
mare a acţiunii directe şi
direcţionate vizând limitarea
drepturilor jurnaliştilor! Ea
vine din provincie, acolo
unde, departe de ochii oricum
nevigilenţi ai presei centrale,
s-a consemnat o decizie care
ne întoarce în vremurile delic-

tului de opinie. În anii unei
dictaturi care pare, în
cenuşiul ei istoric, mai
permisivă decât ceea ce se
construieşte acum.

Şi nu este vorba de o
decizie îndreptată doar îm-
potriva presei; ci a oricărei
profesiuni, bresle şi meserii.
Este un sinistru punct de ple-
care în limitarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti, tri-
bunalul din Ploieşti decizând
interzicerea dreptului de a
profesa pentru un cetăţean al
ţării! O decizie care, prin ridi-
carea dreptului de
semnătură, încalcă violent
însăşi libertatea de expri-
mare. Cea pentru care s-a
murit în Decembrie ’89…

Şi nu contează pen-
tru ce a fost condamnat jur-
nalistul căruia i s-a suspendat
dreptul de a semna pe o pe-
rioada de un an! Putea să fie
şantaj, furt, abuz de în-
credere, orice… Pentru orice
vinovăție există un răspuns în
Codul penal! Dar prin decizia
tribunalului de a aplica, „su-
plimentar”, şi măsura
coercitivă de a smulge peniţa
jurnalistului s-a creat o con-
damnare cu evidente
implicaţii discriminatorii. Faţă
de alţi infractori condamnaţi
pentru şantaj, dar care nu
sunt gazetari, dar şi faţă de
deţinuţii de drept comun care,
de dincolo de gratii, şi-au ex-
ercitat nestingheriţi libertăţile
de exprimare!

Şi este un semnal
care ar trebui să revolte, nu
doar jurnaliştii, ci toate
breslele profesionale! Acum,
prin interzicerea dreptului de
a mai publica, practic prin
confiscarea mijlocului de
existență, un jurnalist este
obligat la recalificare. Şi
poate nedreptatea nu se va
vedea în oceanul de
şomeri… Dar mâine, când
guvernul nu va mai avea de
unde să dea afară bugetari,
ne vom trezi că tot mai multor
cetăţeni li se va suspenda
dreptul de a-şi exercita mese-
ria ori profesiunea aleasă, și
vor fi aliniaţi într-o reconver-
sie uniformizantă. Poate sub
semnul brigăzilor constituite
din elementele  subversive la
adresa puterii!

Mai ales că după de-
cizia tribunalului din Prahova,
a prins curaj şi Consiliul Su-
perior al Magistraturii să 
„valorifice” o epistolă
plângăcioasă, dar instiga-
toare, privind „concluziile”
inspecţiei juridice asupra unui
trust de presă, promovând
rodul voinţei puterii: restrân-
gerea libertăţii de exprimare!
Un CSM care solicită lim-

itarea activităţii jurnaliştilor,
considerând că orice acțiune
de criticare a activităţii
magistraţilor reprezintă o
dovadă a „subminării
justiţiei”! Iar jurnaliştii care
pun presiune asupra
magistraţilor (!) subminează
„încrederea publică în integri-
tatea magistraţilor”, motiv
pentru care „aprecierile (evi-
dent, cele negative! – n.r.)
asupra activităţii magistraţilor
nu ar trebui emise în spaţiul
public”.  Or, poate că același
CSM ar trebui să ceară și lim-
itarea pledoariilor avocaţilor?
În fond, cerând întruna eliber-
area clienţilor lor, şi ei pun
presiune asupra magistraţilor,
nu?! Adică, subminează
justiţia…

Cu toate aceste
aberaţii pe care le
consemnăm e un an, încă
refuzăm a cuprinde mon-
struozitatea acesatei puteri…
Chiar dacă, pare tot mai evi-
dent, 2013 devine, nu doar
anul care anulează sacrificiile
din Decembrie 89, ci şi un an
ce va fi seamănând tot mai
bine cu oricare dintre anii de
dinainte de 1989. Anul care
nu doar că va fi pus ultimul
pumn de ţărână peste presa
neaservită, dar va astupa şi
gura cetăţenilor „liberi”. Căci,
vom ajunge ca puscăriaşii să
fie mai liberi în drepturile lor
de exprimare decât noi toţi
ceilalţi. Ei vor avea dreptul să
scrie şi să publice, noi va tre-
bui să ne gandim de două ori
pentru a nu risca delictul de
opinie antipontanian, nefiind
departe ziua în care celule
vor avea mai puţine gratii
decât „libertatea” noastră…

P.S.:

Jurnalistul Virgil
Rădulescu a fost condamnat
de Tribunalul Prahova la doi
ani de închisoare cu sus-
pendare şi „pedeapsa
complementară a interzicerii
dreptului de a exercita profe-
sia de jurnalist, pe o durată
de un an” pentru şantaj şi
trafic de influenţă. Lăsănd la
o parte faptul că pentru
aceste delicte au fost arestaţi
nenumăraţi politicieni şi
funcţionari publici, dar nici
unuia nu i s-a interzis dreptul
de a mai profesa, întrebarea
este: pentru traficul de
influenţă făcut de USL prin
manipularea electoratului
cine şi când va fi arestat? Şi
nu doar arestat, ci și con-
damnat să nu se mai apropie
de guvernare…

●

Iulian
Chivu

NNu cred că şansa
proiectului Nabucco a fost
ratată doar prin absenţa de la
Bratislava a ministrului roman
al Economiei, a celui de Ex-
terne şi a celui al Energiei,
unde a avut loc intrunirea
recentă a statelor din Europa
Centrală, cum acuză fostul
ministru al Energiei, Lucian
Bode. Cred că lucrurile sunt
mult mai sensibile chiar şi
atunci când jocurile se fac de
la Moscova şi Washington. Şi
cred asta tocmai din
motivaţia înjumătăţită a pre-
mierului Ponta, încropită cu
ocazia vizitei lui de
săptămâna trecută în Azer-
baidjan.

Declaraţia premieru-
lui cum că înţelege cauzele
economice care au determi-
nat consorţiul de la Şah
Deniz să caute o altă rută
spre Europa nu convinge nici
dacă admitem că România ar
fi statul cu cel mai mic con-
sum de hidrocarburi din im-
port dintre partenerii
Nabucco. Pierderile sunt mult
mai mari în altă parte; gazul
azer mai ieftin decât de la ac-
tualul furnizor şi, mai mult
decât atât, se pierd 1,5 mil-
iarde de euro ce ar fi
reprezentat pentru România
volumul de investiţii ca ţară
de tranzit. Lucian Bode, toc-
mai pentru aceste consider-
ente, aprecia cu ocazia ratării
proiectului Nabucco că sun-
tem aşadar în faţa celui mai
răsunător insucces al actu-
alilor guvernanţi care se arata
incapabili de a gestiona
proiecte geostrategice atât
de importante.

În cele din urmă nu
convinge nici interesul com-
ercial firesc al ruşilor, care s-
au opus în orice chip
proiectului Nabucco, în joc
fiind profitul celor de la
Gazprom, nu convinge nici
interesul la fel de firesc amer-
ican, prin Chevron. Că UE şi
FMI, prin privatizarea com-
paniei greceşti DESFA a de-
schis calea spre câştigul
companiei azere SOCAR,
după retragerea ruşilor de la
Gazprom, ar fi de înţeles tot
pe raţiuni economice; cos-
turile mai mici pe traseul Tur-
cia-Italia-Grecia-Albania,
motiv ca să câştige proiectul
Trans-Adriatic Pipeline (TAP).
Abia când admitem că
proiectul Nabucco  a avut
susţinere politică începem să
spunem adevărul: UE şi-a

dorit de mult timp alimentarea
cu gaze din Caspica tocmai
pentru a evita monopolul
ruşilor de la Gazprom. În
plus, în Caspica, la Şah
Deniz, operează englezii de
la BP cu Statoil din Norvegia,
cu SOCAR din Azerbaidjan,
cu francezii de la Total, cu
ruşii de la Lukoil şi alţi
parteneri mai puţin
importanţi, deci pe proiectul
TAP se dă satisfacţie altor in-
terese UE, mult mai bine con-
turate, printe care nici
românii, nici bulgarii şi nici
ungurii nu se regăsesc nici
măcar în chip indirect.

Sigur, Victor Ponta
este mişcat de aceste jocuri,
sigur că încearcă să apere
imaginea cabinetului său, dar
mai întâi trebuie să-şi repare
imaginea proprie în UE după
evenimentele politice interne
din vara trecută şi după
declaraţiile cel puţin nediplo-
matice care plecau tot atunci
de la Bucureşti spre proprii
parteneri europeni. Ce-i mai
rămâne acum de făcut pre-
mierului? Nimic altceva decât
să mai dreagă busuio-
cul încercând scena-
rii deocamdată total
neconvingătoare, cum ar fi de
pildă cel din proiectul AGRI
(adică Azerbaidjan-Georgia-
România Interconector). Ce
propune AGRI? Gaz natural
din Azerbaidjan transportat
prin conductă în Georgia şi
de acolo să fie transportat
lichefiat pe Marea Neagră
până în România, unde să fie
din nou gazeificat şi îndrumat
spre consummator.

Deocamdată, cum
spunea şi Constantin Niţă,
ministrul actual al Energiei,
proiectzul AGRI stagnează
încă, dar nu din cauza
României, ci se pare că tre-
buie convins şi Turk-
menistanul să se alăture
AGRI, deşi este implicat în
Nabucco. Numai întâlnirea lui
Victor Ponta cu preşedintele
azer Ilham Alyiev nu pare
suficientă nici după
asigurările acestuia că va
gasi o soluţie şi pentru
România. 

Iată de ce nu cred că
ocolirea României de
Nabucco este numai de
natură economică, chiar dacă
o analiză de suprafaţă pare
să releve cât de frumos este
războiul profiturilor şi cât îi
datorăm, mai ales când încă
ascundem gunoiul sub preş.

●

Nabucco, marele eşec USL!Nabucco, marele eşec USL!
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Ioan
Lăcătușu

DDocumentele culese
din arhivele instituţiilor
administraţiei publice locale,
ilustrează situaţia dramatice
în care s-a aflat judeţul Trei
Scaune în perioada ocupaţiei
străine, de după Dictatul de la
Viena. Cu atât mai mult era
aşteptat momentul eliberării şi
reintegrării judeţului în statul
unitar naţionl român.

În contextul politico-
militar din vara şi toamna an-
ului 1944, Armata Română a
trecut la eliberarea Transil-
vaniei de Nord, oraşul de
reşedinţă Sf. Gheorghe fiind
primul oraş eliberat din terito-
riul răpit prin Dictatul de la
Viena. Revenea deci
administraţia românească,
aşa cum a fost încă din sep-
tembrie 1944. Prefectura şi
unităţile administrative din
subordine încercau revenirea
la firesc a vieţii politico-sociale
a judeţului, fără persecuţii,
fără discriminări dar cu re-
punerea în drepturi a celor
lipsiţi de acestea. Se re-
deschideau şcoli, apărea din
nou presa românească, se
luau măsurile ce se impuneau
pentru activitatea normală a
spitalelor, a căilor de
comunicaţii. Se evaluau
grelele pierderi, pagubele
pricinuite de anii de ocupaţie
şi război.În judeţ s-au instalat
însă la 1-2 zile după eliberare,
autorităţile sovietice în calitate
de ocupanţi. Ca în întreaga
ţară, pe lângă nesocotirea
autorităţilor administrative şi
militare româneşti, trupele so-
vietice au pricinuit prin jaf noi
pierderi, mult mai grele decât
cele ale războiului propriu-zis.

Eliberarea părţii ocu-
pate a Transilvaniei, în
toamna anului 1944, a inau-
gurat o nouă etapă în rapor-
turile româno-maghiare.
Elementul central de carac-
terizare al acestei etape este
menţinerea în continuare a
încordării interetnice. Eliber-
area oraşului Sfântu Gheo-
rghe, la 8 septembrie 1944,
de ziua Naşterii Maicii Dom-
nului (Sfântu Gheorghe fiind
primul oraş românesc eliberat
din Ardealul ocupat), de către
Armata Română, a fost un
simbol al libertăţii redobândite
pentru toţi românii, şi pentru
cei puţini rămaşi pe loc, dar şi
pentru cei care se întorceau
în zonă, după patru ani de
refugiu. Din septembrie 1944,
se instalează din nou
autorităţile române în Sfântu
Gheorghe. Din păcate, aces-
tea nu au funcţionat decât trei
luni, iar speranţele de reluare
firească a cursului vieţii
româneşti, întreruptă la 1940,
au fost spulberate. La 15
noiembrie, sub presiunea
„aliatului” sovietic instalat în
judeţ, autorităţile administra-
tive româneşti au fost nevoite
să se retragă din Sfântu Ghe-

orghe în localitatea Prejmer,
judeţul Braşov. Până în martie
1945, la instalarea guvernului
Petru Groza, în mod para-
doxal, pentru judeţul Trei
Scaune au funcţionat o aşa
zisă „prefectură populară” (de
fapt maghiară) şi o prefectura
legală, aflată în „exil” în
judeţul învecinat. La fel au stat
lucrurile şi cu Jandarmeria,
Poliţia, Primăria Sfântu Gheo-
rghe şi cu instituţiile similare
din judeţele Ciuc şi Odorhei..
Relatări ample referitoare la
aceste stări de lucru sunt
cuprinse în arhiva Legiunii de
Jandarmi Trei Scaune, retrasă
şi aceasta la Prejmer. După
eliberarea judeţului de
ocupaţia străină în 1944,
Legiunea de Jandarmi s-a
numărat printre instituţiile ce
urmau să restabilească au-
toritatea statului român în
această zonă. Este ştiut faptul
că reinstaurarea realei
administraţii româneşti în Trei
Scaune a eşuat ca urmare a
intervenţiei Comisiei Aliate
(Sovietice) de Control, situaţie
menţinută şi după 6 martie
1945. Rapoartele Legiunii sur-
prind prin obiectivitate, semn
că aservirea instituţiei unor
scopuri politice nu se ridicase
încă la cotele scontate.

Mărturii documentare

Nota informativă nr. 8,
din 5 Octombrie 1944, Secţia
de jandarmi Ghidfalău: „Am
onoarea a vă raporta
umătoarele: Sosind în
această secţie (în ziua de 23
IX 1944 seara, în zilele de
25,26,27,28 şi 29 IX 1944, am
inspectat posturile de jan-
darmi Olteni, Micfalău, Bixad,
Valea Crişului şi Ghidfalău
unde am constatat că starea
de spirit a populaţiei este
liniştită în special a populaţiei
româneşti care se bucură de
venirea armatelor române şi
sovietice afirmând că au dus
patru ani de urgie sub unguri.

Populaţia ungurească
deşi în faţă pare a vedea
aceste armate cu ochi buni,
totuşi se constată o îngân-
durare sufletească şi au
aşteptat din zi în zi câştigarea
războiului de unguri şi nemţi,
aceasta mai mult din partea
ungurilor înstăriţi”.

Nota informativă nr. 8,
din 1 Noiembrie 1944, a Pos-
tului de Jandarmi Covasna se
spune: „Raportăm, că starea
de spirit a populaţiei, de orig-
ine etnică Maghiară, din raza
postului de jandarmi Cov-
asna, manifestă o mare
nemulţumire, pe motivul
strângerii şi trimiterei pentru
internare, a celor ce au dezer-
tat din armata maghiară şi s-
au reîntors la domicliile lor,
spunând că ei au fugit din ar-
mata patriei lor ca să nu lupte
contra românilor cu care au
trăit foarte bine, înainte de
răpirea Ardealului, de către
unguri”.

„În prezent populaţia

de ambele naţionalităţi este
neliniştită din cauza jafurilor
ce au comis şi continuă a
comite soldaţii ruşi. Populaţia
românească şi în special cea
din comuna Valea Mare nu
este liniştită din cauza purtării
abuzive a autorităţilor
maghiare în timp de patru ani,
expulzând pe români fără nici
un fel de avere numai cu ce
au fost pe ei, iar cei care au
rămas au fost mereu
batjocoriţi de autorităţile
maghiare, iar averea celor
expulzaţi a fost vândută la
licitaţie numai la cetă-
ţenii maghiari, românilor
neperpiţându-li-se a cumpăra
nimic. Acum în continuu vin la
post şi cer ca să se ia vreo
măsură din partea autorităţilor
româneşti pentru revendi-
carea acestor drepturi, cerând
chiar măsuri de represalii din
partea autorităţilor româneşti.
Populaţia maghiară este
neliniştită de teamă că li se va
aplica şi lor măsuri similare de
represalii din partea
autorităţilor româneşti, privind
cu ură autoritatea
românească”.

Nota informativă nr. 2,
din 28 Septembrie 1944, a
Secţiei de Jandarmi Catalina,
se arată: „Deasemenea
raportăm că Ungurii din Tg.
Secuiesc, s-au linguşit pe
lângă Comandantul Sovietic,
astfel că Comandantul Sovi-
etic a organizat poliţie civilă
numai din minoritari Unguri,
atât în oraşul Tg. Secuiesc cât
şi în toată plasa, care sunt
înarmaţi şi fac propagandă
contra Românilor şi mai ales
contra jandarmilor cum că,
Administraţia Românească nu
va fi în Ardeal şi că jandarmii
vor pleca”.

Nota nr. 7, 1944 luna
Septembrie 23. Postul de Jan-
darmi Belani către Secţia de
Jandarmi Catalina: „Am
onoarea a raporta că la
sosirea în această comună, la
înfiinţarea postului Belani, în
ziua de 17 Septembrie 1944,
am numit ca primar al co-
munei Belani pe Dl. Hegeşi
Ludovic, fost primar la cedare
în 1940, conform ordinelor
date, om de încredere care a
suferit mult în timpul
dominaţiei maghiare 1940-
1944, batjocorit, maltratat,
condamnat 6 săptămâni de
unguri pentru că a ţinut foarte
mult cu românii din toate
punctele de vedere, deşi
ungur, dar bun român, a fost
pus noapte din somn la jocul
sârba şi şters pe faţă cu
drapelul românesc înmuiat în
closet”.

Nota informativă nr. 6
din 10 Octombrie 1944, a
Postului de Jandarmi Reci: „
(…) Sa pus în vedere locuito-
rilor să-şi vadă liniştiţi de
munca lor căci Statul va avea
grije de existenţa fiecăruia, ni-
meni nu se va atinge de drep-
tul şi proprietatea lor, întru cât
toate aceste zvonuri sunt
alarmiste venite dinafară cu

scopul de a tulbura rânduiala
şi ordinea în Statul Român”.

Dare de seamă,
asupra situaţiei poliţieneşti de
pe raza Legiunii de Jandarmi
Trei Scaune. „Populaţia în
general este nemulţumită prin
faptul că li se ia fără nici o
formă, de către ostaşii ruşi,
cerealile, vitele, alimentele şi
diferite lucruri casnice. (…)
Propaganda contra Statului,
se face de către iridenta
maghiară sub masca partidu-
lui comunist. Alarmism, s-a
produs de către iredentiştii
maghari, spunând că trupele
germano-maghiare, se
găsesc la 13 km. de Sf. Ghe-
orghe, în realitate acestea
erau în retragere, dincolo de
Tg. Mureş. Deasemenea au
mai lansat svonuri că în urma
depunerii armelor de către ar-
matele maghiare, Uniunea
Sovuetică, va da Ungariei
Ardealul de Nord, până la
graniţa din anul 1940”.

Dare de seamă,
asupra situaţiei poliţieneşti de
pe raza Secţiei de Jandarmi
Covasna, din 25 X 1944.
„Refugiaţii (români-n.n.), parte
din ei s-au întors la căminurile
lor, unde n-au mai găsit ce au
lăsat, acum căutând a-şi re-
cupera de la unguri cu forţa,
din care cauză s-au produs
oarecare nemulţumiri. (…)
Starea de spirit a ungurilor
este cam neliniştită, din cauză
că românii caută a le face
şicanii oriunde s-ar găsi,
deoarece aceştia le-a făcut
mai rău sub stăpânire
maghiară, românii căutând a
se răzbuna pe ei…”

Dare de seamă,
asupra stării de spirit a
populaţiei din raza secţiei de
jand. Ozun. „ …Trecutul
populaţiei din aceste comuni,
este cu caracter patriotic
trăgându-se din neam de ro-
mani, găsindu-se şi astăzi
ruine de la Daci şi obiecte an-
tice. Spiritele populaţiei mai
întărite sunt foarte agitate pe
chestia că li se va lua
pământul înapoi, iar grofii au
fugit cu armata magheară la
23 August 1944, lăsând în
parte numai membrii familiilor
în localitate. Populaţia mai
este îngândurată faţă de
evenimentele care se petrec
căci nu ştiu a- i cui vor mai
fi.Mai sunt agitate spiritele
populaţiei şi din cauza
ostaşilor Sovietici, care zilnic
le cutreieră casele cerându-le
hrană, lucruri, etc.

Românii ce au rămas
în teritoriul cedat după 1940,
au fost torturaţi de către
autorităţile magheare şi chiar
de către populaţia magheară.
Sa făcut identificarea indi-
vizilor în cauză, dresându-li-
se acte de trimitere în
judecată.În general spiritele
pe raza acestui post sunt
liniştite, iar locuitorii se bucură
de venirea românilor.”

Postul de Jandarmi
Dalnic. „Starea de spirit a se-
cuilor din comuna Dalnic, se

prezintă în aparenţă liniştită,
deşi în realitate lucrează pe
sub ascuns şi năzuiesc ca
„Ardealul” va fi tot a lor. Din
cauza numărului foarte mic al
românilor, care este numai de
cinci, aceştia pot duce mai de-
parte propaganda lor
iredendistă magheară în
condiţiuni foarte uşoare şi
greu a fi identificaţi de jan-
darmi”.

Postul de Jandarmi
Moacşa. „Ungurii din comuna
moacşa, sunt cuprinşi de
panică şi de teamă din cauza
trupelor sovietice care cu
ocazia ocupării le-a devastat
gospodăriile, necinsindu-le fe-
meile şi luându-le o parte
mare din avutul lor. Această
panică domneşte mai mult în
sânul populaţiei maghiare
înstărite, iar populaţia
magheară nevoiaşă, înclină
foarte mult spre comunism şi
deci este mai bine dispusă.
Starea de spirit a românilor
este bună, deşi aceştia sunt
în parte maghearizaţi. (…) În
comuna Beşeneu…sunt un-
guri care nu prea au încredere
în Statul Român, fiind cu
credinţa că această provincie
va fi administrată de Rusia
Sovietică. (…) Ungurii din co-
muna Ozun, sunt îngrijoraţi că
acest teritoriu va rămâne sub
ruşi şi aceştia nu vor mai
putea să-şi vadă de meseria
lor. Deşi pare a fi mulţumiţi de
venirea românilor, totuşi
aceştia nutresc idei că tot un-
gurii vor reveni din nou”…

În comuna Sft. Ioan
Lunca 75% din populaţia co-
munei o formează ungurii,
care şi aceştia sunt foarte
răsbunători contra românilor.
În anul 1940, au schingiuit pe
români, I-au ameninţat cu
moartea prin înpuşcare, fiind
înarmaţi au distrus case şi au
devastat biserica ortodoxă.
Până în prezent nu s-au man-
ifestat, dar se observă că,
sovăesc, neconvenindu-le cu
administraţia românescă” (…)
În comuna Bicfalău, este un
centru de secui din cei mai
înfocaţi. Toţi sunt duşmani ai
românilor. Nu se manifestă cu
nimic pe faţă, însă sunt în
aşteptarea revenirii drepturilor
magheare, prin indulgenţa
noastră a românilor. Spiritele
românilor în această comună
sunt liniştite.

În comuna Măgheruş,
sunt unguri secui răi şi fa-
natici, însă nu pe faţă. În co-
muna Saciova, aceiaşi
situaţie ca în comuna
Măgheruş. În comuna Băcel,
majoritatea populaţiei este
formată numai din români. Se
ceartă de acum între ei, pe
tema politicei fiind : Ţărănişti,
Liberali şi o mică parte foşti le-
gionari…În satul Valea
Lisnăului, majoritatea
populaţiei o formează români
săraci şi cinstiţi. Spiritele
liniştite”.

(va urma)
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Opriți vânzarea pământului strămoșesc către străini!Opriți vânzarea pământului strămoșesc către străini!

Gheorghe
Funar

ÎÎn textul Constituţiei
României, revizuită în anul
2003, la articolul 44 „Dreptul de
proprietate privată”, alin.2,
scrie că: „Proprietatea privată
este garantată şi ocrotită în
mod egal de lege, indferent de
titular. Cetăţenii străini şi apa-
trizii pot dobândi dreptul de
proprietate privată asupra
terenurilor numai în condiţiile
rezultate din aderarea
României la Uniunea
Europeană şi la alte tratate
internaţionale la care România
este parte, pe bază de reci-
procitate, în condiţiile
prevăzute prin lege organică,
precum şi prin moştenire
legală.”

Pentru modificarea şi
completarea Constituţiei
României diktată de la Brux-
elles, pentru sfârşitul anului
2013, Partidul România Mare a
depus 54 de propuneri la
Comisia comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru
elaborarea propunerii legisla-
tive de revizuire a Constituţiei.
Având în vedere Holocaustul
împotriva Poporului Român
care se desfăşoară în lagărul
de exterminare România, de
peste 23 de ani, precum şi
acţiunile Regimurilor post-de-
cembrise vizând vânzarea
pământului strămoşesc la
străini şi apatrizi, în paralel cu
exproprierea românilor din
Ţara-mamă de către titularii
licenţelor de exploatare a
substanţelor minerale utile, în
baza modificărilor şi
completărilor la Legea minelor,
Legea nr.85/2003 (iniţiate de
P.S.D. şi P.N.L. şi votate în
unanimitate în Senat, la 27 oc-
tombrie 2009), P.R.M. a propus
Comisiei de revizuire a
Constituţiei următoarele
modificări la articolul 44 –
„Dreptul de proprietate
privată”:

a) alin. 2 să cuprindă numai
următorul text: „Proprietatea
privată este garantată şi
ocrotită în mod egal de lege,
indiferent de titular.”
b) alin. 3 să fie completat ast-
fel: „Lucrările executate de
firme private, titulare ale
licenţelor de exploatare a
bogăţiilor naturale, nu pot fi
asimilate sau declarate de util-
itate publică.”
c) alin. 10: „Este interzisă vân-
zarea pământului românesc la
persoane fizice sau juridice
străine. Cetăţenii români care
vând terenuri la străini sunt
condamnaţi la închisoare pe
viaţă şi li se confiscă întreaga
avere.”

Aceste propuneri ale
P.R.M. la re-revizuirea
Constituţiei au fost respinse de
către Comisia condusă de sen-
atorul Crin Antonescu. De
reţinut că, la Comisia pentru
revizuirea Constituţiei nu au
fost admise modificări sau
completări ale articolului 44 din
Legea fundamentală, astfel
încât de la 1 ianuarie 2014 să
poată începe vânzarea

pământului românesc la
străini, precum şi exproprierea
românilor din România de
către titularii licenţelor de ex-
ploatare minieră, ale căror
lucrări sunt asimilate celor de
utilitate publică, prin textul de
modificare şi completare a
Legii minelor, pe care supuşii
Guvernului Ponta II se grăbesc
să-l voteze şi în Camera
Deputaţilor.

În textul Constituţiei
României din anul 1991, la ar-
ticolul 41 – „Protecţia
proprietăţii private”, la alin.2 se
precizează că: „Proprietatea
privată este ocrotită în mod
egal de lege, indiferent de titu-
lar. Cetăţenii străini şi apatrizi
nu pot dobândi dreptul de pro-
prietate asupra terenurilor.”
Regimurile post-decembriste
au înscris în Constituţia
revizuită în anul 2003 că în
România pot cumpăra pământ
şi cetăţenii care nu au patrie,
apatrizii. 

Astfel, persoanele
care nu au cetăţenia niciunui
stat pot, din anul 2014, să
cumpere pământ în Grădina
Maicii Domnului la preţuri deri-
zorii şi apoi să-şi facă un ţinut
sau o ţară. Conform
Dicţionarului Explicativ al Lim-
bii Române, pământ înseamnă
„teritoriu, regiune, ţinut”.
Prevederile de la articolul 44,
alin.2 din Constituţie referitoare
la dreptul cetăţenilor străini şi
apatrizilor de a dobândi, prin
cumpărare, proprietatea
privată asupra terenurilor din
România contrazic textul arti-
colului 3, alin.1, din Legea
fundamentală: „Teritoriul
României este inalienabil”, pre-
cum şi ale alin.4: „Pe teritoriul
statului român nu pot fi
strămutate sau colonizate
populaţii străine.”

Pământul României
este un bun naţional, fertil şi cu
extrem de multe bogăţii în sub-
sol. Cu mai bine de 2.000 de
ani în urmă, pelasgii, tracii,
geţii şi dacii, adevăraţii
strămoşi ai românilor, au luptat
împotriva multor împăraţi şi
regi străini, precum şi a unor
mari imperii pentru apărarea
teritoriului Daciei Mari. Regii
Daciei, voievozii şi domnitorii
români, împreună cu Eroii
Neamului Românesc au luptat
şi s-au jertfit pentru apărarea
Patriei, a pământului
strămoşesc. Nicodată în insto-
ria de cel puţin zece ori
milenară a Poporului Român
nu s-a admis şi nu s-a vândut
la străini pământul din Vatra
strămoşească! Mai multe mil-
ioane de eroi şi-au dat viaţa
pentru apărarea Ţării şi a
pământului românesc !
Poporul Român îi cinsteşte în
fiecare an la Ziua Eroilor şi la
monumentele închinate lor au
loc manifestări comemorative
şi se depun coroane de flori.

După lovitura de stat
din decembrie 1989, alogenii
care au făcut cu schimbul la
conducerea României, când la
Putere când în Opoziţie, au
aplicat şi perseverează în în-
deplinirea etapelor din Holo-
caustul împotriva românilor,
care are trei mari obiective:

1. Exterminarea Poporului
Român.
2. România să nu mai existe
ca ţară şi nici pe harta Europei.
3. Înfăptuirea proiectului „Israel
în România”.

În Holocausul îm-
potriva Poporului Român s-a
acţionat şi se acţionează pe
baza unui program diabolic şi
cu multă răbdare. O etapă în
acest program a constituit-o
aderarea României la Uniunea
Europeană. Regimul alogenilor
Iliescu-Năstase a acceptat în
genunchi condiţiile impuse
Poporului Român pentru ca
România să capete statutul de
colonie modernă în Imperiul
European. Prin Tratatul de
aderare la Uniunea
Europeană, de la 1 ianuarie
2007, se stipulează că Româ-
nia a acceptat clauza referi-
toare la liberalizarea pieţei
terenurilor agricole, începând
cu 1 ianuarie 2014, adică vân-
zarea pământului strămoşesc,
a unor mari părţi din teritoriul
naţional la străini. Această vân-
zare este un act de Trădare
Naţională, care trebuie oprit
cât mai rapid şi prin toate mi-
jloacele legale !

Se ştie că, teoretic,
ţările membre ale Uniunii Eu-
ropene sunt egale în drepturi şi
obligaţii. Practic, situaţia este
cu totul alta. În privinţa vânzării
terenurilor la străini sunt mai
multe ţări (Franţa, Germania,
Austria, ş.a.) care au interzis
această vânzare, iar mai multe
ţări din U.E. au negociat şi în-
scris în Tratatele de aderare
termene lungi până la care să
treacă la liberalizarea pieţei
terenurilor agricole, la care au
adăugat încă o perioadă de
mai mulţi ani de prelungire a
aplicării acestei prevederi. Re-
cent, în Ungaria, ţara
neprietenă şi care acţionează
pentru obţinerea autonomiei
teritoriale a Ardealului, prin Dik-
tatul pregătit la Bruxelles pen-
tru anul 2014, s-a modificat
Constituţia şi s-a înscris interz-
icerea dreptului de vânzare a
pământului unguresc la străini.

De reţinut că, Româ-
nia este singura ţară din Uni-
unea Europeană care a
acceptat un termen foarte scurt
pentru a trece la vânzarea
terenurilor agricole la străini.
Mai mult, Regimul Iliescu-
Năstase nu a negociat şi nu a
obţinut nicio perioadă de pre-
lungire a datei de la care se va
trece la vânzarea pământului
la străini. România nu a cerut
şi nu a obţinut o derogare de la
termenul asumat prin Tratatul
de aderare. Niciuna dintre
ţările care au aderat la Uni-
unea europenă în anul 2004,
înaintea României, nu a trecut
şi nici nu va trece la vânzarea
terenurilor agricole începând
cu anul 2014 ci mult mai târziu
şi cu clauze legale care, prac-
tic, vor face imposibilă
achiziţionarea de către străini
a terenurilor agricole. De ex-
emplu, în Polonia a fost adop-
tat un pachet legislativ care se
împleteşte cu hotărâri ale
administraţiei locale care fac
imposibilă cumpărarea de
către străini a unui metru pătrat
de pământ. Premierul Victor

Viorel Ponta a făcut recent o
vizită în Polonia şi a declarat
public că a învăţat din
experienţa acestei ţări. În mod
inexplicabil, primul-ministru al
României a uitat (probabil în
camera de la hotel) pachetul
legislativ aplicat în Polonia
pentru a bloca vânzarea
pământului la străini. 

Acelaşi premier Victor
Ponta, în vizita în Germania, a
uitat să solicite legislaţia
aplicată în această ţară pentru
a face imposibilă vânzarea
pământului german la străini.
Probabil că, în apropiata vizită
în Franţa, primul-ministru Vic-
tor Ponta va căuta să afle şi să
intre în posesia legislaţiei
franceze care interzice vân-
zarea pământului francez la
străini. Acestea sunt câteva
standarde europene pe care
Guvernul Ponta II refuză să le
asimileze şi să le aplice în
România, într-o problemă de
siguranţă naţională.

România este prima
ţară din Uniunea Europeană
care s-a angajat să vândă
terenuri agricole la străini şi ap-
atrizi, fără nicio condiţie şi fără
limită de suprafaţă ! Pentru a-i
amăgi şi păcăli pe români, min-
istrul Agriculturii , Daniel Con-
stantin a declarat recent că:
„Vom limita la 500 de hectare
suprafaţa văndutâ pe
persoană. Investitorul trebuie
să dovedească că are
pregătire în practica agricolă.”

Această promisiune,
la viitor, cu privire la o oarecare
limitare a suprafeţei de teren
nu împiedică vânzarea, iar în
România , pe valută, se obţine
orice dovadă, inclusiv diplome
universitare. Până acum, s-au
vândut şi concesionat la nu-
meroase persoane juridice
străine şi la preţuri derizorii cu
mult peste 1.000.000 de
hectare de terenuri agricole,
extrem de valoroase. Româ-
nia, în timpul Regimurilor Ili-
escu, Constantinescu şi
Băsescu a ajuns pe primul loc
în Europa în ceea ce priveşte
suprafeţele de terenuri agricole
deţinute de străini, persoane
juridice. Urmează vânzarea
terenurilor agricole la persoane
fizice străine şi apatrizi. Cu
banii pregătiţi aşteaptă data de
1 ianuarie 2014 câteva mil-
ioane de evrei şi unguri, la care
se adaugă alte mii de afacerişti
de pe toate continentele, care
vor să cumpere pământ româ-
nesc, să achiziţioneze aproape
toată suprafaţa agricolă a
României, la preţuri pe hectar
de 5-50 de ori mai mici decât
în ţările unde ei au cetăţenia.
România are toate şansele ca
de la 1 ianuarie 2014 să devină
un El Dorado pentru
cumpărătorii şi samsarii de
terenuri fertile şi foarte ieftine.

La recenta vizită în
Germania a premierului
României, Victor Viorel Ponta,
cancelarul Angela Merkel i-a
solicitat să respecte standard-
ele statului de drept, să
combată corupţia şi să aplice
principiul transparenţei. Fiind
un premier ascultător şi disci-
plinat în îndeplinirea indicaţiilor
de la Bruxelles şi Washington,
precum şi a poruncilor de la

Fondul Monetar Internaţional
(F.M.I.) şi Comisia Europeană,
dar mai ales din respect pentru
Poporul Român, primul-min-
istru Victor Viorel Ponta ar tre-
bui să se adreseze
Parlamentului, care să fie con-
vocat în sesiune extraordinară
în luna iulie a.c., pe tema
vânzării pământului românesc
la străini, urmând să-l in-
formeze în legătură cu, cel
puţin, următoarele:

1. Cadrul legal din ţările Uniunii
Europene care au interzis vân-
zarea terenurilor agricole la
străini.
2. Situaţia ţărilor din Uniunea
Europeană care au amânat
vânzarea terenurilor la străini şi
cadrul legal pe care l-au
pregătit pentru a face
imposibilă achiziţionarea
terenurilor de către străini.
3. Condiţiile obligatorii impuse
străinilor care vor să cumpere
terenuri agricole în fiecare ţară
din Uniunea Europeană.
4. Suprafeţele de terenuri agri-
cole din România care au fost
cumpărate, închiriate sau
arendate de către persoane ju-
ridice străine: pe judeţe;
preţurile de achiziţie; modul de
utilizare a terenurilor;
destinaţia producţiei obţinute;
subvenţiile primite de la Uni-
unea Europeană.
5. Prognoza Guvernului
României referitoare la vân-
zarea terenurilor agricole la
cetăţenii străni şi apatrizi, pe
judeţe, în perioada 2014-2016.
6. Consecinţele pentru viitorul
Poporului Român şi al
României ca urmare a apropi-
atei vânzări a pământului
strămoşesc la străini.
7. Efectele crizei alimentare
mondiale asupra Poporului
Român, în următoarele trei
decenii, inclusiv în varianta
vânzării pământului românesc
la străini.
8. Modalităţile şi pârghiile prin
care viitoarele Guverne ale
României vor asigura securi-
tatea alimentară a cetăţenilor
români şi creşterea bunăstării
populaţiei.
9. Care sunt mecanismele
pregătite de Guvernul
României pentru a bloca
efectele şi consecinţele cata-
strofale asupra Poporului
Român în urma programatei
liberalizări bruşte şi totale a
achiziţionării terenurilor agri-
cole din România de către
străini ?
10. Care este strategia Guver-
nului României, pe termen
scurt, mediu şi lung, privind în-
curajarea şi susţinerea
investiţiilor autohtone în agri-
cultura românească pentru a
asigura securitatea alimentară
a populaţiei şi disponibilităţi
însemnate pentru exportul de
produse agricole?

(va urma)
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Între Senatul cenzurii şi pornografia politică…Între Senatul cenzurii şi pornografia politică…

Cezar 
A. Mihalache

EEşecul implementării
ACTA în România nu a descu-
rajat tendinţele de supracontrol
ale guvernanţilor. Nu atât o
tendinţă acaparatoare pentru
propriile nevoi şi satisfacţii de
uniformizare şi subjugare a
populaţiei, cât mai ales ca re-
sponsabilitate asumată în faţa
marilor puteri de a asigura
modelele de aplicare pentru di-
versele proiecte ale UE şi FMI.
Căci, România, ca ţară-cobai,
a ajuns doar un vast câmp de
aplicare şi experimentare a
soluţiilor de care are nevoie 
UE în viitor în diferite 
sectoare: fical, reconfigu-
rarea administrativ-terito-
rială, supracontrolul
informaţional…

Era dară de aşteptat
ca puterea, oricare ar fi fost ea
ca nuanţă politică, dar slujind
aceleaşi obiective „europene”,
să revină cu noi şi noi încercări
de a impune anumite soluţii.
Poate îmbrăcate în altfel de
motivaţii şi explicaţii ale
necesităţii lor, dar vizând
acelaşi scop final. Mai ales că
există precedente. Am accep-
tat mult prea ușor buletinele şi
paşapoartele biometrice. Am
trecut mult prea lejer de scopul

real al autorităților de a impune
vânzarea cartelelor de tele-
fonie mobilă doar cu buletinul,
am depășit cu mult prea multă
indiferenţă şi de grosolana vio-
lare a corespondenţei elec-
tronice (şi nu numai) prin
obligarea prin lege a operato-
rilor de telefonie de a stoca an-
umite date şi informaţii ale
convorbirilor și transferurilor de
date pentru a le pune la
dispoziţia autorităţilor. Şi nu ne-
am revoltat nici măcar în faţa
unor evidenţe clare ale supra-
controlului. Faptul că, în cazul
unor anchete, fie ele şi banale,
ne trezim întotdeauna, „pe
surse”, cu transcrierile convor-
birilor dintre părţi, dovadă că
interceptarea nu este un act
generat de o necesitate
juridică specifică unei urmăriri
penale, ci o acţiune
generalizată. (Şi chiar dacă
pare că ne apropiem 
de zona teoriilor
conspiraţioniste, nu putem să
nu ne întrebăm: de unde atâta
disponibilitate din partea oper-
atorilor de telefonie de a oferi
la preţu-ri insignifiante dispozi-
tive telefonice ultramoderne
într-o generalizare a progra-
mului de dotare a românilor cu
tehnică ultramodernă? Oare
nu pentru a uşura inter-
ceptarea şi gestionarea anumi-
tor date?!).

Acum, considerându-

ne pesemne suficient de
indiferenţi, într-o apatie
aproape vegetală, chiar şi Sen-
atul, cu mult dincolo de
atribuţiile pentru care au fost
trimişi „aleşii” acolo, îşi
excercită tentaţia de a contribui
la strângerea păienjenisului
supracontrolului. Şi vizează
crearea şi implementarea unei
legislaţii care să corecteze
eşecul generat de
manifestaţiile antiACTA de anul
trecut. Iar pentru a crea un am-
balaj suficient de credibil şi ac-
ceptabil de către opinia
publică, Senatul a copiat
acţiunile CNA duse din presu-
pusa grijă faţă de protejarea
copiilor de asaltul media al pro-
gramelor „nepotrivite”. Aşa că,
motivând străduinţa de a crea
barierele necesare împiedicării
accesului minorilor la anumite
programe audio-video, forul
vrea să implementeze
legislaţia necesară creării unui
„paşaport de internet” (curând
vom avea şi unul de mers pe
stradă!).

Aceasta este grija de
acum a senatorilor. Nu nu-
mirea de urgenţă a unor
comisii de analiză a abuzurilor
autorităţilor din timpul exam-
enului de bacalaureat, prin
efecturarea de perchiziţii
asupra unor tineri, dintre care,
în mod cert, mulţi încă minori,
făcute în absenţa părinţilor şi

tutorilor, iar în cazul celor
trecuţi de a 18 ani în absența
unui avocat. Nu chemarea la
raport a SRI-ului şi procurorilor
pentru a da explicaţii despre
felul în care au gestionat
„informaţiile” şi „probele” de
care dispuneau doar pentru a
se folosi de acest examen pen-
tru a-şi crea dovezile nece-
sare. Pentru că, fiind prezenţi
la liceul Bolintineanu înainte de
începerea examenului, simpla
perchiziţie a elevilor înainte de
a intra în liceu, pentru a nu
avea asupra lor anumite dis-
pozitive, ar fi închis cazul. De-
sigur, nu ar mai fi obţinut
probele de care aveau nevoie
ulterior (başca faptul că, insta-
larea de camere de supraveg-
here, ar fi impus şi obligaţia
montării de dispozitive de
bruiere a semnalelor pentru
telefoane ori tablete), dar nici
nu s-a mai creat starea de ten-
siune asupra tinerilor pe care
parcă ne chinuim să-i creștem
într-o stare de timorare.

Şi am fi admirat impli-
carea SRI-ului. Felul în care a
vegheat la formarea tinerei
generaţii. Dar, dacă ofiţerii ar fi
fost prezenţi în adevăratele linii
întâi ale infracțiunilor. Acolo
unde se falsifică actele de
retrocedare ale imobilelor şi
pământurilor în favoarea unor
grupuri interlope. Iar enumer-
area poate continua…

Acum, Senatul și-a
manifestat brusca „grijă” faţă
de tânăra generaţie. Şi vrea să
implementeze legitimaţii de
acces pe internet! De fapt, să
rezolve implementarea unor
acte legislative care să fa-
ciliteze reîncercarea de a
legifera în România, ca punct
de plecare, a normelor ACTA
(am spune o legiferare „pe la
spate”, dar am crea emoţii sen-
atorilor care visează la
căsătoriile între „soţii” de
aceleaşi sex!). Copiind
măsurile caduce ale CNA de
tipul „să protejam minorii”, de
parcă minorii nu pot să
deschidă televizorul după o
anumită oră sau nu pot viziona
dvd-uri cu materiale „nepotriv-
ite” (o să facem şi legitimaţii de
cumpărat dvd-uri?!), Senatul
vizează făurirea epică a unei
„chei” universale la teleco-
mada internetului şi mode-
murile calculatoarelor. „Cartea
de identitate pentru internet”,
fără de care, cred aleşii!, nu
vor mai putea fi vizionate anu-
mite tipuri de materiale audio-
video. Dar de ce nu introduce
Senatul, pentru a-şi verifica
teoria, o carte de identitate
pentru politicieni, să nu mai
accesăm conţinutul nepotrivit
al imbecilităţilor debitate de
aceştia pe tv-uri ori online?!

●

Au dat năvală lupii la stână!Au dat năvală lupii la stână!

Ion
Măldărescu

2626 iunie este Ziua
Drapelului României. În urmă
cu 73 de ani, la 26 iunie 1940,
Uniunea Sovietică prezenta
României ultimatumul pentru
cedarea Basarabiei şi a nordu-
lui Bucovinei. Pe 26 iunie
2013, a fost declarată zi de
doliu național pentru sfârşitul
tragic al unor turiști, dar nu şi
pentru comemorarea pierderii
Basarabiei, a Bucovinei şi a
Ţinutului Herţa. Tristă, recenta
catastrofă din Muntenegru, dar
nu poate fi comparată cu
pierderea sutelor de mii de vic-
time ale bolşevismului sovietic
în Basarabia şi apoi în Româ-
nia, ca urmare a acelui ultima-
tum. Din nou am ratat. Era un
prilej unic, când sub acelaşi
Doliu Naţional ar fi putut fi aso-
ciate cele două pierderi.
Ruşine „aleşilor neamului” care
tac şi acum, după 73 de ani de
la ultimatumul sovietic şi
cotropirea pământului româ-
nesc!

Ruşine „aleşilor nea-
mului” care nu au demnitatea
să reclame lichidarea efectelor
pactului Hitler-Stalin şi a
ocupaţiei sovietice! Ruşine
„aleşilor neamului” care nu au
curajul să dea curs dorinţei
poporului român, de unificarea
teritorială şi administrativă a
Republicii Moldova cu Ţara-
mamă, România! Ruşine
„aleşilor neamului” care con-
tribuie la distrugerea statului
român prin regionalizare
dictată! Ce le pasă, pleacă în
vacanţă!

După borna
kilometrică a lui '89 pornografia

a dat în floare şi rodeşte an de
an pe maidanul culturii. A ajuns
de bon-ton şi se vinde bine de
la Nord la Sud, la chioşcurile
de ziare sau la librăriile „cu
fason”. De pildă, ce-a adus
BUN în teatrul românesc un
Andrei Şerban, primit cu tam-
tam în '90 şi „marele”
Purcărete cu Decameroanele
şi Palilulele lui? Vax! Întrebaţi-l
pe Grid Modorcea. Este, cate-
goric, mai competent decât
trepăduşii şi premiaţii mungişti,
care-şi cumpără premiile la
festivaluri, distincţiile şi
reclamele, din banii contribua-
bililor. 

Personal, prefer spec-
tacolele teatrului şi ale filmului
clasic, nu făcăturile postmod-
erniste, postdecembriste, agre-
sive, obscene, scabroase şi
cultivatoare ale prostului gust,
inspirate din decadenţa
occidentală. Am fost decoraţi
ca un pom de Crăciun cu tot
felul de kitschuri şi festuri:
Book-fest, Snow-fest, Hall-fest,
Beer-fest, Water-fest, Zoo-fest,
Gay and lesbian-fest... În
opinia specialiştilor, neologis-
mele trebuiesc folosite atunci
când nu există corespondenţe
în limba noastră, dar, aşa cum
am importat sărbători inutile şi
păgâne, pur comerciale şi fără
legătură cu tradiţia
românească - Haloween,
Valentine Day & Co. -
importăm bazaconii şi ne
ignorăm graiul. Este
condamnabilă stâlcirea limbii
strămoşilor şi promovarea
absurdă a „romglezei”. Parcă
ne-am afla pe vremea Coanei
Chiriţa. Spunem „furculision”,
nu furculiţă şi strigăm în gura
mare:„Workshop”, nu „atelier”.
Folosim abuziv şi de cele mai

multe ori, în mod neadecvat,
mai ceva decât Coana Chiriţa:
„Trainer”, „Feedback”, „Show”,
„Showbiz”, „Stad-by”„Summer
school”, „Job”... Academia
Română, cea mai înaltă
instituţie a culturii şi civilizaţiei
româneşti se subordonează,
docilă, comenzilor politice
şi/sau holocaustologice, modi-
ficând DEX-ul, opiniile şi de-
ciziile după poruncile
potentaţilor zilei şi ai „licuricilor”
Noii Ordini Mondiale (N.W.O.)
Dacă şi instituţiile de cultură
plătite din banii publici practică
limba anti-română, ce s-ar mai
putea spune despre majori-
tatea veleitarilor din mass-
media sau despre politrucii din
schema de cadre
postdecembristă? Până şi Ţaţa
Floarea de la Cuca Măcăii
vorbeşte mai curat româneşte.
Jenant! Ni se aminteşte ob-
sedant de „Fondurile eu-
ropene”, dăruite cu
generozitate ţărilor din Uniune,
mai precis României. Nu intru
aici în amănunte, pentru că de
fapt sunt tot banii românilor,
dar despre altceva este vorba.
Dacă tot ni se serveşte zilnic
lozinca fonduri „europene, de
ce să nu vorbim şi de ipocriziile
„europene”? 

Trăim în anul de graţie
2013, iar România este parte
componentă (pe hârtie) a Uni-
unii Europene. Cu zece ani în
urmă, ţiganii, astăzi rromi, nu
ajunseseră sperietoarea Eu-
ropei şi nu erau - încă - asociaţi
cu naţiunea română. Consiliul
Europei a recomandat
folosirea termenului de „rrom”
în loc de „ţigan”. În replică,
Ministru de Externe de atunci,
Teodor Meleşcanu a precizat
că pentru noi s-a creat o

situaţie foarte neplăcută:
asocierea rom-România, pre-
cizând că, prin modificarea de-
numirii din „ţigan” în „rom” se
va înţelege că România ar fi de
fapt ţara ţiganilor (visul sörö-
sist, pe cale de înfăptuire).
Răspunsul domnului Martinez,
preşedintele (de atunci) al
Adunării Parlamentare Eu-
ropene a fost, pe cât de ferm,
pe atât de ipocrit: „Care este
problema? Abordarea
dumneavoastră este
intolerantă, xenofobă şi îm-
potriva normelor europene.
Romii sunt - ca şi românii, ca şi
ungurii, ca şi spaniolii, ca şi
francezii - o naţie din cele
multe care formează Europa
de azi. 

A vorbi peiorativ la
adresa romilor este la fel de
urât ca şi cum ai vorbi peiorativ
la adresa propriei tale naţii”.
Recent acelaşi domn Martinez
a declarat în presa spaniolă că
este îngrozit de infracţiunile…
românilor din Italia şi Spania.
Întrebat fiind de ce vorbeşte de
români când este vorba de
romi, a comentat „romi, români
tot una este!”. Să fi discutat
cumva cu clovnul Sarkozy de-
spre egalitate şi discriminare,
sau a deschis ochii - mă rog,
doar unul singur, deocamdată?

Revenind la mult-
dezbătuta temă - mai precis,
catastrofă - a regionalizări
României, plec de la între-
barea logică şi firească: „Quid
prodest?” În haosul general în
care am fost aruncaţi de-a
valma după mascarada
decembristă, asta-i mai lipsea
României! La ordinele New
World Order se marşează pu-
ternic spre punctul final, care
se doreşte a fi destrămarea,

distrugerea definitivă a
României ca stat (nu mai spun
independent, pentru că atribu-
tul este deja caduc). Hai să
dăm mână cu mână să
dezmembrăm visul împlinit
temporar de către Mihai
Viteazul, apoi, magnific, de
voinţa tuturor românilor, la 1
decembrie 1918. Nu pricep nici
în ruptul capului gugumăniile
acestea pe care ni le servesc
pe post de imagini paradisiace
veleitarii şi trădătorii ministeri-
ali, dar care, în înalta lor
deşertăciune îşi dau cu
stângu-n dreptu', recunoscând
c ă  

Astăzi trăim o altă
faţetă a mocirlei globaliste. Re-
gionalizarea. Guristul de servi-
ciu al guvernului ne anunţă că
fiecare regiune nou creată va
avea „n” capitale, adică o
harababură organizată, mai
mulţi funcţionari, mai multe
căpuşe, slugi ale Uniunii, şi
mai multe cheltuieli peste
capul românilor.  Deloc de
neglijat este şi pericolul despre
care nu se prea vorbeşte.
Toate potenţialele regiuni au
nume amorfe: Nord-Vest,
Nord-Est, Centru, Vest, sud-
Est, Sud, Sud-Vest... Nimic nu
mai aminteşte de elementele
tradiţionale ale României.
România va pierde elementele
româneşti, tot astfel cum per-
soanei Icsulescu, intrată într-
un lagăr, i se înlocuieşte
numele cu un număr sau o
„poreclă” amorfă, lipsită de
personalitate.

Săriţi, români! Puneţi
mâna pe pari că iar au dat
năvală lupii la stână!
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