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„Forma fără fond nu numai că

nu aduce niciun folos, dar este

de-a dreptul stricăcioasă, fiindcă

nimiceşte un mijloc puternic de

cultură..” 

- T. Maiorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Marele marş” pe preş de cârpă secuiască„Marele marş” pe preş de cârpă secuiască

Cezar 
Adonis Mihalache

PPare tot mai probabil
ca „descălecarea” suporter-
ilor unguri la meciul de fotbal
de la Bucureşti, mai mult fa-
natici înregimentaţi pe lângă
formaţiunea extremistă „Job-
bik” decât „microbişti”
devotaţi echipei lor de fotbal,
să fi reprezentat de fapt un
test pentru a identifica fisurile
din modul de organizare şi
acţiune a autorităţilor noas-
tre, o verificare pe viu a
gradului de permisivitate şi a
limitei maximă până la care
extremiştii (maghiari şi un-
guri, deopotrivă) ar putea
împinge manifestaţiile anti-
româneşti fără a suferi
consecinţe. Iar „Marele marş
al secuilor” (!) anunţat pentru
27 octombrie a.c. de
maghiaro-ungurime, ar
putea reprezenta prilejul unei
noi „descălecări” a
extremiştilor în Ardeal, de
data aceasta într-o
demonstraţie de forţă în care
toate acele nejunsuri ale pro-
priei organizări, care au făcut
ca înaintea meciului de fot-
bal România-Ungaria, „su-
porterii” extremiştii să îşi ia
pe cârcă binemeritatele bas-
toane ale Jandarmeriei,
după un prim şi cam lung
moment de ezitare a
autorităţilor, să fie eliminate
printr-o reorientare logistică.

Şi nu este vorba câţi
„secui” şi maghiari vor fi
prezenţi la „marele” marş; ci,
oare, câţi dintre „suporterii”
cu tricouri revizioniste de
data trecută vor intra iar în
ţară şi se vor alătura „se-
cuimii”. Şi vom avea în faţă
consecinţele acelei crase şi
inadmisibile ignoranţe a
autorităţilor, care, nu numai
că le-au permis presupuşilor
suporteri unguri să mai intre
pe stadion după scandalurile
provocate pe străzile
Bucureştiului, dar nici nu au
emis decizi pentru ex-
pulzarea imediată şi interz-
icerea intrării în România pe
o perioadă bine definită a tu-
turor acelor personaje care
s-au manifestat prin injurii,
scandări fascistoide şi
violenţă fizică. Şi este inad-
misibil şi faptul că nici măcar
acei „suporteri” organizaţi
făţiş milităreşte, purtând la
vedere însemnele iredentiste
şi scandând sloganuri re-
vizioniste, nu au fost făcuţi
pachet şi returnaţi Bu-
dapestei.

De altfel, chiar dacă

organizatorii, în principal
„partidele” maghiare ajunse
brusc „la un consens” (de
fapt, o afişare a scopului
comun, mascat până acum
de perdeaua de fum a unor
presupuse neînţelegeri şi
disparităţi), flutură ca motiv
al marşului omagierea „er-
oului Revoluţiei Maghiare,
Gabor Aron”, în realitate,
programarea marşului (nu
întâmplător numit aşa) la
doar două zile după Ziua Ar-
matei Române este și o
ofensă dar şi un mesaj direct
la adresa noastră, venind din
partea unei maghiarimi re-
vizioniste pentru care sim-
bolistica este extrem de
importantă. O simbolistică în
care nici transformarea
„marşului”, pe toţi cei 45 
de kilometri, într-o 
„frontieră umană” 
nu este întâmplătoare,
revizioniştii vrând să traseze
o graniţă, fie ea şi doar
simbolistică, între ţinutul se-
cuiesc şi restul ţării. O în-
junghiere pe harta ţării
într-un mesaj pe care doar
autorităţile se fac că nu-l
înţeleg. Şi este cât se poate
de evident că doar numărul
insuficient de participanţi a
limitat organizatorii în a
încerca să traseze această
„graniţă” doar pe o latură a
„ţinutului”, între Bretcu şi
Chichiş. 

Căci, de ar fi 
putut coopta suficienţi
participanţi, maghiarimea
iredentistă nu s-ar fi dat
înlături de la tentativa unei
„conturări” a întregi zone pe
care o vor autonomă.

În plus, „Marele marş
al secuimi”, chiar dacă 
are drept co-organizatori 
şi bisericile maghiare
„tradiţionale” nu va avea nici
o legătură cu vreun pelerinaj
religios. Aşa cum se
încearcă mascarea acţiunii
autonomiste şi sub această
etichetă, prin înlănţuirea se-
cuilor (care, în mod real, la
câte suflete numără, nu ar
putea înconjura nici măcar
un loc cu verdeaţă!) după
„terminarea slujbelor ecu-
menice” dând presupusul
caracter de pelerinaj religios.

Iar „Marele marş al
secuimii” se cheamă aşa
doar pentru a nu stârni acum
iritarea autorităţilor, fiind de
presupus a fi rebotezat, „din
mers”, cu steaguri, cârpe şi
felurite alte însemne re-
vizioniste, în „marele marş al
maghiarimii” ori chiar „al au-
tonomiei”. Mai ales că acest
„marş” al secuilor vine după

organizarea în primăvară, la
Târgu Mureş, la Monumentul
Secuilor Martiri s-a
desfășurat „Marşul pentru
autonomie”. Unde
participanţii s-au strâns
nestingheriţi cu fanioane şi
cârpe secuieşti, dar şi
steaguri „Jobbik”.

Şi nu ar trebui să
stăm cu mâinile încrucişate
aşteptând resemnaţi să
vedem cât de mare va fi, de
fapt, marele miting al se-
cuilor. Ar trebui să scoatem
de la naftalină tricolorul uriaş
realizat pentru cartea recor-
durilor, să-l înădim cu
drapelul care a acoperit
Palatul Victoria şi Parlamen-
tul, şi să acoperim marşul pe
preşul secuiesc al nesimţirii
maghiare.

Ar trebui să cerem
socoteală guvernanţilor, mai
ales că maghiarimea politică
nu a ezitat să declare nece-
sitatea organizării marşului,
care este inspirat după o
recentă acțiune a
autonomiştilor catalani, ca
răspuns la „duşmănia
arătată de Guvernul
României faţă de secui”, dar,
mai ales, ţinând cont că
acţiunea a fost pusă la cale
de toate formaţiunile
maghiare (CNS, UDMR,
PCM, PPMT şi CNMT) ime-
diat după semnalul dat de
liderul partidului radical
naţionalist ungar „Jobbik”,
Gabor Vona, care a cerut
cabinetului de la Budapesta
să abordeze „mult mai in-
tens” chestiunile privind
tratatul de pace de la Trianon
şi autonomia ţinutului secui-
esc.

Aşadar, „marşul” va fi
organizat, simultan, în 11
localităţi şi în intersecţia
rutieră de la Reci de pe DN
11. Or, dacă în toate aceste
localităţi este evident cine a
dat autorizaţiile pentru
manifestările locale, ar trebui
să aflăm cine este acea
coadă de topor românească
care a autorizat transfor-
marea acţiunilor locale într-
un marş pe un Drum
Naţional?! Pe o axă de drum
care leagă Braşovul de
Moldova, direcţia de
mărşăluire a „secuilor” fiind,
din nou simbolistic, Pasul
Oituz. Și dacă tot nu ne pasă
suficient, ar trebui să
cugetăm că se învârt
înaintaşii în morminte în faţa
acestor sacrilegii… Și măcar
pentru ei să nu mai stăm atât
de supuși. Cât mai răbdăm,
dară?!

●

Torționarii de destineTorționarii de destine

Aurel
Brumă

EE clar că ăi mai de sus,
virusați (obligați) de sindromul
RMGC (partea la vedere a ais-
bergului) sunt tot mai duși cu
pluta, ieșirile la rampa specta-
colului public mărind îngrijoră-
tor (pentru ei) sonoritatea
huiduielilor. Traian Băsescu vrea
minerit dar și pasează obligația
(nu și ”obligațiunile”) lui Ponta
care liftează afacerea spre un
parlament supraponderat la Ig-
natul ultimelor alegeri și, ca
atare, greoi și neclarificat în pro-
pria existență. Pe aceeași regulă
de copy-past-ului jme, proiectul
cianurilor mocirlește încă printre
căuzași, găselnița cu alba-nea-
gra a comisiei parlamentare de
analiză (a cui?) răscăcărând și
mai abitir  gaura neagră din care
se ițește profilul de fată mare al
corupției. Dar cum naiba să anal-
izezi cât face 1 minus 100 ca să
dea plus 1000 când nu ai sufi-
ciente dește la picioarele minții
cea din urmă (”minte”, ideom
provenind de la ”a minți”?) iar Ac-
ademia (mai puțin Rădvan
Teodorescu) îți dă cu linia
adevărului peste unghii în spațiul
deschis, adică public. Culmea e
că și strada își trage trotuarele pe
sus având pretenția piedonală a
auditului de țară, a hoțiilor de
destine. Sub lumina insuficient
dozată de cele 30 + 3 lămpașe
de minieri greviști (Ai cui minieri?
De la care firmă lucrativă? Pen-
tru cine și în beneficiul cui au
minerit aceștia în ultimii 13 ani?)
premierul confundă (cu oarecare
credibilitate) parlamentul cu un
partid unic sau o anexă ceva mai
instituțională la propriile minis-
tere, comisia aia trebuind să nu
știu ce (nici ea nu știe ce) și, în
loc să se ocupe de ilegalitățile
evidente ale legii predate parla-
mentului, de găurile negre din
compostul remegecist vor mai
adăuga ceva fum la perdeaua de
după care căpușarii internaționali
vor să ne pună definitiv pe linia
moartă a resurselor de toate cal-
ibrele (minerale, biologice). Nu
pun la îndoială amărăciunea
celor care, minieri fiind de
generații, sunt scoși din meserie,
din profesie. Celor 33 li se
adaugă zecile de mii de lucrători
din industria ușoară, alte zeci de
mii din industria siderurgică,
chimie, celuloză, fabrici de
mașini-unelte, tractoare, prelu-
crarea sfeclei de zahăr, florii-
soarelui, etc., etc, obligați fie din
nemernicia unor hoitari eco-
nomici, fie din implacabilele legi
ale pieții să caute alte mijloace
de supraviețuire (și nu de
existență), mulți dintre aceștia
fiind de ani buni vorbitori de limbi
străine prin țările pe unde au găsi
contracte sau lucrează la negru,
calificați descalificați. Sigur că
exploatarea de la Roșia Montană
sau Certej sau de unde mai este
minereu de aur ar putea asigura
de lucru unui oarecare număr de

oameni, din categoria minierilor
în avantaj fiind doar artificierii,
dar, după 15 ani, exasperați de
amplitudinea bolilor diseminate
de surplusul de cianură pompat
în aer, în pânza freatică, aceeași
oameni vor anatemiza inițiatorii
proiectului RMGC, guvernanții
care au avut oase pliabile, parla-
mentul care s-a comportat mono-
cord, zecile de mii de tineri care
nu au protestat suficient de decis
în anul de grație 2013. Marea
problemă a reconversiei actului
politic, la transformarea acestuia
în componentă finală a deciziei
publice ar mai putea salva ceva-
ceva din ambiguitatea uzeleului.
Declararea ilegalității utilizării cia-
nurii în prelucrarea industrială pe
teritoriul României printr-o lege
clară ar reduce căderea liberă a
actualei puteri pe scala de credi-
bilitate și ar salva-o, pentru mo-
ment, de implacabila mișcare de
recucerire a demnității naționale.
Între dominantele de interes, de
așteptare prelungită a populației,
sunt legile de redresare
economică, de asigurare a unor
investiții de utilitate reală
evoluției, asigurării locurilor de
muncă, reducerii tensiunilor so-
ciale prin pauperizare. Și stau și
mă crucesc, și ca mine și ceilalți,
ce fel de ingineri chimiști,
mecanici, etc.,etc scot
universitățile de tot felul dacă
absolvenții acestora nu vor avea
unde să practice meseria? Re-
cuperarea, reconstruirea
surselor reale pentru locuri de
muncă în profit personal și gen-
eral, inițierea de noi și garantate
relații de cooperare economică
internațională nemaculate de
presiuni politice, de interesul
unor instituții distributive imperi-
ale, refacerea naturii proprietății
asupra resurselor, a domeniilor
de maximă siguranță națională –
toate acestea sunt doar 
o minimă parte a
responsabilităților care ar defini
oamenii politici necesari acestui
timp. Interesant, dincolo de
recordurile absolute la concursul
broaștelor săltărețe, pare a fi
inițiativa premierului (?)  de a re-
duce cu 70 la sută veniturile
(pensiile) foștilor torționari, ca un
mesaj ceva mai clarificat, în alt
plan, în recunoașterea holocaus-
tului românesc, demers în care,
având în vedere și contribuția
clarificată a unor alogeni, lu-
crurile se vor complica până la
disoluție, așa cum se întâmplă în
orice țară cu regim asumat de
colonie. Or, susțin ecologiștii so-
ciali (strada), dincolo de
impotența actualei guvernări,
Victor Ponta are șansa de a fi in-
tegrat memorialisticii viitoare ca
deschizătorul primei etape din
procesul torționarilor, cea de a
doua etapă având ca actanți
torționarii de destine, marea ma-
joritate a celor care, de pe sticla
televizoarelor, au dat cu tifla
oricărei șanse de a  recupera
visul martirilor din decembrie
1989.

●
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Andreea
Arsene

DDin antichitate și până
în prezent, istoria ne relevă nu-
meroase conspirații și trădări
de care au avut parte ilustre
figuri ale neamului românesc
de-a lungul timpului: Decebal,
Mihai Viteazul, Constantin
Brâncoveanu, Vlad Țepeș,
Tudor Vladimirescu, Alexandru
Ioan Cuza, Nicolae Iorga,
Mihai Eminescu, Corneliu
Zelea-Codreanu, Ion An-
tonescu...

Aceste personalități
marcante au plătit cu viața cu-
rajul de a-și asuma respons-
abilitatea apărării și păstrării
unității de neam. Începînd din
perioada invaziei otomane,
când în Țările Romînești,
datorită cârmuirii luminate a
marilor voievozi, s-a evitat
transformarea acestora în
colonii otomane, dar, în
răstimp, s-au înmulțit actele de
trădare. Să ne amintim de
tradarea marelui domnitor
Mihai Viteazul, primul înfaptu-
itor al unirii de  la 1600, atras
într-o cursă de către unul din-
tre apropiați, căzînd pradă, pe
9 august 1601, ucigașilor
tocmiți de generalul Basta. Un
alt voievod ucis prin uneltire de
către uzurpatori a  fost martirul
Constantin Brîncoveanu, cel
mai emblematic domnitor iu-
bitor de țara și religie pînă la
sacrificiul propriu și al
urmașilor lui. Vlad Țepeș un alt
erou al istoriei,  și cel mai aprig
făcător de dreptate al neamu-
lui romînesc, considerat pe ne-
drept de cronicarii străini ai
vremii un mosntru și un
vărsător de sînge. Instituirea
dreptății și a celei mai bune
orînduirii i-a atras mulți
dușmani strălucitului principe
din dinastia Basarabilor, ctitorii
Țării Romînești. Calitățile sale
de lider și bun organizator l-a
pus pe picior de egalitate cu
cei mai mari conducători ai
lumi, chiar dacă nu i s-au re-
cunoscut meritele oficial. 

Numai un genial cîr-
muitor ar fi putut să-i țină piept
în lupte unei armate nu-
meroase, cum a fost cea a im-
periului Otoman, care-i
îngrozea pe lașii conducătorii
din Apusul Europei, ce se
vedeau nevoiți să apeleze la
sprijinul lui Dracula, așa cum
batjocoritor l-au numit, ca sa-i
ponegrească personalitatea și
tot prin metode mîrșave com-
plotiste și complicitatea
mesagerilor  l-au înlăturat de la
domnie și ucigandu-l din teama
că acesta le va submina credi-
bilitatea și faima de care se bu-
curau în ochii lumii...

Cotropitorii străini au
înțeles că locuitorii teritoriilor
românești sunt atât de puternic
închegați și uniți, încât nu pot fi
dezbinați decât prin înlocuirea
conducătorilor de sânge româ-
nesc cu alții străini neamului
nostru. Așa s-au consumat
cele mai zbuciumate perioade
din istorie. Înstalarea domniilor
fanariote în Moldova și Țara
Românească de către poarta

Otomană  pe parcursul unui
veac a reprezentat cea mai
supresivă și subversivă
măsură a fanarilor la adresa
românității. Acești venetici au
reprezentat întruchiparea
lăcomiei, perfidiei,  trădării și
infatuării, iar termenul de
”voievozi” le-a fost pe nedrept
atribuit de către istorici. Prin-
cipiile lor de conducere și re-
formele au fost total opuse
ființei naționale românești,
fiindcă reprezentau antentate
împotriva orânduirii firești prin
care înaintașii păstraseră uni-
tatea de neam și teritoriu.
Politicile fiscale excesive im-
puse populației  sărăcite, ca o
garanție a păstrării preroga-
tivelor puterii pe linie dinastică,
suma de conspirații și corupția
generalizată au făcut din
această perioadă una dintre
cele mai apăsătoare, zbuciu-
mate și nedrepte, asemenea
celei comuniste și a celei din
prezent. Revoluția de la 1821
din Țara Românească  a fost
condusă de către eroul nea-
mului, Tudor Vladimirescu, cel
care își jurase eliminarea de la
putere a famililor domnitoare
grecești și instaurarea orân-
duiri pașnice în interesul
românilor, a poporului. Însă,
domnul Tudor Vladimirescu se
înconjurase fără să știe de
susținători falși, corupți care l-
au trădat dându-l pe mâna oa-
menilor lui Ipsilanti care l-au
ucis, insinuindu-i drept motiv
un act de trădare niciodată
dovedit.

Câteva decenii mai
târziu, un alt mare domnitor,
Alexandru Ioan Cuza, care a
unit destinul celor două țări
surori, Moldova și Țara
Romînească,fiind inițiatorul re-
formelor agare, fiscale și mil-
itare în beneficiului populației,
avea să fie la rândul lui trădat
de către monstruoasa colaiție
formată din partidele Liberal și
Conservator care, prin com-
plot, l-au forțat să abdice lăsînd
loc  unor conducători dinastici
din familia Hohenzollern timp
de aproape 8 decenii. Oricât
de mult ar fi încercat acești lid-
eri monarhici să se integreze
spiritual și tradițional valorilor
romînești, nu au reușit să
adere și să se muleze complet
la esența românismului, după
cum a dezvăluit marele poet și
erou național Mihai Eminescu
în publicațiile vremii și în oprele
sale despre pericolul pe care îl
reprezintă  străinii care s-au in-
filtrat în toate formele de orga-
nizare politică, adminsitrativă și
socială, cu precădere evreii
care sabotau continuu
activitățile patrioților, siguranța
și unitatea națională.

Eminescu avea să
devină foarte incomod pentru
politicienii vremii și mai ales
pentru familia regală, aservită
intereselor Imperiului Austro-
Ungar care îl dorea lichidat pe
marele nostru erou, cunoscută
fiind pozitia lui militantă pentru
interesele românilor din Tran-
silvania. Profund cunoscător 
al substraturilor politicii
monarhice, marele poet a făcut
cunoscute adevărurile despre

sistemul corupt, legile care îi
defavorizau pe romîni, a
denunțat avizii de putere,
slugile serviciilor secrete ger-
mane al caror scop
antinațional era mentinerea
Transilvania sub ocupație
austo-ungară. Destituirea poe-
tului de la redacția  ziarului
Timpul, publicație conserva-
toare românească în care și-a
publicat articolele prin care
denunța politica subversivă îm-
potriva intereselor naționale,
destituire dispusă de către
Maiorescu, o paiață
filogermană ticăloasă, arată
cât de lipsit a fost Eminescu de
sprijinul grupării politice la care
aderase și în care crezuse o
perioadă. Eminescu  a sfidat
fără limite, curajos, avid de
dreptate și adevăr, guvernarea
străină de interesele națiunii.
Prin înfiintarea societății
studențești ”Carpații” în Tran-
silvania, desființată de guvern,
Eminescu plănuia con-
tracararea consecinţelor unei
posible alianţe a Casei Regale
din România cu lumea
germană, elaborând un proiect
cu adevărat „subversiv",
mergând până la o răsturnare
a lui Carol, ca trădător al
României.

Pe lângă Societatea
”Carpaţii", mai funcționau la
Budapesta Societatea ”Petru
Maior”, la Viena ”România
jună”, la Cernăuţi ”Junimea”,
”Dacia”, ”Bucovina şi
Moldova", în Transilvania soci-
etatea ”ASTRA”, iar în Regat
”Liga pentru unitatea culturală
a tuturor românilor în vechea
Românie”, care avea filiale in-
clusiv la Paris. Toate aceste
organizaţii se aflau în obiec-
tivul serviciilor secrete ale
Rusiei ţariste şi ale Austro-Un-
gariei, fiind intens infiltrate cu
misiunea supravegherii. De
aceea a fost luată măsura
internării forțate a lui Eminescu
la ospiciul de boli psihice în
1883, sub pretextul unei neb-
unii și al unor boli inventate,
așa cum s-a mințit că ar fi
suferit de sifilis, boală care,
fără antibioticele de mai târziu,
transforma omul într-o  ființă in-
capabil să gândească, contrar
faptului evident că poetul era
un izvor nesecat de talent cre-
ative și gândire genială. Aceste
scenarii criminale culminând
cu defaimarea și intoxicarea
publică nu l-au putut opri pe
poet să își continue lupta.
Întemnițat la ordinul ”prietenu-
lui” și ”protectorului” său,
Maiorescu, sub pretextul unui
pretins tratament contra sifil-
isului, aplicat de către un
medic evreu, Eminescu a fost
otrăvit lent cu mercur: șase
grame zilnic! Încercarea lui de
a reveni în atenția publicului 
a eșuat. Supravegherea
permanentă la locul detenției,
tratamentul inuman,
intimidările și torturile fizice l-au
făcut să se resemneze, accep-
tând silit destinul care avea să
se sfărșească la doar 39 de
ani. Mult prea devreme și mult
prea nedrept!

În manualele şcolare
de astăzi continuă denaturarea

adevărului în ceea  ce-l
priveşte pe Eminescu. Propa-
garea  minciunii legată de
cauzele morții încă mai
persistă și este  acceptată de
către cei necunoscători și de
către maselel manipulate in-
grate. Continuând lista
trădărilor din prima jumătate a
sec XX, reamintesc de person-
alitatea exemplară a lui Cor-
neliu Zelea Codreanu, liderul
organizației politice ”Legiunea
Arhanghelului Mihail” și una
dintre cele mai importante
personalități  politice a vremii.
Căpitanul Zelea Codreanu, ca
și Eminescu, a fost un mare
patriot, un mare iubitor de
dreptate și adevăr. În scurta sa
existență a luptat pentru insti-
tuirea  celei mai sănătoase
orânduiri pentru  societatea
românească. Personalitatea lui
a avut cele mai alese atribute:
patriotismul, incoruptibilitatea,
spiritul de sacrificiu, onoarea,
generozitatea, credința în
Dumnezeu, inteligența, morali-
tatea, integritatea... Acest mare
lider a reușit să atragă în
mișcarea lui pe cei mai mulți și
renumiți  dintre  intelectualii de
elită ai țării printre care: Emil
Cioran, Mircea Eliade, Radu
Gyr, Nae Ionescu, Lucian
Blaga.

În ciuda opoziției stat-
ului, ”Căpitanul” a reușit să se
organizeze eficient și să-și
extindă numarul de membrii  în
cadrul gărzii, din toate cate-
goriile sociale: elevi, studenți,
profesori, muncitori... Aproape
un milion de membrii pe care a
reușit să-i instruiască în spiritul
ideologiei legionare. Deși nu a
avut nici un suport material,
inteligența remarcabilă l-a aju-
tat să mențină activă și
competentă marea
organizație. Și cum s-a întîm-
plat de atîtea ori în istorie, lid-
erilor integri moral
înnscenându-li-se fapte de
crimă, corupție, trădare pentru
a li se înfrâna ascensiunea și
pentru a fi înlăturați de la put-
ere,  și Căpitanului i s-au pus
în răspundere în mod mârșav
astfel de fapte. Monarhul
conducător și plin de moravuri
al epocii s-a folosit de gruparea
politică a lui Codreanu  ca să-și
consolideze statutul, dar de
care vroia să se
descotorosească cu ajutrorul
serviciilor secrete și al saboto-
rilor înfiltrați în organizație -
Vernicescu, Stelescu,
Boeru(asasinul celui mai mare
istoric romîn , Nicolae Iorga ) -
și  care au comis asasinate
politice în numele organizației
pentru a o destructura și a-l
compromite pe Căpitan .

Complotul organizat
pentru arestarea și uciderea
Căpitanului, ca și în cazul lui
Eminescu, a fost pus la cale de
către aceste slugi filosemite
care au netezit calea instaurării
comunismului în Romînia pen-
tru jumătate de secol, și, cum
bine spune proverbul ”cui pe
cui se scoate”, Mareșalul An-
tonescu,căruia nu-i poate ni-
meni contesta calitățile
extraordinare de lider , și erou
al neamului , dar  care din

păcate s-a lăsat influențat de
conjuncturile neprielnice ale
vremi ce l-au determinat să ia
măsurile de masacrare a
mișcării legionare.  Acest fapt
il face   parțial vinovat. An-
tonescu a fost și  indirect impli-
cat în complotul uciderii
Căpitanului, din nefericire  a
împărtășit aceeași soartă prin
trădarea de către subordonații
lui: Generalul Aurel Aldea,
Generalul Sănătescu și Grig-
ore Niculescu–Buzești. Ulte-
rior, de orchestarea procesului,
a capetelor de acuzare și a
condamnării la moarte s-a ocu-
pat evreul Lucrețiu
Pătrășcanu, ministrul justiției și
promotorul proceselor de epu-
rare de tip stalinist, zelos exe-
cutant al ordinelor lui Stalin.
Din păcate, consecințele
faptelor lui aveau să-i atragă
aceeași soartă. Arestat în 1948
din ordinul colegilor săi
comuniști care se simțeau
complexați de personalitatea
lui inteligentă, sub acuzația de-
vierii de la principiile ideologiei
marxiste, este executat în
1954 după șase ani de
detenție și, astfel, liderul de
atunci al României comuniste,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a
scăpat de încă un adversar
periculos care-i putea periclita
poziția de stăpîn al țării.

Gheorghe Gheorghiu-
Dej s-a născut la Bîrlad în
1901 dintr-o familie de munci-
tori săraci și... țigani la origine -
din spusele celor cunoscuți
familiei sale, dar s-a măslui bi-
ografia lui, evitându-se
menționarea în vreo sursă a
adevăratei lui origini etnice. Se
știe, însă, că partidul comunist
din Romînia a fost format în
mare majoritate din membri la
origine evrei, țigani , maghiari
și, într-un procent insignifiant,
de romîni puri. Imperiul sovietic
își dorea influența absolută în
Romînia. Atât facțiunea
moscovită cât și cea
romănească de membri PMR,
erau total supuse directivelor
sovietice care trebuiau să fie
puse în aplicare cu orice preț.
Dar mai ales cu prețul
dezrădăcinării naționale, al
terorii instaurate în rândul
populației, al prigonirii bisericii
ortodoxe, al uciderii elitelor int-
electuale ale țării și al
intoxicării conștiinței naționale.

Toate aceste crime
antiromânești nu puteau fi
săvârșite decât de  către
dușmanii aprigi și furibunzi ai
românismului: evreii sioniști și
slugile lor: țiganii și maghiarii.
Vedem cu câtă ușurință li s-au
cedat acestora drepturi prea
generoase pe care și le
revendică obraznic.

(urmare în pagina a 4-a)
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Victimizarea pe mo-
tivul holocaustului și 
redobândirea proprietăților
clădite prin furtișaguri din avu-
tul național sunt pretexte prin
care doresc să se desculpabi-
lizeze de rolul nefast pe care l-
au avut și îl joacă murdar în
societăte. Se pare că acești et-
nici conspiraționiști se prefac
că nu cunosc adevărul despre
implicarea personalităților
evreiești cu nume schimbate:
Ana Pauker (Rabinsohn),Teo-
hari Georgescu (Burach
Tescovici ), Vasile Luca (Luca
Laszlo), Ghizela Vass, Silviu
Brucan ( Samuel Brukner),
Iosif Kișinevski, Alexandru
Nicolschi (Grumberg Boris
Nicolscki), Gheorghe Pintilie,
(Pantiușa Bodnarenko), Emil
Bodnăraș... în instaurarea co-
munismului și dezumanizarea
oponenților regimului în în-
chisori prin practicile de tortură
bine cunoscute.

Politologul Vladimir
Tismăneanu, în falsa lui ple-
doarie pentru stabilirea
adevărului despre comunism,
a evitat să-și menționeze
părinții, Leonte și Hermina
Timișenski, apartenenți  din
rândul grupării torționare
komiterniste care a îngropat in-
telectualitatea romănă la canal
și între zidurile monstruosului
lagăr Pitești, dictând
masacrarea studenților și
transformarea fiițelor umane în
monștri ce își torturau semenii.
Românii care își iubesc țara și
au posibilitatea afirmării prin
scris, au datoria morală să
reamintească posterității de-
spre nedreptățile evreilor în-
dreptate împotriva bietului
popor romăn.

Comunismul, indis-
cutabil, a fost  un experiment
diabolic de exterminare a
poporului romîn. Exponenții
comunismului s-au născut din
familii de evrei-țigani, tătari-
țigani, țigani-maghiari, evrei-
maghiari, evrei –tătari frustrați
de statutul lor de etnici alogeni,
neintegrați în romînitate,

limitați intelectual, vicleni și
avizi de putere, așa cum a fost
Nicolae Ceaușescu,  care a
avut grijă să-și cosmetizeze bi-
ografia și să înlăture orice ob-
stacol care ar fi putut să facă
trimitere la adevărata sa orig-
ine, cea de tătar–țigan, născut
în satul Tătărăi (denumire
sugestivă) din comuna
Scornicești. Este trist de re-
marcat că există atăția nostal-
gici ai perioadei comuniste.
Cum este cu putință să nu se
conștientizeze rolul nefast pe
care l-a avut comunismul în
Romînia? Contemporani fiind
cu această perioadă cumplită,
cum am  putea fi români și
comuniști, când comunismul a
scos din rădăcini unitatea și
solidaritatea noastră ca popor?

Ceaușescu a devenit
un foarte interesant subiect de
presă, și  nu doar din punct de
vedere a ceea ce a reprezen-
tat cu adevărat pentru Romî-
nia: un dictator ateu demolator
de clădiri, biserici și destine,
îndrăgostit de puterea pentru
care a sacrificat vieți și a călcat
în picioare demnitatea tuturor
romînilor pe care i-a ținut mai
bine de două decenii în teroare
prin intermediul securității. Nu
ne-au ajuns 25 de ani de
ceaușism, de cult al
personalității pentru ca, în
prezent, televiziunile mogulilor
să îi dedice emisiuni prin care
încearcă reabilitarea imaginii
sale. Șefii  principalelor trusturi
TV sunt foști securiști cu grade
importante  în structurile fostei
puteri și beneficiari ai conturilor
secrete ale împușcatului.

Dan Voiculescu, pa-
tronul antenelor, prieten bun cu
tovarășul Iliescu, promovează
imaginea umană a comunis-
mului, ca și alți bolnavi de
ipocrizie care au pus umărul la
execuția celor mai detestați
exponenți ai acelui regim.
Ceaușescu s-a înconjurat de
susținători falși în nevoia de a
deține  controlul asupra
societății romînești, iar lacheii
săi  își doreau la fel de mult
puterea. Încurajîndu-l în
direcția totalitarismului absolut,
i-au săpat groapa, înlăturîndu-

l definitiv de pe scena puterii ,
pentru a-i  face  loc altui per-
venit, cu aceleiași trăsături de
caracter despotice, obsedat de
putere, antiromîn,  în persoana
lui Ion Iliescu.

Ion Iliescu este unul
dintre cei care au promovat
abil în ierarhia de partid. ”Ilici”
este un alt lider cu origini
neromînești, născut din
plămădeala evreo-țigănească
de la granița cu Bulgaria. Ca și
Ceaușescu, și-a falsificat bi-
ografia, originile și a evitat să
facă știute legăturile  familiei
sale cu stalinismul. Bunicul lui
Iliescu, Vasile Ivanovici, a fost
un evreu bolșevic. Evadat din
închisoare  în timpul Imperiului
Țarist, urmărit fiind de poliția
țaristă, s-a stabilit în Romînia,
schimbîndu-și numele în Penu,
ulterior Iliescu. Tatăl lui Ion Ili-
escu, Alexandru Iliescu, a fost
un aprig comunist komiternist.
Iar unchiul  lui, Eftimie, fratele
lui Alexandru Iliescu, a fost
ofițer de securitate, participând
activ la represiunea  poporului
român, fiind adjunctul odiosului
Alexandru Drăghici, ministrul
de interne al lui Dej. Acești doi
frați au complotat activ pentru
dezmembrarea statului român.
Cât despre mama lui Ilici, se
știe că a fost o țigancă
bulgăroiacă, de care a rămas
orfan de mic. Iar a doua lui
mamă la fel, era țigancă din
neamul clanului Cioabă. Astfel
s-a legat rudenia între doi
țigani cu aspirații de lideri:
țiganul rege al romilor și romul
împărat al românilor! Odată cu
mult mediatizata moarte a
regelui Cioabă, Ion Iliescu ar fi
trenuit să îi ierarhic urmeze la
tron, ca rege, conform regulilor
staborului țigănesc, care
hotărăște ca urmașii coroanei
să facă parte din familie.

Ion Iliescu a fost și va
rămîne unul dintre marii
dușmani ai romînilor și
românismului, alături de
complotiștii cu aceleași origini
menționați anterior, la care se
adaugă Adrian Năstase, Nico-
lae Văcăroiu, Andrei Pleșu,
Petre Roman. Acesta este fiul
comunistului evreu Walter

Neulander. Ca prim–ministru al
regimului fesenist, a dat
binecuvăntarea schimbării de-
numirii de țigan în rom, propa-
ganda confuzia între romi și
români, confuzia care a inocu-
lat în mentalul europenilor
convingerea că România este
țara țiganilor. Neocomuniștii
urmași ai comuniștilor diabolici
au dirijat dezastruos destinele
națiunii. Printre aceștia  este și
Florin Georgescu, fost ministru
de finanțe care a finanțat
gloata politică mafiotă cu bani
din bugetul statului .

Mădălin Voicu este o
altă corcitură țigănească,
având pretenții de ”os dom-
nesc”. Cu tot respectul pentru
tatăl său, maestrul  viorii Ion
Voicu, nu putem trece cu ved-
erea afirmațiile malițioase
făcute în public de către acest
parvenit, permițându-și să con-
damne românii pentru
”slăbiciunile” lor, numindu-i in-
feriori etniei dumisale. Din
păcate, Mădălin Voicu are
dreptate într-un fel: noi,
românii, suntem mult  prea
toleranți cu grupurile enticeți
astfel de clănțăi neromâni.

După informații
furnizate de persoane care
preferă să-și păstreze
deocamdată anonimatul, nici
actualul președinte, Traian
Băsescu, nu face excepție de
la originea evreiască. Ambii
părinți naturali ai lui Traian
Băsescu au fost evrei din lo-
calitatea Basarabi, Județul
Constanța. Tatăl biologic al lui
și al  fratelui lui, i-a părăsit emi-
grînd în Israel. Frații Băsescu
au fost crescuți de un tată
adoptiv venit din zona
Moldovei. Nu este greu de
dedus de ce actualul
președinte s-a înconjurat de
sprijinitori care îi asigură con-
tinuarea mandatului împotriva
regulilor constituționale. Este
prieten cu George Soroș,
finanțatorul ONG-urilor care
fac campanie împotriva
românilor și sprijină acțiunile
revizioniștilor maghiari în frunte
cu Lazlo Tokeș, cel pe care
Băsescu l-a decorat cu cel mai
însemnat ordin în semn de

prețuire pentru… îndârjirea cu
care acest ungur luptă pentru
dezintegrarea teritorială a stat-
ului romîn prin realipirea Tran-
silvaniei la Ungaria. Băsescu e
singurul președinte din pe-
rioada capitalistă care a făcut
cele mai grave  compromisuri
pentru a-și păstra puterea și a
făcut posibil ca Europa să ne
deschidă porțile în schimbul
cedării resurselor și al
acceptării colonizării.

Să sperăm că
protestele românilor ieșiți în
stradă în număr tot mai mare,
pentru salvarea resurselor de
la Roșia Montană, să  devină o
manifestație puternică,  de
mari proporții și să se trans-
forme în mult așteptata și
necesara adevărată revoluție a
națiunii române împotriva cla-
sei politice, a oligarhilor și
trădătorilor de neam și țară.
Dar o revoluție autentică,
neconfiscabilă ca cea din 1989
și fără victime în rândul
manifestanților. O revoluție a
reinstaurării normalității în so-
cietate, printr- guvernare de
dreapta adevărată, cu lideri
români spirituali cinstiți și cu
sânge românesc curat. Pentru
primenirea și însănătoșirea
societății este nevoie imperios
de nașterea unei forțe, a unei
mișcări, a unei organizații
civice puternice, militante, care
să realizeze unitatea națiunii
române  și să preia destinele
neamului românesc aflat la
mare cumpănă istorică. O
mișcare pentru unitatea
națiunii române ar avea mari
șanse de afirmare în aceste
vremuri tulburi în care românis-
mul este amenințat, în care
românii sunt dezbinși și
manevrați. O astfel mișcare
națională s-ar putea constitui
grabnic în alternativă civică
pentru tămăduirea statului
român  bolnav.

●
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ÎÎn aceste zile opinia
publică românească are
satisfacţia de a afla că un
grup de români cu coloană
vetebrală este decis să re-
pare o gravă eroare politică,
respectiv acordarea unei
înalte distincţii a Statului
Român – Steaua României,
unui agent al serviciilor se-
crete ungureşti. P.R.M. le
adresează sincere felicitări
tuturor iniţiatorilor acestui
gest de normalitate şi demni-
tate naţională. Avem convin-
gerea că urmare a
nenumăratelor declaraţii anti-
româneşti făcute în ultimul
sfert de veac de acest sinistru
personaj, înaltul ordin îi va fi
retras.

Nu ne miră deloc fap-
tul că preşedintele U.D.M.R.,
Kelemen Hunor, la comanda
stăpânilor lui de la Bu-

dapesta, a sărit în sprijinul lui
Làszlo Tökes, deşi, aparent,
între cei doi ar exista difer-
ende insurmontabile în
chestiuni politice majore. Iată
că, în realitate, U.D.M.R., la
fel ca Làszlo Tökes, în pofida
dezicerilor conjuncturale,
urmăreşte, de la apariţia ei pe
scena politică a României,
sfârtecarea teritorială a ţării,
obţinerea unui statut
preferenţial, care încalcă ab-
solut orice norme şi practici
la nivelul Uniunii Europe-
ne, pentru minoritatea
ungurească din România.
P.R.M. cere procurorului gen-
eral al României, ca pornind
de la acest moment, să de-
mareze cercetări, în limitele şi
cu respectarea deplină a
legislaţiei în vigoare, pentru
stabilirea şi sancţionarea tu-
turor persoanelor cu funcţii
de conducere în U.D.M.R. şi

în celelalte organisme, con-
stituite pe criterii etnice, care
au primit şi folosit fonduri din
surse externe pentru a
desfăşura acţiuni cu caracter
politic, îndreptate, de regulă,
împotriva statului ai cărui
cetăţeni sunt.

P.R.M. solicită, în
acelaşi timp, primului ministru
al Guvernului României să
dispună propriului corp de
control efectuarea de
cercetări la nivelul tuturor
primăriilor şi consiliilor
judeţene din Ardeal din
bugetele cărora au fost alo-
cate sume însemnate de bani
pentru organizarea de
acţiuni, pretins culturale, dar
menite a promova valori cul-
tural-artistice care nu au
nimic de a face cu tradiţiile şi
obiceiurile specifice
minorităţii maghiare, în ved-
erea promovării de acţiuni în

instanţă în temeiul legislaţiei
existente.P.R.M. consideră
că absolut nici o instituţie a
Statului Român nu trebuie să
mai tolereze nici un şantaj
sau ameninţare venită din
partea pastorului Tökes, a
acoliţilor şi susţinătorilor lui,
sau din partea U.D.M.R., la
fel de vinovată, ca celelalte
structuri politice cu program
iredentist apărute în Ardeal.
Considerăm că Ministerul
Administraţiei şi Internelor
trebuie să acţioneze, cu
deplina respectare a legii, a
drepturilor constituţionale ce
revin tuturor locuitorilor ţării,
deci inclusiv minorităţilor et-
nice, dovedind fermitate 
în interzicerea oricăror
manifestări şi acţiuni de tip
segregaţionist, iredentist sau
revanşard. P.R.M. adresează
tuturor europarlamentarilor
români, indiferent de partidul

politic căruia îi aparţin, să ia
poziţie în comisiile din care
fac parte şi să contracareze,
prin informări corecte şi
obiective, toate minciunile şi
mistificările orchestrate de
guvernanţii de la Budapesta
în acest caz, precum şi a
oricăror atacuri îndreptate îm-
potriva României. Doar în
felul acesta se vor putea
combate toate manifestările,
din ţară şi de peste hotare,
care reprezintă o ameninţare
împotriva României, a
integrităţii sale teritoriale, a
siguranţei şi liniştii locuitorilor
ei, dar şi împotriva siguranţei
şi păcii în sud-estul euro-
pean.

BIROUL PERMANENT AL
PARTIDULUI ROMÂNIA

MARE ALES LA CONGRE-
SUL EXTRAORDINAR DE LA

ALBA IULIA
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Cezar 
A. Mihalache

PPrivind proiectul
Roşia Montană pe orizontală,
şi poate că de aici ar fi trebuit
începute toate dezbaterile
vizând avantajele pe care le
ar putea „exploata”, politic,
guvernanţii, inclusiv prin in-
termediul reprezentanţilor
puterii la nivel local, putem
înţelege felul în Victor Ponta,
alminteri nu prea dibaci în
„scenarite” şi jocuri de tip
cotrocenist, a reuşit să pună
oprelişte oricăror reproşuri
din propriul partid. 

A reuşit să aşeze o
batistă guvernamentală pe
ţambalul neajunsurilor şi
riscurilor proiectului pentru
ţară, mulţumind baronii şi lid-
erii vocali ai partidului prin
crearea perspectivei unui
deceniu şi jumătate de
siguranţă politică. Trei cinci-
nale cum l-ar mângâia pe
creştet idolul pe care
încearcă să-l copieze în lu-
mina lămpaşului de miner de
galerie turistică.

Şi este suficient să
ne aplecăm cu atenţie asupra
cifrelor, nu de producţie
finală, a cantităţiilor de aur,
argint şi metale rare, care vor
fi doar apanajul canadienilor,
aruncând şi Statului Român
câteva resturi pe post de cotă
de miniredevenţă, ci a celor
referitoare la materiile prime
necesare exploatării. Aces-
tea, prin mecanismul de
producţie şi transport, ar
putea reprezenta, graţie re-
pornirii unor segmente indus-
triale şi a creării de locuri de
muncă (evident, cu mult sub
milionul de „joburi” anunţat în
campania electorală de Victor
Ponta) falsa luminiţă de la
capătul unui tunel menit să
adoarmă vigilenţa ţării.

Astfel, precizarea că

în cadrul exploatării se vor
folosi, timp de 15 ani, 20 de
tone de explozibili pe zi, a
surprins şi indignat prin
consecinţele inevitabile
asupra mediului (de la
retezarea munţilor şi atin-
gerea unui nivel de zgomot
uriaş pentru comunităţile din
zonă până la producerea
unor minicutremure locale).
Privind însă „industrial”
această cifră, ar trebui să ne
întrebăm dacă nu cumva este
vorba de încă o miză, cel
puţin din perspectiva puterii,
care se regăseşte chiar în
„orizontala” exploatării de la
Roşia Montană? Şi nu
cumva, crearea unor locuri
de muncă în anumite zone ar
putea fi menită să
înlocuiască, mult mai eficient,
însoţite fiind şi de campanii
de preamărire a PSD-ului,
practicile electorale „clasice”?
De momire a votanţilor, prin
mituirea directă ori trans-
portul la urne…

Pentru că, utilizarea
unor asemenea cantităţi de
expozibili ar duce la re-
deschiderea fabricilor de
muniţie, a secţiilor special-
izate de la Nitramonia, la ac-
tivarea unui segment de
transport special de marfă pe
calea ferată (şi poate nu
întâmplător „Gold Corpora-
tion”-ul sub mandatul lui
Ponta seamănă tot mai mult
cu modelul Gruia Corpora-
tion), în fapt, de aparentă re-
vigorare economică a unor
zone care, „întâmplător”, se
găsesc în sfera baronilor
roşii.

Or, dacă s-ar pune în
funcţiune această linie 
„pe orizontală” asociată
exploatării de la Roşia
Montană, practic, timp de 15
ani, baronii roşii, şi, în
consecinţă, PSD-ul, vor fi
priviţi ca  adevăraţii salvatori
ai comunităţilor locale, cei ce

au reuşit, iată, să pună în
mişcare cea de a doua „in-
dustrializare” a ţării după 24
de ani de jaf economic! Şi
cine le-ar putea reproşa oa-
menilor care se scladă acum
în sărăcie lucie o asemenea
„glorificare” a partidului?! Ev-
ident, tot timp de 15 ani,
şansele de a mai descăleca
baronii PSD din poziţiile lor
cu rang local şi „regional” se
vor reduce dramatic.

De aceea, avem
parte de atâta unanimitate
„peceristă” în PSD. Nu pentru
că ar fi devenit Victor Ponta
atât de respectat; nu se tem
ditamai baronii de el! Sunt
conştienţi însă că Roşia
Montană ar putea fi un
proiect care ar hrăni un dece-
niu şi jumătate de expansi-
une PSD. Va da de
„mâncare”, fie vorba şi doar
de firimituri (comparând cu
beneficiile canadienilor), unor
comunităţi locale care, în ac-
tuala situaţie de pauperizare
şi dezindustrializare, ar fi în
stare să-i ridice pe baroni
roşii la rang de binefăcători ai
comunităţilor lor. Acesta
poate fi şi adevăratul motiv
pentru care PNL s-a răsucit şi
a reacţionat atât de vehe-
ment împotriva proiectului de
la Roşia Montană (chiar
dacă, în termeni reali, se
regăseşte printre formaţiunile
care au girat multe dintre
avize în trecut!) şi nu o
bruscă preocupare faţă de
mediu ori schimbarea
radicală a peisajului din zonă.

Astfel, nu distrugerea
unor vestigii îi deranjează pe
liberali. Ci faptul că au fost
daţi la o parte şi de la ben-
eficiile „locale”! Dacă ar fi
avut şi ei certitudinea unor
foloase, fie şi „locale”, măcar
pe seama cotei de participare
în USL, altfel ar fi stat lucu-
ruile. Dar aşa, când PSD
pare a lua tot „caimacul”, cum

să nu se revolte?! Faptul că
PSD va fi singurul beneficiar
al extazului public (şi elec-
toral!) datorat unei posibile
reporniri a unor segmente in-
dustriale locale, ca surse de
asigurare a materiilor prime
necesare şi a logisticii de
transport, a nemulţumit de
fapt PNL-ul. Iar liberali
realizează că, în asemenea
condiţii, se vor configura
zone în care baronii PSD nu
vor mai putea fi înlăturaţi nici
măcar cu sapa. Vor genera
suficientă speranţă şi în-
credere la nivelul
comunităţilor, chiar dacă, în
mod real, nu vor reporni
poate decât o zecime din
ceea ce a fost odată.

PSD a prins dară un
capăt zdravăn de fleică, iar
canadienii sunt conştienţi că
partidul de guvernământ are
nevoie de acest contract
măcar în partea de asigurare
a materiilor de intrare (ex-
plozibili, substanţele chimice
de procesare a minereului
etc) şi va juca după cum i se
dictează. Şi cum altfel când,
în loc să mai inventeze felu-
rite mecanisme pentru a
asigura alocări bugetare
către baronii PSD care tre-
buie să-şi țină comnităţiile în
„lesă” (prin ajutoare şi stimu-
lente), în loc să mai rişte să
cadă în capcanele media
legate de felul de repartiţie a
banilor de la buget, ori, în loc
ca în timpul campaniilor elec-
torale să mai fie auzaţi de
dare de mită şi transportul
electoratului la secţiile de vot,
actuala putere pesedistă îşi
poate asigura spatele pentru
a-şi crea irefutabilele bas-
tioane locale?!

Din păcate, este
parcă tot mai evident că,
oricum am privi canadienii
sunt cei s-au aşezat într-o
poziţie privilegiată! Căci,
dacă proiectul va fi respins de

către parlament, se va pro-
duce o respingere a „amen-
damentelor” aduse de
guvern, nu a proiectului în
sine (pentru că în parlament
se votează pe chestiuni
tehnice, cum ar fi creşterea
redevenţelor de la patru la
şase la sută, nu pe proiectul
în sine, iar un vot „de respin-
gere” nu ar fi un vot de
înlăturare a proiectului, ci
doar unul de eliminare din
conţinutul acestuia a „amen-
damentelor” aduse de execu-
tiv!), ceea ce le-ar surâde
„investitorilor” Gold Corpora-
tion măcar pentru că ar
păstra cota infimă de
redevenţă de patru la sută.
Dacă guvernul retrage
proiectul din parlament şi îl
anulează, tot canadienii ar
avea de câştigat, din
despăgubirile motivate de
prevederea introdusă cu ani
în urmă prin care erau
îndreptătiţi să facă exploatare
şi nu explorare (printr-o inver-
sare „accidentală” de litere, în
Monitorul oficial!).

E drept, și guvernul,
dacă ar lăsa acest proiect să
„curgă”, chiar şi în condiţiile
impuse de canadieni, ar avea
de cîştigat sub forma
foloaselor rezultate de pe
urma unui lobby gratuit, a
unei mite cvasinaționale
strecurată prin baronii locali,
fără nici o cheltuială de la
buget sau din buzunarul pro-
priu, pentru polarizarea în
perspectivă a electoratului
minim necesar PSD-ului.

●

Cine coboară în mină, ăla e! Cine coboară în mină, ăla e! 

Victor 
Nafiru

CCa să demonstreze
naţiunii că se pricepe şi la
altceva în afară de politică,
dar şi să ne arate că este
prieten cu codrul, râul,
ramul şi, mai nou, cu sub-
teranul de la Roşia
Montană, preşedintele
Camerei Deputaţilor, Valeriu
Zgonea, a îmbrăcat
şalopete noi-nouţe, şi-a pus
pe cap casca albă de
protecţie şi a chemat
degrabă presa la gura
minei, să ne dovedească că
lui îi pasă de mineritul şi de
aurul de acolo, nu ca lui Crin
Antonescu care nu-şi
plimbă fundul din Bucureşti.

Prin gestul său,
Zgonea a impresionat o ţară
întreagă mai cu seamă că,

la un moment dat a încercat
să-i dea şi o lecţie de moral-
itate colegului său liberal, în

sensu că, cei ce vor să
poarte casca albă de şef,
neaparat trebuie să-i re-
specte şi pe cei cu căşti de

alte culori. Altfel spus, el şi
social-democraţii înţeleg
profunzimea problemelor cu

care se confruntă Roşia
Montană şi nu liberalii care
nici nu doar nu doresc ex-
ploatarea aurului, dar nici nu

se deplasează printre ortaci.
Un mesaj cât se

poate de curvesc: Tu, Crin,
vrei să ajungi preşedinte,
dar de amărâţii ăştia de la
Roşia Montană te doare la
bască. Greşit, camarade,
foarte greşit. Celor de la
PSD le pasă de oameni şi
de nevoile şi de bunăstarea
minerilor, atâţia cât mai sunt
ei. Dacă nu le-ar păsa, nu
şi-ar trimite conducătorii în
Apuseni, ci ar sta acasă
precum Crin Antonescu, in-
terpretând rolul lui Gigi con-
tra. Asta nu înţelege liderul
liberal care, pe deasupra,
nu înţelege ce caută
Zgonea la obiectivele strate-
gice ale economiei noastre.

Chiar aşa, căci, din-
colo de faptul că i-a plăcut
munca de când era copil şi
că a făcut facultatea la
seral, de unde şi remarca cu

respectul cuvenit căştilor 
de protecţie de altă culoa-
re, prezenţa preşedintelui
Camerei Deputaţilor nu se
prea justifică, din punct de
vedere al normării muncii
sale în parlament. 

Or, te pomeneşti că
Zgonea a venit pentru vo-
turile de anul viitor şi noi nu
ne-am dat seama de treaba
aceasta? Şi dacă o fi aşa,
după ale cărui voturi l-a
împins spiritul datroriei?
După ale lui Antonescu?
Mira-m-aş! Pentru ale can-
didatului din PSD? Mai
degrabă! Dar care să fie
ăla? Crin sau... chiar el?
Aceasta-i întrebarea, vorba
nefericitului prinţ al Dane-
marcei.

●


