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„Vai autorului care nu seamănă

cu scrisul său, 

- şi vai poetului care nu

seamănă cu versul său.”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Justiția ca „expresivitate” Justiția ca „expresivitate” 
kafkiană…kafkiană…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu felul în care min-
istrul Justiției, Tudorel
Toader, își leagă frazele te
șochează… Ci legăturile 
de tip kafkian dintre
„conținuturi”! Acest Urmuz al
justiției care, în mod cert, și-
a greșit calea. Căci ar fi
putut fi orice altceva! Ar fi
putut rămâne chiar simplu
profesor de drept, căci nu
au studenții măsura pri-
ceperii în a-i combate
„judecățile de valoare” și

discursurile interminabile.
Adică le au, dar în aceeași
măsură au nevoie și de
note, așa că de ce l-ar com-
bate?! Ar fi putut fi și un ex-
celent scriitor de ficțiune
paralelă. Sau, și mai bine,
un pictor al șevaletului de
dincolo de suprarealism…

Chiar și de… min-
istru ar fi fost bun! Dar nu
unul al Justiției! Căci acolo,
măcar acolo, este nevoie de
rigurozitate! De exactitate!
Nu de scorneli ficționare pe
care nu suntem siguri dacă
le pătrunde pe deplin chiar
el.

Și totuși, acest „Pi-
casso” al Justiției așezat de
sistem în spatele șevaletului
a început a mutila tocmai
imaginea Justiției. Mai întor-
tocheat decât ar fi fost dacă
era de-a dreptul legat la
ochi, aidoma doamnei pe
care o ciuntește (legislativ,
desigur!) acum, a început să
mâzgălească o justiție în
care părțile s-au amestecat
în kitsch-ul unui imitator al
lucrărilor lui Gustav Klimt.

Nimic nu mai
seamănă cu imaginea rela-
tiv stabilă a părților mai in-
time ori nu ale Justiției. A
răsucit și a „asamblat”
părțile acesteia de spui că le
pregătește pentru expoziția
personală a remake-ulu
după cenușiul căruia îi duce
dorul!

Și-a arogat însă

meritul de „profesor” 
al talerelor neechilibrate,
punându-i la respect pe toți
ce nu au studii juridice. Pre-
cum ambasadorul Hans
Klemm, pe care l-a ironizat
pentru părerile neavizate ju-
ridic. Și poate că da, cei ce
nu au studii ar trebui să
rămână la stadiul de furni-
zori de păreri. Dar asta nu
înseamnă că trebuie să
tacă! Iar mai grav este fap-
tul că aceleași respect
impus îl cere ministrul „pi-
cassian” și din partea celor
ce au studii mult mai apro-
fundate ca el. Și care mai

au, pe lângă priceperea de
a se mișca printre temele și
ipotezele mereu în schim-
bare, și răspunsuri la variile
probleme ale Justiției.

Ultima găselniță
debitată ca argument al
dreptului de a trasa o
Justiție după imaginea
impusă de improvizatorii de
pe scena politico-
guvernamentală a răsunat
într-o formulă cu mult peste
imaginația debordantă a
profesorului care are prea
mult timp liber, „filosofând”
ieftin despre orice, oricând
și oricum.

„Există și exemplul
multor state care nu au
CSM”. O exprimare pe cât
de scurtă, pe atât de
agasantă în frazeologia
neexprimată dar existentă
în gândirea ministrului. O
amenințare pe care poate
chiar Inspecția judiciară,
asta folosită ca incitare în
cursul guvernamental
„Dezbină și împarte”… ju-
ridic ar trebui cercetată.
Sigur, dacă am trece de ex-
primarea atât de stufoasă în
care sensul și non-sensul
sunt suprapuse într-o
singură șarjă de cuvinte.
Pentru că „justificarea” de
după duce la apogeu agre-
siunea inițial timidă: „Există
și acest model, state cu
democrație consolidată,
state unde puterile sunt sep-
arate în echilibrul controlului

reciproc și funcționează”.
Așadar, putem trăi și

fără CSM! Se prea poate…
Dar chiar ministrul spune în
ce condiții: într-un stat cu
democrație consolidată! Or,
parcă reformarea actuală a
Justiției se face tocmai pen-
tru consolidarea statului așa
că de unde această de-
montare a căruței (justiției)
pentru a o pune în fața
boilor (guvernamentali!)?

Sigur, desfăcând
ambalajul aparent supraim-
presionist al logoreei de
care dă dovadă ministrul
Justiției rămânem cu
aceeași nucă tare de care
ne tot lovim de decenii:
„Cine nu e cu noi e îm-
potriva noastră!”… La asta
se reduce (și) esența
reformării justiției.

Și totuși, în acest
exercițiu de imaginație
supralicitată am putea face
și noi o rocadă… Ce ar fi
dacă Liviu Pop s-ar da drept
ministru al Justiției iar
Toader al Educației? Ar fi
vreo diferență? Nu! Pentru
că „patul lui Procust” folosit
ca schelet de potrivire a
celor ce se… împotrivesc ar
funcționa similar! Cu
aceeași centralizare și plan-
ificare pe care cabinetul Tu-
dose o împarte în toate
direcțiile în care s-a avântat
pentru a readuce „ordinea”
pe care o așteaptă o parte a
sistemului de 27 de ani.
Restaurația a ceea ce, de
fapt, în mare parte nici nu a
fost destructurat, ci a rămas
în cotloanele unei societăți
nelustrate, sub o mască al
chipului cioplit într-un
atavism despotic.

Și tragic e poate fap-
tul că abia de acum în-
cepem să cuprindem
realitatea pe care o trăim în
ignoranță… Noi nu repetăm
istoria pentru că nu am fi
învățat din greșelile trecutu-
lui! Noi pur și simplu
continuăm acel filon de care
nu ne-am desprins nicicând
și care, acum, după două
decenii jumătate trecute,
doar iese la suprafață…

Și e grotesc să vezi,
nu fantoșele reînviate ale
trecutului, ci monștrii ce s-au
hrănit din blazarea

noastră…

●

Ucraina, Ucraina, 
stat totalitar eșuat...stat totalitar eșuat...

Ionuș
Țene

ÎÎntreaga scenă
politică ucraineană prin
votarea în rada supremă a
legii educației, prin care se
interzice în școală limba
minorităților naționale și-a
arătat fața totalitară,
xenofobă și bolșevică. În
ciuda protestelor virulente
ale Poloniei, Ungariei și sus-
pect de firave ale României,
Kievul nu a renunțat la legea
educației, care ucide școala
în limbile minorităților
naționale și președintele
Piotr Poroșenko a promulgat
cu zâmbetul pe buze contro-
versata măsură legislativă ce
aduce aminte de anii negri
când Ucraina era protectorat
nazist sub conducerea lui
Stephan Bandera pe vremea
celui de-al doilea război
mondial.

Treptat până în 2020
școliile românești, maghiare,
poloneze și rusești vor fi
transformate în focare de
educație ale propagandei
naționaliste în limba
ucraineană. Reiese tot mai
clar că Euromaidanul de la
Kiev din 2014 nu a fost
declanșat pentru Europa și
democrație, ci doar o lovitură
de stat ambivalentă
bolșevico-nazistă, pentru
epurarea etnică în tânărul
stat ucrainean, unde
minoritățile nu mai au voie să
trăiască și să vorbeasă în
limba maternă, ca pe vre-
mea lui Petliura sau Mahno.
La aceste măsuri ce am-
intesc de vremea stalinismu-
lui cultural sau de genocidul
nazist, SUA și Bruxellul nu
răspund, ci tac complice.
Polonia, Ungaria și vocea
timidă a Bucureștiului (să nu
supere metropola) împotriva
politicii de epurare
educațională și etnică din
Ucraina nu este auzită la
Washington, ba mai mult
ignorată în totalitate. Cei
500.000 de români din Bu-
covina de nord și Bugeac,
200.000 de maghiari din
Transcarpatia și peste
300.000 de polonezi din
zona Liov sunt condamnați
la moarte culturală și li se in-
terzice folosirea limbii
materne.

Kievul cu o infatuare
împletită cu disprețul
continuă politica împotriva
minorităților naționale cu

sprijinul american și al
comisiei europene. Parcă
Ucraina dorește să se inte-
greze în fosta URSS, nu în
Uniunea Europeană. Este
ipocrizie pură dublu limbaj al
Bruxellului folosit față de
Kiev și ignoranță totală față
de normele europene pe
care le apără Budapesta,
Bucureștiul și Varșovia.
Dacă România sau Ungaria
ar da o lege a educației care
să afecteze drepturile
minoritățile, SUA și Bruxellul
le-ar fi sancționat cu brutali-
tate așa cum au făcut-o cu
Serbia în 1999. Dar pentru
că Kievul se bate militar la
propriu cu rușii, încălcările
drepturilor omului din
Ucraina sunt ignorate (încu-
rajate?) de SUA și conduc-
erea UE. Se pune întrebarea
logică: dacă rușii din
Crimeea și Donbas nu s-ar fi
mobilizat pentru apărarea in-
tereselor și a autonomiei
naționale în 2014, azi ar fi
fost obligați să vorbească
limba ucraineană, iar școliile
le-ar fi fost închise, deși pe
teritoriile în care trăiesc com-
pact reprezintă majoritatea
etnică absolută.

Rușii au reușit să-și
prăstreze identitate etnică cu
arma în mână și cu sprijinul
Moscovei, care reprezintă o
mare putere. Dar pe românii,
maghiarii și polonezii,
abandonați în Ucraina unei
politici educaționale similare
epurării etnice din vremea lui
Stalin, cine-i apără? SUA?
Bruxellul? Mă îndoiesc.
Șansa ca românii, ungurii și
polonezii din Ucraina să nu
dispară sunt țările mamă
care trebuie să ia măsuri
dure până la un război politic
și economic împotriva
Ucrainei, până această țară
va înțelege să stopeze
măsurile nazisto-bolșevice
împotriva minorităților. Azi,
Ucraina este un stat totalitar
eșuat de tip nord-coreean,
un adevărat mormânt pentru
minoritățile naționale. Rușii
au reușit să-și apere intere-
sele, românii, polonezii și
maghiarii vor ști să și le

apere?

●



Firea românilor 3

Sfinții studenți VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU, și camarazii lor legionariSfinții studenți VASILE BACIU și ION MOLDOVEANU, și camarazii lor legionari

Ion
Coja

PPoate, vreodată, se
va face dreptate până la
capăt şi pentru legionari.
Ceea ce, după mintea mea,
înseamnă şi trecerea în rân-
dul sfinţilor a dumnealor
VASILE BACIU şi ION
MOLDOVEANU. Vor fi
„Sfinţii studenţi”, care au tre-
cut în lumea celor drepţi prin
moarte de martir, în
cumplită zi de 22 septem-
brie 1939. VASILE BACIU la
Tecuci, ION
MOLDOVEANU la Ploieşti.
Aidoma biblicului Irod,
regele criminal, criminalul
cel mai sângeros din Istoria
Neamului românesc, fie-i
spurcatul nume uitat!, a dat
ordin să fie ucişi, pe loc, fără
nicio judecată, toţi legionarii
aflaţi în temniţele regimului,
la care să se adauge câte
trei legionari în fiecare judeţ,
luaţi la întâmplare, numai le-
gionari să fie! Un total de
circa 300 de martiri ai
credinţei în Iisus şi în Neam.
O crimă fără egal…

VASILE BACIU nu a
fost ales de poliţia din
Tecuci să fie împuşcat în
mod „exemplar”, la răscruce
de drumuri, să fie văzut de
toată lumea: cine va face că
el, că el s-o păţească! Nu se
numără printre legionarii cei
mai cunoscuţi, cu vechime
în Mişcare… Poliţia a de-
semnat un grup de trei le-
gionari, i-a târit prin oraş
până la locul execuţiei şi
când se pregăteau să ducă
la îndeplinire ordinul nemer-
nicului „Vodă”, a intervenit
tînărul VASILE BACIU, aflat
printre privitorii care se în-
tâmplau a fi de faţă. Tînărul
s-a apropiat de poliţistul mai
mare în grad şi i-a vorbit
cam aşa – cuvinte reconsti-
tuite, imaginate de subsem-
nat: „Domnule poliţist, ştiu
că aveţi ordin să ucideţi trei
legionari, indiferent cine
sunt aceştia. Şi eu sunt le-
gionar! Va rog să mă luaţi
pe mine în locul camaradu-
lui X – al cărui nume nu se
mai ştie. Dînsul este tată a
trei copii care rămân astfel
orfani. Luaţi-mă pe mine în
locul sau, eu nu am copii…
Aşa a ajuns VASILE BACIU
din Tecuci pe Lista de sfinţi
legionari martirizaţi din or-
dinul regelui scelerat şi
sperjur.

Povestea studentu-
lui ION MOLDOVEANU din
Ploieşti este la fel de
minunată, de
nemaipomenită: Când cei
trei legionari desemnaţi de
jandarmeria Ploieştiului să
fie daţi ofrandă Bestiei re-
gale au fost aduşi în Piaţă
Gării de Sud, unde circulaţia

este cea mai intensă, s-a
auzit o voce: „Opriţi
execuţia! Staţi! Opriţi
execuţia!”… Şi s-a văzut un
tînăr alergând disperat spre
locul cumplitei execuţii! Cu
greu trăgându-şi sufletul de
cât alergase că să ajungă la
timp, tînărul arată spre unul
dintre cei trei: „Dumnealui
nu este legionar! Este o
confuzie de nume. Eu sunt
legionarul ION
MOLDOVEANU! Pe dum-
nealui îl cheamă la fel, dar
nu este legionar! Aţi
greşit!”… Jandarmul şef nu
a avut nimic de obiectat şi s-
a …corectat, împuşcându-l
pe adevăratul legionar ION
MOLDOVEANU! Minune
curată a fost şi felul cum s-a
aflat de cele povestite mai
sus abia în urmă cu un an.
Alături de VASILE BACIU şi
ION MOLDOVEANU au mai
fost executaţi şi alţi studenţi
– mai mult de patruzeci,
printre ei şi un elev, LEV-
IZCHI ŞTEFAN.

NOTĂ BENE Le-
gionarii au şi ei multe
păcate. Păcatul cel mai
mare, după umilă mea
părere, constă în neglijenţă
cu care au tratat con-
semnarea propriilor fapte. A
isprăvilor legionare. Arhivă
legionară este extrem de
lacunară. Ce se mai poate
salva trebuie urgent trecut
din memoria orală în cea
scrisă. Îi rog pe cititori să
consulte lista de mai jos,
alcătuită de marele om şi is-
toric care a fost GHEO-
RGHE BUZATU. În măsură
în care unii dintre noi pot, se
cuvine să salvăm de la
uitare puţinele informaţii
care se mai pot culege, din
arhivă scrisă sau orală a
localităţilor în care au trăit
martirii noştri legionari.
Informaţiile astfel dobândite
vor fi consemnate și pe site-
ul www.ioncoja.ro, la cate-
goria Legionarii în
eternitate, spre a fi citite şi
eventual completate de alţi
cititori.

NOTĂ În mai multe
lucrări, numele lui ION
MOLDOVEANU este greşit
consemnat printre victimele
de la Bucureşti. El aparţine,
cu întreagă să sfinţenie,
Ploieştiului, judeţului Pra-
hova.

Iată lista tuturor
românilor care au avut parte
de moarte de martiri, pentru
vină de a-şi fi închinat viaţă
Neamului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos:

Lista legionarilor asasinaţi la
21-22 sept. 1939
Bibliografie: Vezi Gh.
Buzatu şi colaboratori,Radi-
ografia dreptei româneşti
(1927-1941), Bucureşti, Ed-
itura FFPress, 1996, pp.

120-123 (inclusiv bibli-
ografie); M. Tase,Miţi Du-
mitrescu, Salzburg, Colecţia
„Omul Nou”, 1952;
Mişcarea Naţional Creştină,
Nouă Dreapta, revista on-
line, disponibilă pe Internet.

MASACRAŢI ÎN PIAŢA 
Sf. ELEFTERIE DIN
BUCUREŞTI, LA 21 Sept.
1939

Dumitrescu Miţi (avocat)
Ionescu Ion (student)
Isaia Ovidiu (fotograf)

Moldoveanu Ion (student)
Paraschivescu Gheorghe

(student)
Popescu Cezar (student)

Stãnciulescu Marin
(mecanic)

Popescu Traian (student)
Vasiliu Ion (desenator)

ASASINAŢI LA ÎN-
CHISOAREA RÂMNICUL
SĂRAT în noaptea de 21-22
Sept. 1939

Clime Gheorghe (inginer)
Cantacuzino Alecu (avocat)

Iotu Nicolae (avocat)
Tell Alexandru (avocat)

Furdui Gheorghe (doctor în
teologie)

Dobre Bănică (licenţiat)
Polihroniade Mihail (avo-

cat)
Craja Paul (medic)

Simulescu Sima (profesor)
Apostolescu Gheorghe

(comerciant)
Istrate Gheorghe (licenţiat)
Banea Ion (avocat, medic)

Serafim Aurel (inginer)

ASASINAŢI ÎN SPITALUL
MILITAR DIN BRAŞOV

Cotigă Traian (avocat)
Ionicã Eugen (inginer)

Siancu Emil (ofiţer)
Pihu Grigore (licenţiat)

Şuşman Iuliu (funcţionar)
Herghelegiu Ion (avocat)

Proca Gheorghe
(funcţionar)

ASASINAŢI ÎN LAGĂRUL
DE CONCENTRARE DE
LA MIERCUREA CIUCULUI
În acea noapte sângeroasă,
44 de legionari au fost treziţi
din somn şi strigaţi de pe o
listã de cãtre un ofiţer. Li s-a
cerut sã se pregãteascã re-
pede cã trebuie sã plece în
alt lagãr.
În faţă porţii de şarmã ghim-
patã s-a format coloana. La
lumina lãmpaselor au fost
legaţi unul de altul de mâini
cu funii. De jur împrejur,
încercuiţi de agenţi-cãlãi,
pornesc spre drumul jertfei
lor supreme. Înaintea de
ieşirea din lagãr, Iordache
Nicoarã, cel mai iubit de toţi
pentru necuprinsă dragoste
şi bunãtate ce revãrsă în
jurul lui, spune „Tatãl Nos-
tru”. Între tufãriile din

apropierea lagãrului îi
aştepta mitralieră. Aici în-
cepu sã se spunã o altã
rugãciune. Mitralieră insã n-
a lãsat-o sã se sfarseascã.
Cei 44 de flăcăi – legionari
– români se prãbuşesc, unul
peste altul, cu rugãciune pe
buze. Unul dintre ei mai
putu strigă într-o ultimã su-
flare: „Trãiascã Legiunea şi
Cãpitanul!”

Benec Constantin
(funcţionar)

Biriş Ovidiu (avocat)
Borzea Titus (student)

Buhăi Vasile (funcţionar)
Cioflec Marius (student)
Comjic Ştefan (student)

Coman Cozmin (student)
Gheorghe Constantin (stu-

dent)
Constantinescu Dumitru

(medic)
Corbeanu Vasile (student)

Dobrin Liviu (medic)
Dorca Afilon (teolog)
Docaru Dumitru (sub-

inginer)
Enescu Ion (funcţionar)

Felecan Vasile (muncitor)
Filipov Vasile (student)

Garniceanu Florin (ofiţer)
Grama Iosif (student)

Iordache Nicoarã (asist.
univ.)

Macoveschi Ion (student)
Micu Augustin (inginer)

Mincã Ilie (ofiţer)
Miter Ion (student)

Noaghea Virgil (student)
Nitiu Aurel (student)

Pavelescu Alexandru (avo-
cat)

Popa Tiberiu (student)
Popescu Marin (student)

Popescu B. Anton
(funcţionar)

Prodea Nicolae (muncitor)
Rãdulescu Virgil (ziarist)

Raicu Constantin (licenţiat)
Stamate Eugen (student)

Stegãrescu Const.
(licenţiat)

Strugaru Nicolae (avocat)
Susai Vasile (licenţiat)
Teodorescu Gheorghe

(sculptor)
Tiponut Gheorghe (elev)
Todan Coriolan (student)

Ungureanu Corneliu
(licenţiat)

Ursu Ion (student)
Vasiliu I. Gh. Galus (ofiţer)
Vilmus Adam (muncitor)
Zache Petre (funcţionar)

ASASINAŢI ÎN LAGĂRUL
DE CONCENTRARE
VASLUI

Antoniu Ion Pasu (avocat)
Belgea Ion (avocat)

Boboc Constantin (student)
Borzea Virgil (ofiţer)

Bujgoli Spiru (licenţiat)
Busuioc Ion (student)
Calpãr Mihai (teolog)
Cardu Valeriu (poet)

Clime Traian (funcţionar)
Comãnescu Nicolae (ofiţer)
Danielescu Iosim (student)

Dobre Ion Radu (muncitor)
Garniceanu Victor Puiu

(avocat)
Goga Mircea (student)
Maricari Nicolae (ofiţer)

Moraru Alex Bubi (student)
Motoc Mircea (student)

Nicolicescu Gheorghe (in-
giner)

Popescu Spiru (student)
Popescu Vasile (student)
Rãcman Gogu (student)
Riosanu Petre (inginer)

Spânu Iordache (student)
Stahu Teodor (avocat)
Sola Stavre (student)

Supila Polisperhon (stu-
dent)

Teohari Mircea (student)
Tucan Boris (student)

Tudose Teodor (avocat)
Volocaru Gheorghe

(funcţionar)
Zus Radu (student)

ASASINATELE DE PE TOT
CUPRINSUL ȚĂRII LA 21-22
Sept. 1939

Poliţia şi unitãţile de jan-
darmerie din toate judeţele au
primit, în aceeaşi noapte, or-
dinul sã aresteze şi sã execute
imediat, în locuri publice, câte
trei legionari.

Arad
Mădutã Ioan (avocat)

Bulboacă Ioan
Julan Ilie (agricultor)

Argeş
Pielmus Ioan (ofiţer)

Olteanu Vasile
Amzãr Traian

Bacău
Condopol Mircea

Mandache Alexandru
Antonovici Constantin (stu-

dent)

Bălţi
Condratiuc Alexe
Ursache Victor
Gherman Ioan

Bihor
Cozma Lazãr
Jude Dumitru

Botoşani
Iftimutã Vasile
Grigoriu Mihail

Mancos Gheorghe

Brăila
Bobotă Teodor

Udrea Ion

Braşov
Faur Ioan (profesor)
Bordeianu I. Lehaciu

Nicolici Nicolae
Popacioc Radu

Buzău
Voinea Constantin

Caliacra
Cranica Petre (student)
Popescu Hristu (tãran)

Cavachi Dumitru (student)

(urmare în pagina a 4 a)
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Câmpulung
Irimiciuc Valerian (cojocar)

Țăranu Traian
Cozan Luchian

Caraş
Borzac Lazăr (muncitor)
Bãleanu Ion (funcţionar)

Cerbu Iancu

Cernăuți
Pisarciuc Silvestru
Regwald Francisc

Molotiuc Ioan

Cetatea Albă
Vlădău Ioan

Pãucã V. Dumitru (revizor
şcolar)

Curoglu Damian

Ciuc
Duma Iosif (profesor)

Caranica Ioan
Mirea Ilie

Cluj
Cuibus Petre

Eremia Niccolae

Constanţa
Chivu Ion (preot)

Chiriazi Constantin
(funcţionar)

Mocanu Staicu (preot)
Secărescu Ion (preot)

Covurlui
Popa Costăchel
Croitoru Tudor

Potolea Gheorghe (ofiţer in-
valid de rãzboi)

Dâmboviţa
Niţescu Petre

Lungu Ion (învãtãtor)
Gâlmeanu Ion (student)

Dolj
Horculescu Nicolae

Poenaru Ilie
Ştefãnache Ioan

Dorohoi
Surugiu Gheorghe
Barbu Gheorghe

Honceru Ion

Durostor
Nastu Nicolae (tãran)
Manganita Constantin

(tãran)
Memu Dionisie (tãran)

Fălciu
Codreanu Ion (inginer)

Nicolae Emil
Croitoru Vasile

Gorj
Şerban Constantin

Munteanu Gheorghe (cãpi-
tan)

Motomancea Grigore (preot)

Hotin
Dubuleac Vasile

DubovinschiTeodor
Soroceanu Dumitru Iacob

Hunedoara
Popa Petre (muncitor)

Cornea Gheorghe
Sârbu Nicolae

Ialomiţa
Manolescu Grigore

Constantinescu Constantin
Badea Traian

Iaşi
Dãnilã Nicolae (licenţiat)

Leontin Miron (preot)
Bagdad Elena

Lăpușna
Diaconescu Vasile (colonel)

Florescu Sergiu (ziarist)
Palamarciuc Ion

Maramureş
Butnaru Ion

Chirculitã Dumitru
Belidean Mircea (student)

Mehedinţi
Gheorghiu Victor

Geacu Hristu Petre
Gheorghievici N.

geac.

Mureş
Rusu Iacob

Paletas Francisc
Pãdureanu Nicolae

Muscel
Nerasan Ion (avocat)

Stancu

Năsăud
Tonea Simion
Girigan Cornel

Tolan Alexandru

Neamţ
Malinici Nicolae
Avãdanei Vasile

Puiu Vasile

Olt
Gãman Florea (elev)

Manzu Dumitru (student)
Preda Gheorghe

Orhei
Zalupcescu Grigore

Mocanu Andrei

Răileanu Naum

Prahova
Cojocaru Alexandru

Filip Dumitru

Putna
State Vasile

Voinea Nicolae
Marin Petre

Roman
Creangã Vasile

Romanaţi
Niculescu Gheorghe

Oprovici Horia

Sălaj
Burcaş Augustin

Satu Mare
Bozantan Victor (avocat)

Jitaru Spiridon

Severin-Lugoj
Galescu Pavel (curelar)

Ghindã Gheorghe (muncitor)
Sârbu Damaschin (tãran)

Soroca
Levizchi Ştefan (elev)

Ştiucã Boris
Criclivai Azare

Suceava
Răuț Ion

Gemeniuc Ion
Jitaru Spiridon (student)

Târnava Mică
Barzã Gheorghe

Pris Ion
Codrea Nicolae

Tecuci
Căsăneanu Gheorghe
Teodorescu Spirache

Baciu Vasile (student)

Teleorman
Abagiu Dumitru (comerciant)

Cristea Aristotel
Toader Dumitru (comerciant)

Tighina
Heidenrich Vladimir
Cãldare Constantin

Caragancev Ion

Timiş-Torontal
Udrea Teodor (croitor)

Dragomir Gheorghe (şofer)
Cocora Alexandru

Trei Scaune
Lascãr Gheorghe (inginer)

Vrânceanu Gheorghe
Caranica Enache (licenţiat)

Turda
Cucerzan Constantin (stu-

dent)
Nichita Augustin (mãcelar)
Tonceanu Gheorghe (stu-

dent)

Vâlcea
Nicolăescu Aurel (preot)

Diaconescu Dumitru (preot)
Vasilescu Nicolae (tâmplar)

Cadavrele celor
asasinaţi au fost lăsate timp
de trei zile expuse în pieţele
publice. Elevii din toate
şcolile au fost aduşi să le
vădã şi nici copiii celor ucişi
nu au fost cruţaţi de la acest
spectacol. Dumnezeu să-i
odihnească în împărăţia Sa.

●

Cheltuieli imigranţi ilegali versus alocaţii copii români! Faceţi un simplu calcul?Cheltuieli imigranţi ilegali versus alocaţii copii români! Faceţi un simplu calcul?

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani dezastrul
demografic al României pare
de neoprit. Au plecat din ţară
circa cinci milioane de
români, partea cea mai
activă, iar 17 la sută din
populaţia României trăieşte
în Diaspora. Pentru stoparea
declinului demografic şi
creşterea natalităţii guvernele
ultimilor 27 de ani nu fac mai
nimic.Parcă totul e programat
ca până în 2050 românii să
mai rămână doar 14 milioane
în România, fapt ce poate
duce la inversareea
proporţiilor etnice: majoritatea
să devină minoritate, aşa
cum este în Luxemburg şi în
alte ţări mai mici europene.
Recent s-au plafonat
îndemnizaţiile pentru mame,
iar alocaţiile au rămas la 84
de lei per copil român, deşi
parlamentarii propuseseră să
crească la 100 de euro.

Senatul României a
respins recent creşterea
alocaţiei pentru copil pe motiv
că nu sunt bani la buget, dar
între timp se alocă fonduri
uriaşe pentru integrarea
imigranţilor ilegali şi musul-

mani care, mai nou, au o
nouă rută de intrare în Eu-
ropa: Marea Neagră. Turcia a
deschis robinetul cu imigranţi
pe Marea Neagră pentru a
şantaja Europa şi în special
Germania, ţara care conduce
în realitate Uniunea
Europeană. MAE prin vocea
lui Teodor Meleşcanu a ofer-
tat primirea de imigranţi, de
fapt acceptând cotele de
refugiaţi impuse de Bruxelles.

Venirea imigranţilor
ilegali pe ruta nouă deschisă
la Marea Neagră nu 
pare întâmplătoare, ci 
mai degrabă o supapă
demografică pentru popu-
larea continentului cu noi
populaţii, care să schimbe
majoritatea etno-religioasă.
Dacă pentru mamele
românce care nasc prunci şi
pentru alocaţiile copiilor
români nu sunt bani: s-a pla-
fonat îndemnizaţia, alocaţia
per copil este de doar 84 de
lei, Guvernul are în schimb
bani pentru imigranţii ilegali
de a îi întreţine şi integra în
România. Din taxele şi im-
pozitele românilor muncitori
se va asigura un trai mai bun
imigranţilor decât mamelor,
copiilor şi pensionarilor
români. Noi muncim pentru

ca soţiile noastre sau copiii
noştri să o ducă mai bine, nu
să trăiască mult mai bine
imigranţii ilegali pentru că aşa
vrea Bruxelles?

Guvernul a stabilit
mai demult ce sume se vor
aloca fiecarui refugiat care va
ajunge în România. Pe baza
datelor comunicate de Institu-
tul de Cercetare a Calității
Vieții (ICCV), a fost stabilit un
set de valori necesare pentru
cheltuielile lunare (hrană,
îmbrăcăminte, cazare), pen-
tru un solicitant de azil, 
adult. Solicitantul de azil
beneficiază, la cerere, de
hrană în limita sumei de 
10 lei/persoană/zi, de
îmbrăcăminte în limita sumei
de 67 lei/persoană/sezon
vară și de 100
lei/persoană/sezon iarnă, la
care se adaugă 6
lei/persoană/zi reprezentând
cheltuieli cu transport local,
servicii culturale, presa, ser-
vicii de reparații și cheltuieli
pentru igiena personală.
Solicitanții de azil cărora In-
spectoratul General pentru
Imigrări (IGI) nu le poate
asigura cazarea în centrele
de primire din subordine pot
beneficia de asistență
materială pentru închirierea

unei locuințe, în valoare de
450 lei/persoană/lună, și
asistență materială pentru
acoperirea cheltuielilor de
întreținere, în valoare de 120
lei/lună/persoană pentru se-
zonul cald și 155
lei/lună/persoană pentru se-
zonul rece.Suma acordată
lunar pentru chirie scade cu
30 la sută în cazul familiilor
cu doi membri și cu 40 la sută
în cazul familiilor cu trei mem-
bri. Inspectoratul General
pentru Imigrări poate sus-
penda acordarea acestor
sume și poate impune ram-
bursarea sau suportarea pe
viitor a costurilor respective în
cazul în care constată că so-
licitantul de protecție
internaţională deține mi-
jloacele necesare unui nivel
de trai adecvat și poate con-
tribui la suportarea costurilor
aferente condițiilor material
de primire și îngrijirilor med-
icale.

Făcând un calcul
simplu, reise că imigranții vor
primi peste 1.000 de lei pe
lună, sumă pe care cei mai
mulţi români pensionari nu o
încasează de la stat după o
viață de muncă. Banii de la
bugetul realizat din
contribuţia lucrătorilor români

nu pot fi alocaţi pentru
mamele românce şi pentru
copiii de români că nu sunt
resurse aşa cum ne minte
Guvernul, dar ca să se asig-
ure popularea cu imigranţi a
României se găsesc
resursele financiare nece-
sare? Nimeni nu neagă drep-
tul real şi umanitar al unor
refugiaţi din zone de război
de a fi primiţi omeneşte şi
creştineşte pe teritoriul
României, dar e contrapro-
ductiv şi distructiv să primeşti
sute de mii de imigranţi eco-
nomici prin care se înfiltrează
mii de islamişti pentru a
schimba raporturile de-
mografice din România sau
Europa şi a permite implicit
escaladarea terorismului, cu
încălcarea flagrantă a
prevederilor legale şi
constituţionale. Se pune în-
trebarea firească: de ce pen-
tru imigranţi sunt bani iar
pentru alocaţiile copiilor
români nu? E legal? Hai să
dăm bani mai mulţi pentru
reîntoarcerea şi reintegrarea
românilor plecaţi în
străinătate!

●
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În fața Imnului Național și al Tricolorului, toți ceilalți trebuie să tacă!În fața Imnului Național și al Tricolorului, toți ceilalți trebuie să tacă!

Cezar Adonis
Mihalache

CChiar așteptăm ziua
în care ni se va spune în
față că avem nevoie de
avizul cutărei instituții pentru
a ne mai putea intona Imnul
Național? Chiar așteptăm
momentul în care ni se vor
trimite adrese oficiale cu
interdicția de a ne cânta
imnul sub motivația ca in-
tonarea acestuia în oricare
alte locuri decât cele „apro-
bate” reprezintă o acțiune
„naționalistă” (în sensul
acelui naționalism-rău, lătrat
efumestic ca dovadă 
a extremismului reprobabil),
pentru a ne trezi?

Ceea ce s-a întâm-
plat la Cluj-Napoca
reprezintă doar „avan-
premiera” a ceea ce poate
genera somnul rațiunii unei
nații întregi…

„Tânguirile” unui
imam pe scena Operei
Naționale Române din Cluj-
Napoca, într-un moment în
care, geopolitic, situația
este atât de delicată, poate
fi considerată o provocare
mascată sub numele de „act
cultural”. Și da, în sensul ac-
tului „cultural” invocat de
către directorimea instituției
de la Cluj-Napoca pentru a
aduce un imam pe scenă,
dacă acel cânt ar fi fost
huiduit și acoperit de valuri
de înjurături neaoșe, am fi

putut vorbi de un „răspuns”
huliganic al acelor specta-
tori care au protestat. Doar
că din sală nu s-au auzit nici
fluierături dezaprobatoare,
nici înjurături… Ci Imnul
Național!

Or, să fii dat afară
pentru că ai intonat imnul
țării tale, la tine în țară, într-
o instituție purtând însem-
nele Statului Român, asta
chiar reprezintă o ofensă.

Dacă ar fi fost un act
cultural real, „imamul” și-ar
fi oprit rugăciunea, așa cum
face orice artist, și ar fi
așteptat să se liniștească
„protestatarii”. Dar el a con-
tinuat, neabătut, ca un pre-
ambul a impasibilității de
care vor da dovadă și când
vor ajunge să facă asta și
pe străzile orașelor noastre.
Căci acolo vom ajunge cu
această toleranță excesivă,
pe o hrănim cu valori și
identități la care renunțăm,
nu să ne fie nouă bine (căci
nouă ne este așa cum sun-
tem!), ci să le fie altora,
străini de neam și țară…

Cu mai multe luni în
urmă, românii veniți din
Ardeal la București, într-un
marș simbolic, nu au fost
lăsați să intre cu drapelele
lor în Muzeul Satului, printr-
un act oficial aducându-li-se
„la cunoștință” (în țara lor!)
că nu au voie decât cu un
singur Tricolor. Iar gravă a
fost atenționarea în sine, o
adresă ce purta însemnele

unei instituții de stat și care
preciza negru pe alb că
prezența mai multor drapele
nu reprezintă „un act cul-
tural, ci unul naționalist” (în
același sens al extremismu-
lui reprobabil!).

Acum, în Ardeal, mai
mulți români au fost dați
afară dintr-o instituție a lor
(din casa lor, din casa
noastră!) pentru că au into-
nat Imnul Național. Sigur,
ne-am fi așteptat să o
vedem chiar pe doamna
chestor Lipă-lopată con-
ducând hoarda paznicilor
trimiși să-i scoată pe
„protestatari” afară, flu-
turând mândră actul pe care
l-a semnat, cu și mai multe
luni în urmă, și prin care in-
tonarea imnului era interzisă
în cadrul competițiilor
sportive. Eventual alergând
și cu a doua filă apostilată
guvernamental, pentru ex-
tinderea interdicției de la
sport, la cultură.

Și totuși, nu ges-
turile aberante ale evacua-
torilor de românism au
șocat. În fond, mereu se vor
găsi coloane de cauciuc și
cozi de topor!

Reacția sălii, însă…
Atitudinea spectatorilor aflați
într-un soi de mimetism ne-
a șocat. Pentru că a
aplauda scoaterea din sală
a acelora care au intonat
„Deșteaptă-te, Române!”
arată că toleranța asociată
cu pseudoelitismul intelec-

tual generează grave 
fisuri într-o mentalitate
anesteziată de prozelitism.
De neoprozelitism…

Cei ce au „intrat”
peste vocea imamului au
făcut-o intonând Imnul
Național al unei țări în care
imamul este un oaspete (și
ar trebui să se comporte pe
măsura ospitalității cu care
a fost primit). În schimb, cei
ce au jubilat la evacuarea
din sală a acelora ce au
făcut apel la trezirea
națională au făcut-o cu
vorbe de mahala și aplauze
provocatoare.

Și este trist, dar
deloc surprinzător, că direc-
torimii instituției nu i s-a
cerut nici măcar o explicație.
Măcar în numele nostru, cei
ce le plătim salariile. Și își
vede neabătută de drum…
De fapt, așa cum nici pe
Lipă-plită nu a întrebat-o ni-
meni ce este cu acel ordin
care lovea în identitatea
noastră națională, ducând
în ilegalitate un simbol al
Statului Român, așa 
cum nici directorimea de la
Muzeul Satului din
București nu a fost întrebată
cum și-a permis să aso-
cieze tricolorul cu eticheta
de naționalism-extremism,
nici șefimea de la Opera
Națională Română din Cluj
Napoca nu a fost luată la
întrebări pentru provocarea
din cadrul unui așa-zis act
cultural.

Și să nu ne trezim
cu acest mimetism de sală
la nivel de stradă… Căci
atunci nu va trebui să ne
mai mirăm dacă în clipa în
care vom ajunge să fim dați
afară din țara noastră, prin
ciuntirea pământurilor și a
identităților (pe care nu am
știut să le protejăm ori nu
am vrut în numele
„toleranței”), se vor găsi
destui aplaudaci să laude
momentul.

În acea clipă nu va
mai fi doar un moment de
negare a propriei identități
produs accidental, o rătăcire
a unei săli adormite în
supratoleranța folosită pen-
tru a sufoca românismul
emoțional, ci unul de de-
schidere a unui alt capitol.
Acela al unei Românii pier-
dute din prostie, ignoranță și
blazare…

Există o veche
vorbă de garnizoană:
„Decât să plângă mama
mea, mai bine să plângă
mama lui!”. Or, decât să
ajungem să ne plângă țara
de situația în care am adus-
o, mai bine să plângă alții că
nu i-am lăsat să ajungă
unde au vrut! Și trebuie, prin
lege la nevoie, să cimentăm
dreptul nostru de a ne in-
tona Imnul Național oriunde
simțim, iar toți ceilalți să-și
„înalțe” tânguirile-rugăciune
doar în locurile pe care noi
le stabilim.

●

Mistica globalistă a politicianismului actualMistica globalistă a politicianismului actual

George
Petrovai

ÎÎn poem-nuvela
Marele inchizitor din celebrul
roman Frații Karamazov
(Evgheni Evtușenko împarte
oamenii în patru părți: cei care
au citit romanul, cei care nu l-
au citit încă, cei care nu-l vor
citi niciodată, cei care au
urmărit filmul), F.M.Dostoievski
scrie despre „miracol, taină și
autoritate”, cele trei instru-
mente de anihilare a libertății și
personalității umane, mi-
jloacele pe cât de perfide pe-
atâta de eficace prin care
miliarde de oameni sunt
convinși de cârmuitori că nu
vor dobândi adevărata libertate
decât renunțând de bunăvoie
la ea. Ca pe urmă ei toți să se
simtă fericiți (sic!) că au scăpat
de povara liberei alegeri...

Prin progresele înreg-
istrate de știință și tehnică
(magia tehnicii a deposedat
omenirea de putința minunării,
baza religiozității ei primitive!),
omul, suntem înștiințați de
P.P.Negulescu în Destinul
omenirii, este atâta de
nehotărât și mulțumit când
poate transfera altora sarcina
unor decizii riscante, încât
„teama de răspundere pare a
fi, de altfel, o caracteristică, din
ce în ce mai pronunțată, a

«omului modern»”.
Niciodată în decursul

zbuciumatei sale istorii, omul
nu s-a mulțumit doar cu o
bucată de pâine și un loc sub
soare. Cu sufletul mai în-
fometat ca trupul, el totdeauna
și-a dorit acea idee, care  con-
comitent să-l călăuzească și
să-l echilibreze în plan moral-
spiritual.

Iată de ce a devenit o
regulă (cică însuși motorul pro-
gresului), ca oamenii să fie
mereu nemulțumiți de ceea ce
au și mereu să râvnească la
ceea ce nu au. Doar adevărații
înțelepți procedează taman in-
vers – posedă forța psihică de-
a renunța la toate zorzoanele
materiale (bani, influență, glo-
rie, plăceri) și, cultivând neînc-
etat cumpătarea și simplitatea,
ajung să cunoască fericirea
generată de bogăția lăuntrică...

Ideea călăuzitoare în
prima parte a Antichității a fost
una eminamente mitologică,
pentru ca spre finalul perioadei
să devină „Civis romanus sum”
(Sunt cetățean roman), în Evul
Mediu ea s-a chemat ardoarea
creștină (popoarele medievale
europene erau, antropologic
vorbind, mai neomogene decât
cele moderne, dar aveau o
cultură mult mai unitară), re-
nascentismul a urmat calea
ireverențioasă a scepticismului
și mașinismului (Nae Ionescu:
„Până la Renaștere omul își

cerea zilnic scuze de la Dum-
nezeu că există, după
Renaștere Dumnezeu Și-a
cerut zilnic scuze de la om că
există...”), după revoluția
iacobină și formarea națiunilor
prioritatea revine drepturilor
omului, la începutul secolului
20 și în perioada interbelică se
conturează mistica religioasă a
națiunii dominante (germanis-
mul și bolșesimul rusesc în Eu-
ropa, americanismul peste
ocean, niponismul în Orientul
Îndepărtat), o mistică în care
„naționalismul depășește mar-
ginile naționalului”, transfor-
mându-se în mesianism, și
statul – după părerea lui Lud-
wig Bauer – ajunge „să mo-
nopolizeze până și crima”, în
perioada războiului rece s-a
urmărit cu înverșunare capitu-
larea necondiționată a inami-
cilor politico-ideologici,
îndeosebi prin furibunda cursă
a înarmărilor, iar după căderea
formală a comunismului euro-
pean s-a continuat catastrofala
cale a integrării națiunilor 
într-o Europă profund totalitară
și foarte puțin unitară
(deocamdată doar libera
circulație a turiștilor și a forței
de muncă, dar cu spațiul
Schengen un scop pentru
români, și nesigura monedă
euro).

Avem și dovada în
acest sens - Marea Britanie nu
mai vrea să facă parte dintr-o

Europă compozită, în care se
petrec lucruri de genul
următor: 1) Statele membre
contribuie nu doar cu sume
consistente pentru întreținerea
unui enorm aparat birocratic
(Comisia UE are circa 54.000
de funcționari plătiți regește), ci
și cu propria lor suveranitate
(au loc succesive cedări de su-
veranitate); 2) Făcătura numită
Uniunea Europeană (UE) este
atât de democratică (sic!),
încât Parlamentul European,
format din 754 de membri
(reprezentanții celor 27 de
națiuni), nu poate elabora legi
fără aprobarea Comisiei UE!
De reținut că uriașa armată de
comisari, în frunte cu
președintele lor, nu sunt aleși!
Iar directivele lor constituie pre-
lungirea și, desigur, diversifi-
carea directivelor primite de la
adevăratul conducător al Eu-
ropei – Cartelul petrolului și
medicamentelor. Asta da
democrație!; 3) Uniunea
Europeană face recomandări
în absolut toate sferele de ac-
tivitate ale țărilor membre,
adică se amestecă în treburile
lor interne. Deși acestea nu au
calitatea legilor (ceva în genul
ordonanțelor guvernamentale)
și în mod normal n-ar trebui să
fie obligatorii, totuși, se lasă cu
sancțiuni acolo unde nu sunt
aplicate întocmai și fără crâc-
nire.; 4) UE este atâta de
(ne)unitară, încât rulează cu

vreo trei viteze: una pentru
țările vestice (mai ales Germa-
nia și Franța), alta pentru țările
centrale și o cu totul alta pentru
cele estice. 

Firește, puterea de de-
cizie și avantajele aferente
sunt în directă și inseparabilă
legătură cu viteza de rulare...;
5) Naționalismul și patriotismul
sunt rău văzute în pestrița Uni-
une. Așa că, după izgonirea
acestor concepte din presă și
actele oficiale, golul rămas a
fost de îndată alimentat, dar
imposibil de umplut, cu diversi-
uni de felul multiculturalismului,
șovinismului și antisemitismu-
lui.; 6) Parafrazându-l pe
adorabilul George Orwell, cu
maximă certitudine se poate
spune despre acest mastodont
politico-economic: Toate
statele din UE sunt egale între
ele; atâta doar că unele sunt
mai egale ca altele... Iată
proba: Câțiva corifei loviți cu
leuca au aruncat o piatră în
fântână (au deschis porțile
pentru pătrunderea musul-
manilor) și sute de milioane de
europeni nu pot s-o scoată (vor
avea de suferit cu toții prin
cotele obligatorii de migranți).

●


