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„Toți avem o dublă existență:

o existență în noi și o existență

în conștiința despre noi 

a celuilalt.” 

- T. Maiorescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Bula” îngăduinţei pontaniene către „Bula” îngăduinţei pontaniene către 

omul politic... „socializat”omul politic... „socializat”

Cezar 

Adonis Mihalache

ÎÎn timp ce îi tot cere
ministrului „Goe”, de la In-
terne, să ia felurite măsuri
împotriva românilor (imediat
şi, mai ales, „fără com-
plexe”), forţând în mod voit
suspendarea prezumţiei 
de nevinovăţie, prin
sancţionarea omului de
rând şi restrângerea „drep-
turilor” acestuia la obligaţia

de a-şi dovedi el
nevinovăţia, dar, juridic,
numai după achitarea
„cotizaţiei” datorată unei
vinovăţii necerte dar
stabilită a priori de către
guvernanţi, Viorel Ponta
ridică scuturi de protecţie în
jurul „apropiaţilor”. Nu îm-
prejurul „omului politic”,
specie din care face parte
prin subîncrengătura de
rădăcini roşii, ci în jurul
omului „socialist”. Pentru că,
înmulţirea dinţilor furcilor
caudine puse în mâinile
gospodarei ANI, singura
care mai reuşeste să-i
strunească din abuzurile lor
pe feluriţii baroni (nu
neapărat pe cei pesedişti,
dar aşa vede premierul), îl
deranjează tot mai mult
prim-plagiatorul ţării.

Drept urmare,
acesta a aruncat primarilor
reuniţi în cadrul Ligii Aleşilor
Locali, un balon de săpun
(deşi ar fi trebuit să le
arunce doar săpunul!),
anunţând că în viitoarea
lege privind conflictele de in-
terese şi incompatibilităţile,
ANI va fi obligată, dacă a
descoperit astfel de situaţii,
să-l anunţe mai întâi pe cel
aflat în incompatibilitate şi
să-i ofere un răgaz „de în-
dreptare”. Pentru că, ne mai
spune spune „dorelul”
guvernării, el îşi doreşte „o
legislaţie care să prevină”.

Or, dacă încercările

de mai agârţ de a o pen-
siona definitiv pe „draga de
ANI”, cu riscul blocării
Justiţiei şi a declanşării unor
scandaluri care ne-au arun-
cat în gura Europei într-un
soi de neomineriadă
politică, ori strădania de a o
lăsa pe aceeaşi ANI fără
mărunţiş la mai recenta
„rectificare” (nu atât de
bugete, cât de selectare a
instituţiilor fidele) nu au avut
sorţi de izbândă festivist-
socialistă, premierul

încearcă acum, pe sub buza
tot mai indiferentă a Eu-
ropei, să o transforme pe
vigilenta ANI într-o
călugăriţă de pension.
Ruşinoasă şi arătând timid
cu degetul spre baronii
vinovaţi, nu-i aşa?!, prin
neintenţie.

Prin urmare, deşi pe
muritorul de rând îl tratează,
instinctiv şi instituţional, din
postura de infractor, al-
toindu-l cu taxe şi impozite
şi înhăţându-i de sub nas
dreptul prezumţiei de
nevinovăţie (iar abuzurile
legislative împotriva unor
segmente sociale şi cate-
gorii profesionale vor
rămâne consemnate ca în-
ceputuri ale „noii” istorii a
ceea ce s-ar putea numi,
peste ani, când vom căuta
să vedem de unde a
„irumpt” răul unei alte staze
de dictatură, drept „izvoare
ale despotismului”), amicu-
lui politic îi strecoară
iniţiative legislative de pro-
tectorat „socialist”. Asta
pentru a mai racola şi ceea
ce nu a fost încă incubat în
supramajoritatea Marii
Adunări Socialiste. O „bulă”
de îngăduinţă pontaniană
sub premiza scuzei că orice
om, dar numai parte a
speciei politice, poate greşi.

O opfertă limitată
făcută strict în perspectiva
alegerilor! Căci, Ponta oferă
aleşilor locali această „bulă”

a graţierii incompatibilităţilor,
fie ele şi penale, ştiind bine
că, în multe cazuri, aceste
„îngăduinţe” valorează, pen-
tru aleşi, mai mult decât toţi
banii alocaţi de la buget. O
reaşezare în care ANI este
dezbrăcată sub ameninţare
violului guvernamental de
atribuţiile sale şi izgonită
într-un colţişor al
nedemocraţiei de unde să
mimeze discretele atrageri
de atenţie. Către
„cutărescu” incompatibil,

dar om (politic), aşadar, de
drept beneficiar al unei
„îngăduinţe” pontaniene
pentru reintegrarea
socialiastă, către alt
„cutărescu”, îmbogăţit prin
incompatibilităţile sale pe-
nale dar tratat mai discret
decât un şofer ce tocmai a
trecut pe galben. Ultimul
amendat, suspendat chiar
din dreptul său de a mai
conduce, primul elegant
atenţionat pentru a intra în
legalitatea ilegalităţii impuse
de Viorel - cârmaciul de ma-
hala, pentru rezerva sa
politic socialistă ori în curs
de „socializare” (!).

Căci, se întreabă re-
toric Victor, cu un aer de
filosof plastifiat: „Care e
scopul prioritar şi primordial
al oricărei instituţii publice?”.
Şi răspunde tot pentru sine:
„De a preveni!”. Se aude
domnul Goe, de la Interne,
se aude şi pe la Finanţele
hărţuitoare? Sau „trenul”
dvs. nu trece prin gara
„prevenţiei”?!

●

Mitomanie Mitomanie 
prolifică...prolifică...

Iulian

Chivu

AA începe cu o gener-
alizare înseamnă a comite toc-
mai păcatul care determină o
regulă autohtonă a cunoaşterii
faziale, valabile până şi în
cazul marilor noastre adevăruri
istorice. Şi totuşi, dacă
Herodot, care îi văzuse pe traci
a fi cei mai mulţi şi cei mai viteji
după indieni, ar fi observat că
le urmează acelora şi în apeti-
tul lor mitic poate că ne-ar fi
prevenit asupra multor riscuri
care ne-au luat prin surprindere
cu toate că ieşeau din tiparele
gândirii noastre ancestrale. Nu
mă înşel dacă spun că nici
pentru folclorişti nu mai este o
mare bucurie să-şi găsească
semenii la începutul acestui
mileniu aşa de grăbit tributari
unei culturi construite la nivel
mediu pe schemele culturii
populare.

Prevalenţa impresiilor
excede şi devansează cogniţia
algoritmică de la domeniul
sănătăţii şi alimentaţiei până la
cel al politicii; vehicularea
informaţiei prin mijloacele
oralităţii aduce prejudiciile im-
plicite până şi în cazul unor
noutăţi ştiinţifice sau tehnice,
obligate şi ele într-o primă fază
să se contextualizeze acestui
tip de gândire prin înlănţuiri
cauzale demne totuşi de o
cercetare antropologică mai
serioasă. Dacă generaţiile mai
tinere produc efectele serioase
ale indiferenţei, cei mai vârst-
nici şi de o cultură mediocră,
din păcate destul de numeroşi,
nu reuşesc să se detaşeze 
de mecanismele oralităţii
informaţionale şi se  menţin
într-o omogenitate noncontra-
dictorie şi contraproductivă. 

În istoria recentă,
percepută de ei, este una
romanţată, argumentată prin
excelenţă  de impresii consen-
sualizate, dar care nu are
decât o legătură sentimentală
cu istoria obiectivă a judecăţilor
cauzale sintetice, neviciate de
efectele mediatice. Fără a pro-
duce idei şi opinii în contextul
lecturii independente, cei mai
mulţi români din acest eşantion
au o cultură de tip mediatic
fiindcă sunt consumatori pasivi
ai informaţiilor facile, promo-
vate de unul sau altul dintre
posturile de televiziune anga-
jate mai mult sau mai puţin viz-
ibil în lupta politică.

Aşa se explică, de
pildă, de ce Victor Ponta a fost
perceput în acest mediu semi-
doct într-o imagine
avnatajoasă prin faptul că a
stat la masa festivă

onomastică de la Palatul Elisa-
beta lângă Majestatea Sa
Regele Mihai. Doar monarhiştii
nu s-au putut înşela cu o astfel
de judecată, ei neputând să
uite că Regele a fost hăituit
fără condescendenţă în anii ̓ 90
de ciracii lui Ion Iliescu, fonda-
torul partidului pe care astăzi îl
conduce Victor Ponta. Aceeaşi
gândire majoritară, poate chiar
de 70 la sută, a făcut o
adevărată opinie publică legată
până şi de căruciorul aşa de
mediatizat cu care Traian
Băsescu îşi plimbă nepoţica.
Nu mai departe de ieri, mi-a
fost dat să aud pe stradă doi
cetăţeni ajunşi la vârsta
bătrâneţii, nu şi a senectuţii,
comentând cu patos adversar
şi îngrijorare naţională ştirea al-
tfel lipsită de semnificaţie
potrivit căreia fiica cea mare a
preşedintelui a cumpărat nişte
terenuri agricole în plin
Bărăgan ialomiţean, cei doi
trecând cu o condamnabilă
neglijenţă pe lângă
semnificaţiile juridice ale  cu-
vântului „a cumpărat”. Într-o
culpabilă proximitate a
informațiilor, pentru cei doi
bătrâni care se declarau
neînregimentați politic, și prob-
abil pentru prea mulți ca ei, e
mult mai puțin semnificativ fap-
tul că secuimea atentează prin
acțiuni iredentiste la integri-
tatea statului român ca să nu
mai spunem că numeroși un-
guri au cumpărat terenuri în
România în temeiul aceluiași
drept pe care doar Traian
Băsescu nu îl are. Această
miopie argumentativă este
păguboasă până și în plan ter-
itorial.

Socialiştii lui Ponta,
adunaţi sâmbătă la Sala Palat-
ului în şedinţă anuală a Consil-
iului Naţional, şi-au anunţat
obiectivele pentru 2014 re-
cunoscând cu nonşalanţă
semnificaţia unei majorităţi
confortabile în consiliile
judeţene şi în primării, structuri
administrative care devin re-
dute prin care se susţin elec-
toral inclusiv prin mânării
neortodoxe ce valorifică
potenţialul majoritar de creduli-
tate. Omogenizarea sărăciei
din motive nu numai naturale,
climato-pedologice, în afara ar-
cului carpatic a dus și ea în mai
multe rânduri la impunerea pe
aceeași cale a oralității a
acelorași opțiuni politice de
stânga, altele decât cele pro-
movate de românii din Ardeal,
în consecinţă mânați tot mai
evident de o forță centrifugă
dinspre şovăielnicul Bucureşti
spre orizonturi mai ferm occi-
dentale.

●
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Cine învață din nenumăratele lecții ale istoriei?!Cine învață din nenumăratele lecții ale istoriei?!

Nicolae

Balint

AA devenit de notori-
etate faptul că anumite state
susțin financiar partide din alte
state pentru a câștiga
alegerile. Dacă este sau nu
corect, aceasta este o altă
problemă. „Exportul”�de
democrație nu se mai practică
ca altadată, prin revoluționari
de profesie instruiți și prelucrați
peste hotare, așa cum se în-
tâmpla, spre exemplu, la în-
ceputul și chiar jumătatea sec.
al XX-lea, ci pe diverse alte căi
ocolite și aparent transparente.
Spre exemplu, se susțin finan-
ciar – prin interpuși (ONG-uri,
spre exemplu) - campanile
electorale ale unor persoane și
partide aflate în opoziție pentru
a câștiga alegerile. Sau... vrea
un stat să-și promoveze anu-
mite interese în România? Ei
bine, servicii specializate
selectează discret anumite
persoane, oameni de
perspectivă, din diverse medii
de interes - ce vor deveni apoi
agenți de influență - și le
acordă așa zise burse de
studii. Ce studiază ei acolo, e
o chestiune mai mult sau mai
puțin discutabilă. A se vedea
cazul revoluțiilor portocalii –
mai mult sau mai puțin reușite

– susținute (și) cu bani ameri-
cani. Asta când, binențeles, nu
sunt susținute pe față anumite
interese, așa cum a fost și
cazul provinciei Kosovo a cărei
intenție de separare a fost
susținută încă de la început –
financiar, politic și militar – de
către SUA. De ce? E simplu...
căutați să vedeți ce companii
străine exploatează în prezent
resursele din Kosovo, ce
acționari au și veți înțelege de
unde au venit și 
banii pentru obținerea
”independenței” fostei provincii
sârbe. Interese diverse fac ca
aceste practici (pragmatice,
dar imorale) sa fie curente, iar
lipsa unor reglementări stricte
în această privință, determină
perpetuarea lor. Într-un articol
publicat în nr. 47/2005 al revis-
tei ”Historia”, Mircea Mitran,
fost diplomat în MAE, arăta
cum a câștigat Mitterand
alegerile din Franța. Născut în
1923, în Osica de Jos, județul
Olt, Mircea Mitran a absolvit
Facultatea de filologie a
Universității București și a lu-
crat timp de câțiva ani ca
cercetător în cadrul Institutului
de Lingvistică al Academiei
Române, iar apoi ca asistent și
lector la Facultatea de filologie
din București. Din 1963, anul în
care a intrat în diplomație și
până în 1997, a îndeplinit
diferite funcții în Ministerul

Afacerilor Externe din Româ-
nia: secretar și consilier al am-
basadelor României din SUA,
Franța (1970-1984), ministru
adjunct al afacerilor externe
între 1989-1990, ambasador
extraordinar și plenipotențiar al
României în Japonia între
1990-1994 și ambasador cu
însărcinări speciale în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe,
între 1994-1997. În anul 1981
se afla la post, în Franța, iar în
acel moment se prefigura as-
censiunea lui Mitterand ca
posibil președinte al Franței, în
timp ce Giscard D. Estaigne se
afla în cădere liberă.Potrivit
diplomatului român, un om
apropiat al lui Mitterand – prob-
abil din stafful de campanie al
acestuia – s-a prezentat la am-
basada României de la Paris
cu un mesaj. ”Suntem într-o
mare dificultate financiară, ar fi
spus trimisul lui Mitterand. Nu
mai avem cu ce să plătim de-
plasarile lui Mitterand și ale
celorlalți colaboratori în cam-
pania electorală. De aceea, ca-
maradul Mitterand vă roagă să
transmiteți camaradului
Ceaușescu rugămintea de a
ne ajuta. Orice sumă ne-ați
putea oferi vă va fi înapoiată
înzecit de îndată ce vom 
lua puterea. ”Cererea
mesagerului francez a fost
transmisă pe canalele oficiale
”camaradului” de la București,

care cu puțin timp în urmă
ștersese�o datorie de 60 de
milioane de dolari a unui lider
african. Era de așteptat să
satisfacă și cererea lui Mit-
terand, mai ales că România
avea interesul să mențină
relațiile foarte bune pe care le
avea cu acest stat. Potrivit lui
Mitran, răspunsul lui
Ceaușescu a venit prin Direcția
de Informații Externe din
M.A.I., la 26 aprilie 1981,
arătându-se faptul că un curier
va sosi foarte curând cu banii.
La scurt timp, acesta a și venit.
Aflat la o recepție, Mitran a fost
abordat de mesagerul lui Mi-
tran, care i-ar fi spus: „250.000
de franci... Asta numiți voi aju-
tor?”. Dupa vizita la ambasada
României de la Paris,
mesagerul lui Mitterand s-a
prezentat cu același mesaj și la
ambasada Republicii Populare
Ungare. Ministrul consilier al
acesteia, Goloslosz, care fus-
ese anterior director de cabinet
al președintelui Janos Kadar,
s-a adresat telefonic
președintelui maghiar care a
dispus ca toți banii care-i avea
în acel moment ambasada la
dispoziție - 200 de milioane de
franci - să-i fie dați respectivu-
lui trimis al lui Mitterand. Acest
lucru Mitran îl aflase chiar de la
Goloslosz, o dovadă că în
mediul diplomatic informațiile
circulă foarte repede. Gestul lui

Kadar avea să fie cât se poate
de inspirat, dar și apreciat de
partea franceză. Primul șef de
stat străin invitat de Mitterand
după ce ajuns președinte al
Franței, a fost Janos Kadar, iar
prima vizită într-un stat străin,
Mitterand a făcut-o în Ungaria. 

A fost și ocazia cu care
într-un interviu acordat unui
ziar central din Budapesta, Mit-
terand a ”deplâns durerea”
poporului maghiar pentru teri-
toriile și milioanele de cetățeni
pierduți de Ungaria la sfârșitul
războiului, în favoarea unor
vecini, pe care, ce-i drept, nu i-
a nominalizat, dar nu era greu
de înțeles la cine făcea aluzie
președintele francez. Chiar
dacă reacțiile diplomatice la
aceste afirmații au fost
prompte – nu ca acum, când
suntem jigniți deschis lipsind
deseori orice reacție a MAE din
România – afirmațiile
președintelui francez au
demonstrat puținilor inițiați în
culisele ascensiunii la putere a
președintelui francez, că orice
conștiință are un preț. Chiar și
conștiința lui Mitterand....
dovedit ulterior - dar prea târziu
pentru el - ca fost
colaboraționist al guvernului de
la Vichy.

●

Şovăie afacerea Roşia Montana?!Şovăie afacerea Roşia Montana?!

Gheorghe

Funar

TTrecerea timpului le-a
dat şansa românilor să afle
multe informaţii despre afac-
erea penală Roşia Montană a
asasinilor economici şi
asasinilor politici internaţionali
sprijiniţi de cei autohtoni, pre-
cum şi despre avocaţii lor din
Guvernul Ponta II şi din Parla-
mentul României.

Haita de asasini eco-
nomici şi asasini politici pune o
mare presiune pe Parlamentul
României cu scopul de a fi
adoptată o lege specială care
să le permită atingerea
următoarelor obiective:
scoaterea integrală din ţară a
celui mai valoros zăcământ de
metale rare, aur şi argint de la
Roşia Montană, evaluat la
peste 10.000 miliarde euro,
fără aprobarea proprietarului –
Poporul Român; producerea
unui dezastru ecologic fără
precedent în Europa, în urma
celor 3.000 de explozii şi
cutremure devastatoare, pre-
cum şi a folosirii a 200 milioane
kg cianură; obţinerea multor
derogări şi excepţii de la
legislaţia existentă; păstrarea
secretului privind multe clauze
din licenţa de exploatare, con-
tractul de concesionare, actele
adiţionale, dar mai ales asupra
persoanelor fizice şi juridice
implicate în acte de mare
corupţie; stoparea cercetărilor
şi dosarelor penale împotriva
persoanelor vinovate de afac-
erea penală Roşia Montană.

În scenariul diabolic
împotriva Poporului Român şi
a României, pus la cale de
asasinii economici şi asasinii

politici internaţionali, un per-
sonaj important în relaţia dintre
R.M.G.C., Guvernul Ponta II şi
Parlament, a devenit, probabil
fără să realizeze, domnul Dan-
Coman Şova. Dânsul este ab-
solvent al Facultăţii de Drept şi,
ulterior, al Facultăţii de Istorie
de la Universitatea Bucureşti.
Domnul Dan-Coman Şova
este conferenţiar universitar,
avocat în Baroul Bucureşti,
practician certificat în reorgani-
zare judiciară şi faliment, sen-
ator din partea P.S.D. şi
ministru în Guvernul Ponta. În
primul Guvern Ponta, domnul
Dan Coman-Şova, a fost min-
istru pentru relaţia cu Parla-
mentul. Din decembrie 2012 a
fost trecut, în mod premeditat,
în funcţia de ministru delegat
pentru proiectele de
infrastructură de interes
naţional şi investiţii străine. În
această numire a contat mai
puţin pregătirea sa
profesională şi experienţa în
domeniu. Premierul Ponta ştia
despre „ajutorul” de care putea
beneficia tânărul ministru Şova
din partea mamei sale, care
consilia juridic firmele Bechtel
şi R.M.G.C. Ca urmare, a aflat
opinia publică despre
dispariţia, deloc întâmplătoare
a contractului încheiat de Gu-
vernul Năstase cu firma
americană Bechtel pentru cel
mai scump kilometru de
autostradă din lume, precum şi
despre apariţia suspect de
rapidă a unui proiect de lege
privind afacerea penală Roşia
Montană. Niciodată, în pe-
rioada 1997-2012, Guvernele
Ciorbea, Radu Vasile,
Isărescu, Tăriceanu, Boc şi
Ungureanu nu au îndrăznit şi
nu au iniţiat vreun proiect de
lege pentru afacerea penală

Roşia Montană împotriva
Poporului Român şi a
României. Pentru ca proiectul
de lege al R.M.G.C., evident în
favoarea acestei firme, să fie
adoptat foarte repede de Par-
lament s-au pus la cale şi au
fost parcurse următoarele
etape:

-În luna aprilie a.c.,
Guvernul Ponta II a înfiiţat So-
cietatea Minvest Roşia
Montană, prin divizare parţială
a Minvest Deva.Noua soci-
etate nu are sediul precizat în
Hotărârea de Guvern, probabil
că acesta este în Bucureşti, la
o adresă confidenţială.

-„Minvest Roşia
Montană” S.A. a fost trecută
din subordinea Ministerului
Economiei în subordinea
directă a ministrului Dan-
Coman Şova, delegat pentru
proiecte de infrastructură de in-
teres naţional şi investiţii
străine, pentru a se ocupa ex-
clusiv de pretenţiile şi proiectul
R.M.G.C.

-Ministrul Dan-Coman
Şova a negociat şi acceptat
proiectul de lege al companiei
R.M.G.C. vizând jefuirea
Poporului Român de o bogăţie
evaluată la peste 10.000 mil-
iarde euro, distrugerea mediu-
lui înconjurător şi dinamitarea
vestigilor arheologice unice în
lume.

-La sfârşitul lunii au-
gust a.c., în şedinţa de Guvern,
ministrul Dan-Coman Şova a
susţinut şi a votat proiectul de
lege primit de la R.M.G.C.

-Acelaşi ministru Dan-
Coman Şova a pledat pentru
proiectul R.M.G.C. în faţa

Comisiei speciale pentru afac-
erea penală Roşia Montană.

-Senatorul, ministrul –
avocat Dan-Coman Şova a
pledat la multe emisiuni tele-
vizate in favoarea R.M.G.C,
dar ocolind cu abilitate
răspunsul la şase întrebări
esenţiale, respectiv:

1. Este de Interes
Naţional deosebit afacerea
penală a R.M.G.C. care
urmăreşte scoaterea integrală
a concentratului minier de la
Roşia Montană, evaluat la
peste 10.000 miliarde euro,
fără ca Statul Român şi
Poporul Român să aibă drep-
tul să afle ce cantităţi pleacă
din România şi ce conţinut au?

2. După investiţia
străină, de ce să rămână
Poporul Român:fără cel mai
valoros zăcământ din lume;
fără patru munţi şi patru sate;
fără vestigiile arheologice uni-
cat pe glob; cu un lac de 363
ha plin cu cianuri şi metale
grele; cu dezastru ecologic şi
un genocid în Munţii Apuseni;
cu obligaţia de a plăti zeci de
miliarde euro despăgubiri pen-
tru poluarea durabilă, inclusiv
a ţărilor vecine ?

3. Având Statul
Român o reprezentare de 0,6
procente în capitalul social al
R.M.G.C. şi în contractul de
concesiune fiind prevăzută o
redevenţă de numai patru la
sută, care nu poate fi majorată,
pe ce se bazează şi cum se
justifică Interesul Naţional?
Procentele respective justifică
un interes internaţional extra-
ordinar!

4. De ce Guvernul nu
a modificat licenţa de ex-
ploatare la Roşia Montană în
funcţie de conţinutul

zăcământului în minerale prin-
cipale (wolfram, telur, arsen,
vanadiu şi altele) şi minerale
secundare (aur, argint şi altele
)? De pildă, în tona de minereu
din zăcământul de la Roşia
Montană există 5.000 grame
de arsen, 2.500 grame de
vanadiu şi numai 1,5 grame
aur şi 10 grame de argint.
După explorările făcute de
R.M.G.C şi analizele de labo-
rator, din perioada 1997-2013,
se ştie că zăcămâtul complex
de la Roşia Montană conţine în
principal wolfram, telur, arsen
ş.a. şi secundar aur şi argint.
R.M.G.C. a susţinut public că
în zăcământul de la Roşia
Montană sunt foarte mici
cantităţile de aur şi argint. Ca
urmare, licenţa de exploatare
şi contractul de concesionare
trebuie modificate radical şi
puse de acord cu realitatea
faptică. 

5. Care sunt motivele
pentru care Parcheul şi D.N.A
întârzie cu arestarea, reţinerea
pentru 29 de zile şi cu
interdicţia de a părăsi România
pentru cetăţenii implicaţi în
afacerea penală Roşia
Montană şi în tentativa de
genocid în Munţii Apuseni ?

6. Care sunt rezul-
tatele analizelor de laborator
efectuate în Australia, în pe-
rioada 1997-2013, pentru pro-
bele în greutate de peste 1.000
tone de minereu de la Roşia
Montană? Diferă rezultatele
obţinute în Australia de cele
existente la A.N.R.M. (în Fon-
dul Naţional de Resurse Min-
erale) şi dacă s-au făcut
contraexpertize într-un labora-
tor acreditat al Uniunii Eu-
ropene?

●
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Opţiunea românilor: între baschet şi poker?Opţiunea românilor: între baschet şi poker?

Radu

Golban

ZZilele trecute s-a în-
tâmplat încă un fapt care a
îndepărtat mai mult malurile
Atlanticului dintre Washington
şi Berlin. Ministerul de finanţe
al Statelor Unite ale Americii
a atacat dur politica
economică a Germaniei în
Europa. 

Aceste acuzaţii apar
pe un fond tensionat în urma
interceptărilor americane ale
cancelarului german. În ra-
portul semestrial de aproxi-
mativ 35 de pagini al acestei
instituţii,Washingtonul susţine
că Germania ar fi realizat un
excedent comercial în urma
crizei din zona euro pe
spinarea statelor europene.
Germania ar fi o „piatră de
moară atârnată de gâtul Eu-
ropei” şi ar genera un efect
deflaţionist în zona euro afec-
tând grav chiar şi economia
mondială. Guvernul de la
Berlin ar trebui să se concen-
treze mai mult pe viitor, pen-
tru a stimula creşterea
economică internă şi a con-
solida zona euro. De altfel,
Statele Unite de mai multă
vreme şi-au arătat dezapro-
barea faţă de politica de aus-
teritate impusă de cancelarul
german în Europa. Fără stim-
ulare economică, statele eu-
ropene aflate în criză nu au

şanse de reînviorare a
economiei. Responsabilitate
bugetară da, însă nu fără
investiţii publice şi intervenţii
ale statului pentru creştere
economică.

Ce înseamnă însă
acest apel al Americii la
adresa Europei şi ce am
avea noi de făcut în afară de
a tăcea din timidiatea
strămoşească? Tensiunuile
actuale dintre America şi Ger-
mania trec aproape neobser-
vate la periferia Europei.
Tocmai ţări precum România,
a căror statalitate pare să fie
grav afectată de problemele
economice, ar trebui să ştie
să atragă un maxim de
beneificiu şi un plus de stabil-
itate din acest conflict. 

Poziţionându-se clar
alături de o parte a baricade-
lor şi renunţând la oportunis-
mul tradiţional ar fi mai mult
decât doar o sursă de credi-
bilitate pe plan extern. Identi-
ficând exact problemele cu
care se confruntă România,
am înţelege că o axare
politică în viitor alături doar de
un singur aliat este mai
importantă decât habotnicia
euroatlantică a „monoplolistu-
lui pe relaţii externe ale ţării”,
care s-a dovedit a fi o fantas-
magorie, deoarece SUA şi
Europa de mult nu mai au un
interes comun. Când euroat-
lantismul este produsul anal-
izei strategice a ţării, nu este

de mirare că ne fuge
pământul de sub picioare nu
doar prin retrocedări, dar şi
prin pasivitatea faţă de de-
ciziile la nivel interanţional.
Inaugurarea proiectului de la
Deveselu, neavând nicio
rădăcină etimologică în vreo
stare de veselie, impune pen-
tru o amplificare şi intensifi-
care a relaţiei transatlantice
mai mult decât un salut de in-
fanterist în dreptul unei staţii
de radar. Nivelul de
înţelegere al unei mari puteri
din lume asigură şi modul în
care această putere îşi
tratează aliaţii. Din timpurile
glorioase ale Imperiului Bri-
tanic ştim că englezii îşi
tratau aliaţii după sentimentul
lor de valoare de sine mai
mult decât după devotamen-
tul pentru coroană. La capi-
tolul devotament, România ar
putea ocupa printre primele
locuri din lume, lupatând pen-
tru aliaţi, precum Germania,
chiar şi fără un tratat militar.

Acutizarea crizei im-
pune din ce în ce mai mult
României să ia o decizie de
parteneriat fidel, arătându-se
capabilă în a înţelege şi
nevoile protectorului ei, fie el
german sau american – care
îi sunt slăbiciunile şi
vulnerabilităţile înainte de a-
şi transforma ostaşii din nou
în carne de tun pentru un
război în numele unei alianţe
imaginare. Chiar şi fără multă

carte cunoaştem două lucruri:
în primul rând, istoria se
repetă apoi, alături de Ger-
mania, pe cât de fideli am
fost, tot nu ne-a iertat şi ne-a
dat Ardealul Ungariei, Cadri-
laterul Bulgariei, Basarabia şi
Bucovina Uniunii Sovietice, şi
că din restul ramăşiţei de ţara
din jurul Bucureştiului mai
doreau să înfiinţeze un stat
german „Donauland”.

Doar graţie propa-
gandei tot noi ne simţim
vinovaţi pentru 23 august şi
regretăm că nu am mers de
tot de râpă alături de Hitler.
Atât ieri, cât şi în zilele noas-
tre, lipsa de credibilitate pe
plan extern provine din fot-
balizarea politicii şi din opor-
tunismul clasei politice
dâmboviţene. Proverbul
românesc care se referă la
partea posterioară a corpului,
aflată în două luntri, este
chiar o minimalizare a unei
realităţi româneşti în care mai
fiecare organ este imprăştiat
pe câte o plutitoare. Indecizia
în privinţa orientării politice ne
va lăsa din nou descoperiţi, în
ciuda apartenenţei la o
construcţie instabilă şi
nedetermintată, supranumită
Uniunea Europeană.

Cu toate că atât
baschetul lui Ponta, cât şi
pokerul lui Antonescu,
preocupări extraprofesionale
ale celor mai prefabricaţi can-
didati la preşedinţia ţării, sunt

de origine americană – viz-
iunea lor în privinţa politicii
americane în Europa este di-
ametral opusă atât înălţimii
coşului de baschet, cât şi in-
stinctului elementar impus de
şeptica tulceană. Ambele
fiind paralizate - fie la unul în
disciplina de echipă a unui
partid de tip stalinist, fie la
altul tributară principiului de
cotizaţie la masa de poker.

Trebuie să ne
întrebăm care din obiectivele
noastre şi priorităţile
naţionale pot fi mai degrabă
atinse alături de SUA sau
alături de Bruxelles-ul exper-
imental. Având în vedere că
atât interceptările americane,
cât şi dorinţa Germaniei după
hegemonie, deghizată în eu-
ropenism sunt două realităţi
indubitabile, am face bine
atunci când ne şoptim reci-
proc ceva să fim patrioţi, şi nu
conformişti. Pentru lipsa de
viziune politică am plătit mai
mult decât preţul pentru ex-
ploatarea străină a resurselor
noastre naturale. Evitând
oportunismul arhaic al clasei
politice româneşti, este ex-
plicabil că marile puteri
vizează cu precădere
resursele naturale ale solului,
şi mai puţin valoarea
românilor.

●

Tragedia profesorului Zeletin Tragedia profesorului Zeletin 

Tudor

Voicu

ŞŞTEFAN ZELETIN
este pseud. lui Ştefan
Motaş. S-a născut în satul
Burdusaci, judeţul Bacău), a
fost istoric, economist, soci-
olog, filosof de orientare
neoliberală, profesor univer-
sitar la Iaşi. A studiat
geneza, structura, carac-
terul şi perspectivele
economiei româneşti. 

A susţinut transfor-
marea treptată a capitalis-
mului în socialism, sub
conducerea marii burghezii
(„Burghezimea română,
originea şi rolul ei istoric”,
„Neoliberalismul şi Şcoală
Nouă”). A scris zece cărţi.
Până la 23 august 1944 a
fost prigonit cu acuzaţia de
a utiliza metoda analizei
materialiste (zisă a lui Karl
Marx, dar în realitate a lui F.
Hegel). După 6 martie 1945
a fost prigonit pentru con-
cluziile studiilor sale în
favoarea capitalismului so-
cial şi a naţionalismului eco-
nomic.

Recitând volumul
„Neoliberalismul şi Şcoală
Nouă”,mi-am  amintit de dis-
cursul lui CEAUŞESCU la
Congresul al XIV-lea al
PCR, când, printer altele, a
declrata: „prima condiţie

pentru crearea unei ordini
sociale drepte este exclud-
erea capitalismului”.

Când în România
comunismul original a de-
generat şi s-a transformat în
naţional comunism, evreii
nu şi-au mai găsit locul în
societatea românească. 

A urmat un process
masiv de emigrare şi evreii
din România s-au împrăştiat
în cele patru zări. 

De acolo au început
o campanile furibundă de
denigrare a statului şi
poporului român. 

Iar  în timp ce
internaţionalismul comunist
a fost părăsit în favoa-
rea internaţionalismului
naţionalist, evreii au inven-
tat un substituit, o nouă
formă de internaţionalism,
„mondialismul” sau „global-
ismul”, care preia de la
marxismul original cele
două obiective majore:
desfiinţarea naţiunilor şi
subminarea Bisericii
Creştine prin ecumenism,
ofensivă sectelor şi
apropierea de iudaism, prin
acţiuni să transforme
creştinismul apostolic în
„iudeo creştinism”. Astfel iu-
daismul mondial îşi
imaginează că va stăpâni
lumea şi va reuşi să creeze
un stat omogen planetar iu-
daic. Marele filosof SPIN-

OZA BARUCH,  în lucrarea
„Tratatul Teologic-Politic” a
scris: „oamenii trebuie să se
conducă după raţiune, nu
după imaginaţie; prin put-
erea raţiunii, oamenii se pot
elibera de sclavia afectelor”.

SPINOZA a contes-
tat vericitatea Bibliei, afir-
mând că nu ar conține
niciun fel de adevăruri teo-
retice, doar învăţături
morale adaptate imaginaţiei
celor care nu sunt în stare
să se conducă după raţiune.
De asemenea, SPINOZA a
spus că pământul şi casele
(dacă ar fi posibil) ar trebui
să fie proprietate publică
…., închiriate cu anul la
cetăţeni … şi cu această
unică condiţie, a scutirii de
orice impozit în timp de
pace.

Sub gravă inculpatic
de erezie, Consiliu Eclesi-
astic al Sinagogei din Ams-
terdam, Olanda, la 27 iulie
1656 l-a excomunicat pe
SPINOZA, cu toate sum-
brele formalităţi ale riturilor
ebraice. Apoi l-a ajutat să
treacă în lumea umbrelor.
SPINIZA a murit în 1677, n-
avea atunci decât 45 de ani.
(Rog vedeţi cartea “SPIN-
OZA” de Will Durant, Edi-
tura Semne, Bucureşti,
2011). Aşa a sfârşit cel mai
mare evreu al vremurilor
moderne.

Evreii susţin că
raţiunea nu influenţează
naţiunea: „Noi nu suntem
datori raţiunii, omului pentru
niciuna dintre marile
realizări care sunt semnele
acţiunilor şi progresului
uman”. 

Omul este cu
adevărat măreţ numai
atunci când acţionează din
pasiune, este cu adevărat
“irezistibil” doar atunci când
recurge la imaginaţie. (Rog
vedeţi cartea „Mâna
Ascunsă a Francmasoner-
iei” de general – maior
CHEREP SPIRIOVICH, Ed-
itura SAPIENTIA, 2012,
pag. 149).  

Omul este condus şi
de instincte, instinctele de
conservare, de proprietate,
de perpetuare a speciei.
Spre deosebire, însă de
toate animalele, omul poate
transforma instinctele în vicii
pentru obţinerea doar a
plăcerilor trupeşti. 

Pervertirea in-
stinctelor se face sub
influenţa imaginaţiei care
duce pe om la desfrânare
sexuală, la lăcomie şi pa-
timi de dominaţie şi de pro-
prietate, toate acestea cu
consecinţele lor: războaie,
răzbunări, crime,
nedreptăţi, degradări înjosi-
toare, hoţie, violent, etc. 

De multe ori

imaginaţia, devine bolnavă,
şi duce la degenerarea indi-
vidului.

Ferească DUM-
NEZEU să învingă iudais-
mul mondial. Dacă oamenii
nu se vor trezi la realitate,
omenirea se va îndrepta
spre un dezastru mondial,
când nu va mai rămâne pe
pământ decât urma paşilor
lui Iisus. Nu suntem de-
parte. 

Lumea nu se
mulţumeşte a se
descreștina dar se 
şi dezumanizează, se
sălbăticeşte. Câtă dreptate
avea Richard Wagner când
a scris: „Dacă ar dispărea
omenirea, nu ar fi nicio
pagubă. Dar, să dispară din
cauza evreilor, ar fi o
neghiobie”. 

Guvernul evreiesc
mondial secret a fost creat
la 1 mai 1922 (Rog vedeţi
pag. 58 din cartea „Mâna
ascunsă a Franc masoner-
iei”). Este trist, dureros, per-
iculos, dar este adevărat.

●
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Strapungând paiele din ochiul ţăriiStrapungând paiele din ochiul ţării

Cezar 

A. Mihalache

CChiar şi în socialis-
mul apusului de democratie,
mai rămân lucruri legate de
„pragmatismul” capitalismu-
lui. Printre acestea şi orga-
nizarea de ceremonii
oficiale, festivisme de laudă
pentru cârmacii de mucava,
pentru care sunt necesari
bani, mulţi bani, să rămână
şi pentru puşculiţele proprii
ori de partid. Or, pentru a da
ţării circul de care să se bu-
cure până i se vor fi
înceţoşat ochii şi minţile în
perspectiva alegerilor, exec-
utivul plagiatorului a trecut
la extragerea, fără licenţă!,
a zahărului din ceai. Că
doar nu era să pună bani
din împrumuturile luate pe
spuza ţării pentru a o „dis-
tra”, nu?! Aşa că Ponta a
decis să ia şi ultima
firimitură de pâine de la
gura norodului pentru a face
rost de bani pentru organi-
zarea circului mai sus am-
intit. Bani care se obţin şi
mai lesne punând un nou
jug ţării, prin inventarea de
accize şi taxe, creşterea
celor existente, dar, mai
ales, lărgirea aproximativei
„mărginimi” fiscale de până
acum într-o nemărginire a
„bazelor” de spoliere.

Şi ar părea para-
doxal, dacă nu ar fi strict o
treabă de mitocan guverna-
mental, că toate aceste noi
impozite şi taxe sunt justifi-
cate, culmea, prin necesi-
tatea continuării lucrărilor pe
tot mai micile şantiere ale
„marilor” proiecte pe care
chiar ei le-au stopat! Accize
noi pentru combustibili pen-
tru a continua lucrările la
Bechtelul reziliat, nu din
grijă pentru banii ţării, ci
pentru a-l putea transforma
în Po(n)rtofelul PSD, sau
continuarea săpăturilor la
metroul căruia tot ei i-au au
pus stavilă vreme bună. Şi
mai sunt nenumărate con-
tracte cărora li s-au pus
„tălpi” doar pentru a da im-
presia ca ei sunt ce ce au
făcut rost de banii necesari.
Pentru a-şi dovedi
mărinimia pe şantierele
unde mai deunezi au pus
lacatăle schimbului de gu-
vernare. O „mărinimie” doar
la prima vedere; pentru că,
de fapt, totul este o
înşelăciune cu aspect penal
în care hoţia este acoperită
cu felurite accize şi taxe. 

Aşa cum ar fi justifi-
carea creării unui fond pen-
tru construcţia de autostrăzi
când, în realitate, banii pen-
tru aceste proiecte vin
oricum din fonduri europene
(or, fie puterea socialistă nu

mai vrea să audă de Eu-
ropa, fie autostrăzile de par-
tid au şi ele nevoie de un
fond din accize).

Şi cât de servili tre-
buie să fie gonacii de partid
în organizarea festivismului
de cortină pentru Victor
Ponta dacă, pentru a
asigura o simplă tăiere de
panglică, au pus la cale in-
augurarea „dezvirginării”
unui cap de tunel gata
săpat?! Şi umplut cu
tencuială şi chirpici de decor
doar pentru a reproduce
momentul „străpungerii”
chiar în prezenţa celui dintâi
plagiator al ţării… Pentru că,
la recenta vizită de lucru a
tovarăşului Ponta pe
şantierul noi magistrale de
metrou, la un asemenea
circ festivist a asistat ţara!
La smulgerea cu dinţii
forezei a umpluturii de artă
decorativă tip linguşeală de
partid. Totul doar pentru a-l
introduce între filele marilor
realizări pe tânărul asipirant
Ponta.

Iar în ritmul în care
se fac aceste ceremoniale
tembele, al imboldului pon-
taurului de a rupe şi sfâşia
cu coarnele sale cât mai
multe panglici şi cortine fes-
tivist-decorative, nu ar fi de
mirare ca, peste câteva
săptămâni, să asistăm şi la
protocolul inaugurării liniei

de metrou cu un vagon de
butaforie împins de muritorii
ascunşi înăuntru pe post de
vâşlaşi la galerele megalo-
maniei retrosocialiste. Totul
doar pentru ca viitorul fiu
(ne)iubit al ţării să mai
bifeze un punct de pe
agenda lui de plagiator al
„înaintaşilor”.

Şi este grabă mare
pentru că este tot mai puţin
probabil ca socialistul
mimetic să rămână la gu-
vernare măcar pe sfert cât a
stat socialistul împuşcat în
crezurile sale (şi este ridicol
să vedem cum azi, tocmai
ei, urmaşii doctrinarii ai
acelora care l-au ciuruit, îi
transformă locul de execuţie
în muzeu, nu atât ca prim
pas spre transformarea
zonei în pelerinaj la locul
primului sacrificat al
neînţelesului socialism, cât
mai ales pentru a pune ei
laba pe imaginea sa
istorică!). Pesemne, dară,
Ponta nu va prinde nici
măcar un cincinal. Şi atunci,
îi dă zor cu tăierile de pan-
glici pentru a bifa cât mai
multe „realizări” pe agenda
sa roşie. Căci, doar aparent
suntem departe de vre-
murile în care gonacii în-
torceau cu lopeţile zăpada
murdară şi vopseau copacii
în verde… Mai ales că de
gonacii nu am dus lipsă în

istoria noastră, iar cei de
acum sunt parcă şi mai
servili în împlinirea
dorinţelor cârmaciului (că
primesc banii, nu doar de-
zlegare la mici şi bere
răsuflată!).

Evident, rămâne în-
trebarea: ce va mai inau-
gura Ponta? Şi este
suficient sa răsfoim  pro-
gramele „fostului”, pe care
le plagiază acum „cârma-
ciul”, pentru a ne face o
idee. 

Trist este că, deşi
pusă în fata unui moment
abracadrant al festivismului,
prin inaugurarea capătului
de foreză străpungând
chirpiciul din paie şi pământ
văruit, ţara încă tace. Tace,
chiar dacă, tot la momentul
bizar al desprinderii
bucăţilor de pământ năclăite
peste împletitura din
papură, şi-a făcut simţită
prezenţa şi adunarea aplau-
dacilor, descalecată parcă
direct de la congres, pentru
a sonoriza galeria cu lozinci
„roşii”.

●

Ciocoii inculţi şi pungaşi!Ciocoii inculţi şi pungaşi!

Maria

Diana Popescu

PParafrazîndu-l pe
Ştefan Vodă, „România nu
mai e a noastră ci a
străinilor şi a pungaşilor de
la guvernare, cărora şi
urmaşii urmaşilor noştri” le
vor plăti datoriile făcute, nu
pentru dezvoltare naţională,
ci pentru îmbogăţire
personală. 

Democraţia ne-a
transformat în gropi de
gunoaie, atît de pline!, încît
avem saci legaţi şi de ochi şi
de brîu. Dacă nu ne
scuturăm acum de ei ne vor
afecta pe veci verticalitatea.
În România e necesară,
fără îndoială, o acţiune
amplă de curăţire a
gunoaielor de la guvernare.
Inculţii, pungaşii aceştia plini
de bani care ne conduc, tre-
buie trimişi la lucru pe
ogoarele patriei. E musai să
reînviem agricultura cu
braţele lor vînjoase, iar
averile dobîndite fraudulos,
împărţite la săracii neamu-
lui. 

Ce a dat Occidentul
României?

Ceea ce îndurăm
azi cu demnitatea şifonată şi
cu buzunarul gol. Poporul a

ieşit în stradă în ’89 nu pen-
tru că voia Occidentul la
furat în ţară şi nici pe aceşti
mizerabili pentru care
românul a ajuns de
batjocură şi ocară. Ordinea
mondială face şi desface,
nu mai există lege, nu mai
există nimic! Parlamentul şi
alte instituţii de rang înalt
sînt locuri în care se
desfăşoară cele mai mur-
dare tranzacţii pe banul stat-
ului. Părţi importante din
economia României, arvu-
nite între ei, au fost şterse
de pe hartă.

Dictatorii postmod-
erni, violenţi şi necruţători,
mai numeroşi, mai cruzi şi
mai lacomi, decît alţii, profită
de faptul că opinia publică
internaţională e preocupată
de revoltele de pe glob, şi-şi
fac de cap peste măsură. 

Oligarhia financiară
externă, ştiutele structuri
statale lipsite de istorie şi
moralitate (S.U.A., FMI, UE,
Banca Mondială, NATO), au
luat în posesie statele elib-
erate de comunism, şi-au
permis să plătească, de la
politicieni la conducătorii de
instituţii, pentru deturnarea
voinţei populare. Nu mai
există democraţie nicăieri în
lume. Democraţia, prin tra-
ducere, sună mai bine azi:

puterea poporului în mîinile
altora. UE nu a fost extinsă
pentru ajutorarea ţărilor
membre, ci pentru biruri,
taxe şi noi pieţe de des-
facere. În componenţa sa
sînt ţări cu priorităţi eco-
nomice şi ţari vasale. Noi
sîntem un stat vasal, întors
pe dos, din producător am
devenit piaţă consumatoare
şi exportatoare de sclavi
moderni şi ieftini. 

În ţară au mai rămas
copiii şi bătrînii. Mînaţi de
sărăcie, medicii părăsesc
ţara, tinerii militari români
mor pentru cauze străine în
războaiele altor interese. Cu
adevărat vă mărturisesc,
nicicînd în istorie n-a fost o
mai aprigă mafie politică şi
competiţie la vîrf pentru
avere! Nicicînd nu s-a
săvîrşit atîta de hoţie de
stat, asemenea biruri şi im-
pozite, taxe şi executări
silite. Niciodată România nu
a avut atîţia cerşetori,
şomeri şi atîţia bogătaşi! 

Ar trebui inventat
partidul bunului simţ, deşi
mi-e teamă că nimeni n-o să
plătească vreo cotizaţie.
Intervenţia virulentă a
F.M.I.-ului şi schimbul impus
cu popoarele dominante
are, precum se vede,
consecinţe extrem de

dăunătoare. Supunerea ţării
prin legi financiare nepotriv-
ite contextului intern, au
sugrumat intra-economia.

În paradoxala ar-
monie democratică a lumii
în care trăim, fără a strica
planul parşiv al marilor put-
eri, corupţia şi avariţia au
generat proteste ieşite vio-
lent de sub capac. 

Economistul Robert
Heilbroner afirma: „Capital-
ismul s-a prăbuşit pentru că
a generat şi a întreţinut in-
stabilitatea pe care o antic-
ipa chiar Marx. Un şir de
crize economice din ce în ce
mai severe, agravate de fla-
gelul războaielor, au nimicit
încrederea claselor infe-
rioare şi mijlocii în sistem.”
Lipsa de flexibilitate,
aservirea faţă de interesul
imediat al puterilor lumii a
şubrezit şi democraţia
europeană. „Privind în
urmă, vom observa cu cîtă
tenacitate sumbră au mers
unele popoare chiar pe
făgaşul despre care Marx
spunea că „avea să le ducă
la pierzanie.” 

Istoria s-a petrecut
ca şi cum factorii de putere
ai vremurilor ar fi susţinut
inconştient aceste profeţii.
Mark Mazower în Istoria Eu-
ropei secolulului 20 („Dark

Continent”) confirmă
afirmaţia lui Robert Heil-
broner cu privire la
prăbuşirea încrederii în
democraţie şi în valorile lib-
eralismului. A fost odată ca
niciodată, a fost mai bine în
ţară. Că de n-ar fi fost, nu s-
ar povesti. Aşa începeau
poveştile copilăriei, în care,
cine mai crede? Cine mai
crede că balaurii şi
vrăjitoarele de la putere vor
fi puşi la frigare? Ciocoii noi
plesnesc de bunăstare,
înconjuraţi de lăutarii din
Occident. Din perspectiva
psihanalitică, poveştile
auzite azi, nu mai au virtuţi
terapeutice, îi fac pe români
să sufere ca în metastază..

●


