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„Revoluţia de la 1848 a vrut ca

românul sa fie nu numai liber,

dar şi proprietar, fără care liber-

tatea e mincinoasă..”

- Nicolae Bălcescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Prima noapte acasă, Prima noapte acasă, 
întâia noapte de „jandarmeriadă”…întâia noapte de „jandarmeriadă”…

Cezar Adonis
Mihalache

AAm avut aproape de
toate… Cât pentru o
„revoluție”… Sau măcar o
revoltă… Am avut în câteva
ore „radiografia” începutului
nostru decembrist… Iar lu-
crurile mergeau atât 
de bine… Dacă nu s-ar 
fi transformat într-o
„jandarmeriadă”, am fi re-
consemnat o victorie de de-
cembrie într-un august al
reunirii acasă. Și am fi putut
să le arătăm copiilor noștri
cum am fost noi „atunci”. Și
cum se recâștigă o libertate.

Și ei ne-au servit de
toate! Aproape imitativ,
zilele de decembrie s-au
repetat în ore, apoi 
au fost scămoșate într-o
„jandarmeriadă” menită să-i
elibereze pe ei, ultrașii de la
putere, de visurile noastre și
ale celor veniți acasă.

Întâia noapte acasă
a durut… Și ne-a durut și pe
noi pentru neputința de a nu
fi reușit să facem mai mult
pentru cei veniți acasă.

Am avut de toate…
Am avut și o tovarășă
Olguța care ne-a pus suta
de lei, nu la leafa, ci la pen-
sie. Eventuala pensie. 
Am avut și numeroși
„stănciulești” ce și-au pus
cârmuirea în ghips și au
tăiat-o în concedii, lăsând
vlădicii de sub ei să
conducă țara…

Am avut și porțile
ferecate ale întreprinderilor
decembriste, acum în imag-
inea dezgustătoare a
mașinilor oprite în trafic și a
trenurilor ținute ore întregi
departe de Capitală. Dar nu
am mai avut și „fuga”
tovarășilor! Pentru că ei s-
au pus la adăpost, în ghip-
sul lipsei de curaj de a ieși
în fața țării, în fața Dias-
porei.

Și, din fericire,
comparațiile se opresc aici.
Nu am avut vărsarea de
sânge decembristă. Puterea
ar fi vrut să inunde Piața
Victoriei cu sângele nostru
și al fraților veniți acasă,
aveau și tunurile de apă
necesare să spele repede
dârele abuzurilor de putere
ale pretorienilor din șleata
jandarmeriei, dar nu le-a
ieșit așa cum au vrut.

Penali, Slugoi, Do-
bitoci… Acesta a fost par-

tidul de guvernământ în
prima zi și, mai ales, prima
noapte a fraților noștri
acasă… Și multă lașitate
dinspre oportuniștii de câr-
muire…

Se știa că bocancul
puterii va lovi în plin frăția
fraților reuniți acasă… Am
crezut însă că va fi un șut
din scurt, din bonteul
disperării, nu o talpă de jeg
de slugă pusă în slujba
guvernării. Că nu se va
merge totuși atât de de-
parte. Credeam că, știindu-
se cu ochii Europei ațintiți
asupra lor, guvernanții își
vor ține în lesă
„țestoasele”… Dar poate
tocmai de aceia au vrut să
arate de ce sunt în stare…
Și asta au arătat: un aparat
de represiune. Iar ceea ce
aproape s-au jurat că nu
sunt, „pretorieni în slujba
partidului de la putere”,
exact asta s-au dovedit…

Sigur, după prima
noapte acasă în care au fost
hăituiți, bătuți, mutilați, orele
dimineții ar fi trebuit să
aducă și primele arestări.
Arestarea clicii de la gu-
vernare care s-a dedat la
violență! A „ultrașilor” care
ne conduc.

Ne-am fi așteptat ca
un procuror curajos, căci da,
și ei trebuie să arate că au
curaj, noi și frații noștri dias-
poreni am făcut-o, să
dispună, cercetări penale în
regim de urgență, ba, chiar
acolo, printre oasele rupte
ale fraților noștri, printre
mamele alergate, tinerele
izbite de caldarâm, printre
viiturile de gaze lacrimo-
gene, pădurile de bastoane.
Acolo ar fi trebuit să vină și
Avocatul poporului, să vadă
singur abuzurile, nu să stea
în papuci acasă și să în-
trebe cât va mai apuca să ia
pensia specială dacă
retează strada mizeria de la
guvernare?!…

Hahalerele s-au pus
însă la adăpost. Iar
adevărații vinovați nu vor
putea fi prea ușor „legați”.
Nemernicul care a generat
această violență împotriva
românilor, nemergându-i să-
i facă pe români să se în-
caiere între ei (cei de acasă
să le dea cu dosul palme
peste ceafă celor veniți
acasă, să rămână dias-
porenii acolo, departe de
țară, să nu „atenteze” la
porția de salam primită în

plus de la tovarășa Olguța),
s-a pus la adăpost.

Pentru că, deși este
știut a fi capul hidrei împuțite
care izbește cu zecile de
brațe în noi, nu a semnat,
nu a ordonat, și nu este nici
într-o funcție de guvernare,
cu nume și prenume (cum o
mai sta oare tânăra 
pupilă lângă acest moroi
îmbătrânit înainte de vreme
de veninul urii și ranchiună,
când a văzut cum pustoaice
de vârsta ei sunt trântite la
pământ la ordinul indirect al
lui „Daddy”?)… Liviu Drag-
nea și-a pus la adăpost
servitorii fideli, expediind-o
și pe penibila D(r)ăncilă în
concediu, punând un servil
în locul ei, și care va
răspunde cândva, aidoma
jandarmilor care au făcut
abuzuri.

Ați fost niște do-
bitoci, voi slugoi ai puterii!
Aveți măcar ultimul dram de
rațiune și recunoașteți!
Faceți pasul înapoi și veniți
singuri spre judecată!

Iar tu, Vișinescu
Carmen Dan! Ți-ai mânjit
mâinile cu sângele nostru.
Ai pătat imaginea unei
instituții istorice în anul Cen-
tenarului, ai transformat-o
într-o „jandarmeriadă” din
care cu greu își va mai
putea recupera onoarea, cu
greu își va mai 
putea recâștiga încrederea
românilor. Ai băgat în
aceeași oală în care ai în-
vârtit ca o vrăjitoare,
proaspăt văduvă veselă, ce
trebuia să „făcătuiască” o
poțiune de scăpare a puterii,
instituțiile țării. Și nu vei ieși
bine de aici;  Târgușor te
așteaptă!

P.S.:

Jandarmeria nu mai
este cea de acum câțiva ani,
astăzi părând mai mult o masă
de intervenție la comandă
politică, deprofesionalizată,
umflată cu  mulți neaveniți, 
pe modelul poliției locale…
Nepregătiți, dar agresivi… Or,
combinația dintre o slabă in-
struire și o „compensare” cu
„tehnică individuală de
apărare” generează astfel de
situații. De ce au împins jan-
darmii în cadrul dispozitivului
de intervenție o femeie? Dar,
mai ales, de ce marii bărbați
jandarmi nu și-au protejat
colega, lăsând-o aproape

singură?

●

A… Cucoană, se răsuceşte proA… Cucoană, se răsuceşte pro--
fesorul în mormânt!fesorul în mormânt!

Constantin
Turturică

AA fost o vreme când
cuconiţa asta mi s-a părut a fi
o doamnă. Medic de profesie,
scriitoare… Azi însă – spre
surprinderea mea şi a multor
intelectuali –  această femeie
s-a transformat într-o
madamă de cartier. Ce s-a pe-
trecut cu ea, cine a întors-o,
cine o plăteşte, nu ştiu. Aş
vrea să-i amintesc, totuşi, un
episod, care se leagă de
soarta omului al cărui nume îl
poartă, şi pe care îl mânjeşte
fără jenă:

În toamna lui 1958, a
avut loc, în sala 303 din
Grozăveşti – fostele grajduri
regale – adunarea facultăţilor
ideologice, din cadrul
Universităţii Bucureşti – Filo-
zofia, Istoria şi Dreptul. Scopul
ei declarat: Analiza muncii ide-
ologice în rândul studenţilor…
Gheorghiu-Dej avea încă vie
în minte revolta de la Bu-
dapesta. În plus, voia să le
arate sovieticilor că, deşi Ar-
mata roşie se retrăsese din
ţara noastră, comunismul nu
era în pericol… La prezidiu,
semianalfabetul general
Dănălache… Ce bine i-ar fi
stat în guvernele lui Drag-
nea!… În primele rănduri rec-
torul, decanii şi diverşi
tovarăşi cu munci de
răspundere. În sală, circa
două mii de studenţi, foarte
mulţi îngrijoraţi de ce se pre-
supunea că va urma – darea
afară din facultate a celor care
au dovedit că n-au conştiinţă
revoluţionară.

Numai că primul sac-
rificat a fost profesorul Dion-
isos Pipidi, şeful catedrei de
istorie veche. Care,  ce
îndrăznise să facă? Refuzase
să semneze Apelul pentru sal-
varea vieţii lui Manolis Glezos
– un tânăr grec. Acesta, cura-
jos, în vremea ocupaţiei ger-
mane, dăduse jos de pe
Acropole steagul cu zvastică.
Celălalt steag, roşu, cu
sceceră şi ciocan pe el, nu-l
interesa. Totuşi, comuniştii au
pus laba pe el şi l-au pus 
în fruntea celor care 
protestau împotriva regimului
coloneilor… Ai auzit,
cucoană?… Când a întrecut
măsura – o fi spart vreun
geam – tribunalul militar l-a
condamnat la moarte. Atunci
toată lumea – cu ceolovecii în
frunte – a sărit în apărarea
tânărului, obligându-i pe toţi
cetăţenii din ţările afiliate
Moscovei să semneze un
apel.

Ei bine, pe tabelul
ăsta, profesorul Pipidi n-a vrut
să-şi pună iscălitura. „De ce,
bă?” a bubuit în microfon
vocea generalului Dănălache.
Şi profesorul, speriat, cu
glasul pierit, a explicat: Urma
să plece în Grecia, să
cerceteze anumite pete albe
din istoria relaţiilor româno-
elene. Or, dacă ar fi semnat
acel tabel, coloneii de la Atena
nu i-ar mai fi permis să intre în
arhive. Explicaţia li s-a părut
multora convingătoare şi au
aplaudat. Dănălache însă a
bubuit iar în microfon… Avea
o voce ca ăluia care anunţa
într-o vreme: „Ultima
reprizăăăă!”… și a întrebat:
„Cine este pentru excluderea
ăstuia din  învăţâmântul nos-
tru?” Şi a urmat inevitabilul:
Ne-am plecat capul şi am ridi-
cat mâna… „În unanimitate…
Pipidi, ieşi afară din sală!”…

Şi acum te întreb,
cucoană: Dacă în clipa în care
viitorul dumitale socru
părăsea sala, jignit, umilit, în-
frânt, undeva în Bucureşti ar fi
existat o manifestaţie de
protest, crezi că s-ar fi dus? L-
ar fi luat şi pe fiusău, pe An-
drei, cu el? L-ar mai fi
interesat dacă acea adunare
este autorizată de primărie? O
să spui că n-are nicio legătură
darea afară din învăţământ a
socrului dumitale, profesorul
Pipidi, cu manifestaţia din
piaţa Victoriei. Are, cucoană,
are! Că mulţi dintre
manifestanţi au fost jigniţi şi
umiliţi de traiul zilnic şi, în final,
daţi afară din ţară. Iar cei
rămaşi, care strigă azi „Jos
PSD!”, o fac de frică să nu fie
şi ei nevoiţi să-şi ia lumea în
cap, convinşi că ţara e a lor,
nu a unora ca Dragnea.

P.S.:

Relatarea celor întâm-
plate, în 1958, la sala 3o3,
constituie un capitol în cartea
mea „Nu eşti obligat să mori
tâmpit”, cu subtitlul „Mărturia
informatorului”,  apărută la ed-
itura  Eminescu şi retipărită la
Tehno-press.

●
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Adevărul istoric: Rezoluţia de la Alba-Iulia, nici o referire la autonomia vreuneiAdevărul istoric: Rezoluţia de la Alba-Iulia, nici o referire la autonomia vreunei
părţi din Transilvania după criterii etnice!părţi din Transilvania după criterii etnice!

Ioan Aurel
Pop

ÎÎn data de 27 iulie
2018, vicepremierul Un-
gariei, Semjén Zsolt, a afir-
mat, la Băile Tuşnad, că
Ungaria nu va onora oricum
Ziua Naţională a României
de la 1 decembrie şi a solic-
itat „autonomia” pentru
maghiarii din Transilvania
prin apel la Rezoluţia de
Unire de la Alba Iulia.

Eu am o singură
rugăminte, nimic altceva. Vă
rog frumos să citiţi, să recitiţi
declaraţia de la Alba Iulia.
Hotărârea de unire a Tran-
silvaniei cu România,
adoptată la 1 Decembrie
1918, cuprinde nouă
puncte, care au în centrul
lor următoarele idei:
„Adunarea Naţională a tu-
turor românilor din Transil-
vania, Banat şi Ţara
Ungurească” decretează
unirea acestor români şi a
teritoriilor locuite de dânşii
cu România. Se rezervă ter-
itoriilor sus indicate au-
tonomie provizorie, până la
întrunirea adunării constitu-
ante. Se emit principiile fun-
damentale de alcătuire a
noului statul român. Se cere
congresului de pace să
asigure dreptatea şi liber-
tatea tuturor naţiunilor mari
şi mici şi să elimine 
războiul din raporturile
internaţionale. 

Se adresează un
salut „fraţilor din Bucovina”,
care se uniseră cu trei zile
înainte cu România. Sunt
salutate naţiunile eliberate
din jugul austro-ungar. Se
cinsteşte memoria eroilor
români sacrificaţi pentru lib-
ertatea şi unitatea naţiunii
române. Se mulţumeşte
Puterilor Aliate (Antantei)
pentru că au scăpat
civilizaţia din „ghearele bar-
bariei”. Se decide înfiinţarea
Marelui Sfat Naţional
Român, ca reprezentant al
„naţiunii române din Transil-
vania, Banat şi Ţara
Ungurească”. Singurul arti-
col dintre cele nouă care are
subpuncte (anume şase)
este cel de-al treilea. 

Aceste şase sub-
puncte concretizează prin-
cipiile alcătuitoare de stat:
libertatea naţională a
„popoarelor conlocuitoare”;
libertatea confesională a tu-
turor cultelor din stat; vot
universal, egal, direct şi se-
cret pentru ambele sexe, de
la 21 de ani în sus; liber-
tatea presei, de asociere,
de întrunire şi de gândire;
reforma agrară radicală;
drepturi pentru munci-
torimea industrială echiva-
lente celor din statele cel

mai avansate din Apus. Ter-
menul de autonomie este
folosit de două ori în textul
Rezoluţiei menţionate.
Prima utilizare a sa apare la
începutul actului, anume la
articolul al II-lea:
„Adunarea Naţională
rezervă teritoriilor sus indi-
cate (Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească*) au-
tonomie provizorie până la
întrunirea Constituantei,
aleasă pe baza votului uni-
versal”. După cum se vede,
este vorba despre dec-
retarea autonomiei teritori-
ilor locuite în majoritate de
români, unite cu România
(circa 100.000 de km
pătraţi), teritorii privite în în-

tregimea lor. În al doilea
rând, chiar şi acestor teri-
torii, Adunarea le-a propus
autonomie provizorie, doar
până la întrunirea adunării,
alese prin vot universal,
menite să de Regatului
României o nouă
Constituţie. Toate aceste
prevederi s-au respectat în
linii mari, iar Transilvania cu
Banatul şi Părţile vestice s-
au încadrat definitiv în
România, fără nicio au-
tonomie, doar după trecerea
unui interval de timp. Prima
şi cea mai importantă de-
cizie a Adunării Naţionale
nu a fost autonomia provi-
zorie a provinciei (provinci-
ilor), cu „decretarea” unirii
lor cu România. Punctul
nodal al documentului este
tocmai unirea românilor re-
spectivi şi a teritoriilor
menţionate cu România. Iar
această unire a fost
„decretată” de către cei
1228 de delegaţi, aleşi în
chip democratic şi posesori
de documente oficiale

( „ c r e d e n ţ i o n a l e ” ) ,
reprezentanţi ai tuturor
românilor în cauză. Este
drept că decidenţii unirii,
spre cinstea lor, se ocupă
pe larg de minorităţile
naţionale şi confesionale din
Transilvania şi de soarta lor
din Regatul României, pen-
tru că românii nu au dorit să
se transforme din asupriţi în
asupritori. Între „principiile
fundamentale la alcătuirea
noului stat român” unificat,
Adunarea Naţională a sta-
bilit: „deplina libertate
naţională pentru toate
popoarele conlocuitoare” şi
„egala îndreptăţire şi
deplina libertate autonomă
confesională pentru toate

confesiunile din stat”.
„Deplina libertate naţională”
este explicată clar, fără
putinţă de interpretări para-
lele şi ea însemna, pentru
autorii Rezoluţiei, dreptul
„popoarelor conlocuitoare”
de a se „instrui, administra
şi judeca în limba proprie”,
de „a fi reprezentate în cor-
purile legiuitoare” ale
României, de a fi reprezen-
tate în guvernarea ţării. Ter-
menul de „autonomă” este
aici un adjectiv şi se referă
la „toate confesiunile din
stat” şi nu doar la confesiu-
nile minorităţilor.

Ce comentarii se pot
face în legătură cu acest
document, din perspectiva
trecerii unui secole de la
elaborarea sa? Nicăieri în
textul Rezoluţiei nu se face
vreo referire la autonomia
vreunei părţi din Transilva-
nia după criterii etnice. De
altminteri, „autonomiile is-
torice” din Transilvania, in-
clusiv „Pământul secuiesc”,
fuseseră desfiinţate de către

statul dualist austro-ungar
(mai exact, de către parla-
mentul şi guvernul de la Bu-
dapesta) în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. Cea
mai numeroasă minoritate
din România, cea maghiară
(care reprezintă peste 6%
din populaţia ţării), se poate
„instrui” în limba proprie pe
teritoriul României, de la
treapta de grădiniţă până la
universitate, la nivele
licenţă, masterat şi doctorat.

Aceeaşi minoritate
maghiară se poate „admin-
istra” în limba proprie peste
tot unde deţine majoritatea
simplă şi unde organele de
conducere, de la primari
până la membrii consiliilor

locale, judeţene etc. sunt de
limbă maghiară. Nu există
localitate mixtă în România
în care minorităţile să nu fie
reprezentate prin vot, în
funcţie de număr.

Aceeaşi minoritate
maghiară de poate „judeca”
în limba proprie acolo unde
se îndeplinesc condiţiile
cerute de lege. Orice mem-
bru al minorităţii ungare
poate vorbi în faţa
instanţelor de judecată în
limba maghiară, asig-
urându-i-se, la nevoie,
traducător. Rezoluţia
Adunării Naţionale nu
„decretează”, adică nu
hotărăşte decât un singur
lucru, care este capital,
anume unirea Transilvaniei
cu România. În rest, face
propuneri de respectat către
„noul stat român”, din care
decisese ca pomenitele ter-
itorii să facă parte. Statul
român, atât în perioada
interbelică cât şi ulterior, a
respectat, în linii mari şi în
funcţie de regimurile

politice, aceste propuneri de
respectare a drepturilor
minorităţilor. Rezoluţia
Adunării Naţionale de la
Alba Iulia din 18 Noiem-
brie/1 Decembrie 1918 De
altminteri, dreptul moral al
liderilor minorităţii ungare
din România de a chestiona
autorităţile române de stat
în legătură cu aplicarea
deplină a rezoluţiei de unire
de la 1 Decembrie 1918, de
la Alba Iulia, rămâne dis-
cutabil, dintr-un motiv foarte
simplu. Maghiarii, în postura
lor de comunitate globală,
nu au recunoscut niciodată
unirea Transilvaniei cu
România, în chip explicit,
fără echivoc, aşa cum au
făcut-o saşii, şvabii,
ucrainenii, romii etc.

Ce înseamnă asta?
Înseamnă neacceptarea
„decretului” de la 1 Decem-
brie 1918, emis de majori-
tatea absolută a populaţiei
Transilvaniei, în acord 
cu toate prevederile
internaţionale aflate atunci
în vigoare şi ratificat de
Conferinţa de pace de la
Paris din 1919-1920, revali-
dat apoi la Conferinţa de
pace din 1946-1947, re-
cunoscut de alte documente
cu valoare juridică
internaţională, deopotrivă
înainte şi după 1989. În
acest caz, liderii comunităţii
ungare care au agreat şi
agreează această poziţie
(nu toţi maghiarii!) se
situează nu doar în afara
legilor româneşti, ci şi în
afara celor internaţionale şi
nu au dreptul să invoce un
document pe care nu-l
acceptă în esenţa sa. Cu
alte cuvinte, nu poţi lua din
Rezoluţia adunării de la
Alba Iulia doar ceea ce îţi
convine. Dar chiar şi aşa,
făcând pledoarie pro domo,
cum s-a văzut, liderii
maghiari se înşală:
declaraţia respectivă, cu
putere de lege doar în
privinţa Unirii, nu prevede
nicăieri autonomie pentru
minorităţile etnice din
Ardeal.

———————————–
* Este vorba despre

Partium sau „Părţile
ungureşti” (în sensul de
regiunile locuite de români
situate spre Ungaria), adică
despre Crişana, Sătmar,
Maramureş, Solnoc, Ung,

Bereg, Ugocea etc.

●
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Românii din Diaspora între insecuritatea europeană Românii din Diaspora între insecuritatea europeană 
și prosperitatea de acasăși prosperitatea de acasă

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimii ani creșterea
economică a României – cea
mai mare din Europa – a per-
mis ca salariile din IT și
construcții să cunoască o ex-
plozie substanțială. Creșterea
economică a transformat
România într-un tigru eco-
nomic cu o ascensiune a grafi-
cului creșterii locurilor de
muncă, dar din păcate neocu-
pate pentru că peste cinci mil-
ioane de români preferă să
trăiască și să muncească în
străinătate, în loc să revină
acasă unde este atât de mult
de lucru âîn toate domeniile.
Mai ales în construcții salariile
din România sunt echivalente
cu cele europene, de aceea nu
se mai explică plecarea
românilor în țările vestice, cu
sacrificiul familiei și cu un trai
în insecuritate europeană,
unde terorismul islamic și dic-
tatura cenzurii corectitudinii
politice face ravagii. Nu se
justifică ca un muncitor român
să lucreze pe 2000 de euro în
Franța sau Germania, departe
de casă, soție, părinți și copii,
când acești bani îi poate

câștiga ușor la Cluj-Napoca,
Oradea, Brașov, Iași sau
București. Șantierele României
duc lipsă de forță de muncă, în
timp ce muncitorii români
preferă să se sacrificii pe
salarii mizere în occident, fiind
supuși discriminării și
umilințelor, cu riscul familiei
distruse datorită depărtării.
Prețul celor două mii de euro
sunt divorțurile și copii crescuți
singuri. Aceeași bani se pot
câștiga ușor lângă familie,
acasă în România, unde ești
respectat. Politica guvernelor
vestice au creat artificial mirajul
occidentului pentru a exploata
ieftin o forță de muncă
calificată. Cunosc cazuri când
muncitorii români din Viena
sunt mult mai prost plătiți ca cei
din Cluj-Napoca, care a de-
venit orașul cu una dintre cele
mai prospere piețe ale muncii
din Europa. Umilința muncito-
rilor români din Europa trebuie
să înceteze.

S-a ajuns ca firmele
private să aducă muncitori din
Vietnam, în timp ce românii din
Diaspora șomează sau sunt
prost plătiți. România a început
să importe forţă de muncă din
ţările asiatice pentru turism, 
industrie, construcţii şi
agricultură, arată un studiu

publicat luni de compania de
consultanţă în resurse umane
Smartree. „Primele iniţiative în
sensul recrutării de forţă de
muncă din afara ţării au în-
ceput să apară în România în
urmă cu doi-trei ani. Motivele
pentru care angajatorii români
au apelat la această strategie
sunt diverse şi includ migraţia
anumitor categorii sociale către
ţări mai dezvoltate din vest,
scăderea natalităţii, cerinţele în
schimbare pentru diferite locuri
de muncă, schimbări dictate de
noile tehnologii şi incapacitatea
sistemului de învăţământ de a
se plia la nevoile angajatorilor
de astăzi”. Potrivit Smartree,
industriile în care companiile
au recurs la angajarea de
lucrători străini sunt HoReCa
(hoteluri-restaurante-catering),
producţie, industria uşoară,
agricultură, construcţii, servicii,
iar cei mai mulţi angajaţi străini
provin din Filipine, Nepal, Viet-
nam, India, Indonezia, Thai-
landa – ţări în care nivelul de
trai este sub cel al României.

Pe lângă emigrația
nejustificată economic astăzi
care afectează grav dez-
voltarea economică a
României, avem și un dezastru
demografic datorită unei elite
politice influențate de filosofia

marxistă care nu dă niciun preț
pe viață. Ungaria sau Polonia
care au guverne pro-viață
cunosc un boom demografic,
în schimb România controlată
de o elită stângistă are un de-
clin demografic exagerat.

Populaţia României a
continuat scăderea din cauze
demografice, iar declinul s-a
accentuat în februarie, când s-
au pierdut 10.137 de locuitori,
mai mulţi decât în aceeaşi lună
a anului trecut, această situaţie
fiind generată în principal de o
reducere a natalităţii, arată
datele publicate vineri de Insti-
tutul Naţional de Statistică
(INS).În primele șase luni din
2018, România a pierdut puțin
peste 110.000 de locuitori,
spun surse apropiate de
INS.Prin comparaţie, în febru-
arie 2017, sporul natural nega-
tiv a fost de 9.693 de
persoane. În aceste condiții
Guvernul trebuie să ia măsuri
economice legale prin progra-
mul de repatriere, de aducere
a diasporenilor acasă, altfel pe
șantierele patriei vor muncii
chinezii și vietnamezii. Românii
din Diaspora trebuie să
înțeleagă că mirajul occidentu-
lui nu există, că viața în
străinătate poate însemna
ratarea pe plan familial, iar

cenzura a devenit un mod de
viață sufocant în țările vestice.
La urma urmei de ce să nu
câștigi mai bine la Cluj-
Napoca, București sau Brașov
decât la Viena sau Londra,
unde nu ești acasă și ești
supus discriminării și
umilințelor? Cartierele marilor
orașe din România sunt sigure
la orice oră din zi și noapte, în
Occident metropolele se trans-
forma în zone nesigure de tip
islamist ”no go”.Viitorul
românilor din Diaspora este
doar în România. Reîn-
toarcerea diasporenilor ar re-
zolva criza forței de muncă și
cea demografică în țara
noastră și ar da un impuls
moral creșterii economice.
Autostrăzile să le construim cu
români, nu cu vietnamezi și
chinezi. E atât de lucru în
România încât nu merită ca
român să-i îmbogățești pe
locuitorii Londrei, Parisului sau
Berlinului.Nu e perfect în
România, dar tot mai bine este
ca român acasă decât la
Madrid sau Roma. Haideți
acasă să reconstruim Româ-
nia!

●

Porcii din ţarcul puterii, mai porci decît cei măcelăriţiPorcii din ţarcul puterii, mai porci decît cei măcelăriţi

Maria Diana
Popescu

PPorcii, vitele şi găinile
noastre nu mai sînt bune 
de mîncat. Zootehnia
românească e în toiag! Asta
au dorit colonizatorii
României. Şi cît s-au luptat
unii să intrăm în U.E.!, de
parcă n-am fi fost dintot-
deauna fizic, istoriceşte şi
culturaliceşte în Europa. Ca
şi cum am fi intrat într-un bar,
minori fiind, ne-am falsificat
buletinele, am şpăguit la in-
trare pe cei cît uşa şi am dat
de băutură tare, dansatoare
la bară, fum, droguri, pistoale
şi transpiraţie. Mă gîndesc cu
jale că dacă uniunea n-ar mai
fi, aşa dintr-odată, din ce ar
mai trăi europarlametarii sau
finanţiştii putrezi de bogaţi,
care nu vor mai avea vadul
din care să pescuiască. Vor fi
izolaţi în rezerve speciale ca
purtători ai gripei porcine.

Cu cîţiva ani în urmă,
fermierii români au fost
obligaţi de legislaţia
europeană să păstreze
liniştea în vecinătatea fer-
melor de porci, să respecte
odihna lor, să nu-i ţină în în-
tuneric, în curent, să le asig-
ure luminozitate opt ore pe zi,
iar acum au rămas fără porci.
Poate că fermierii români n-
au pus pernă sub cap por-
cilor, nu le-au dat apă cu
paharul şi hrană din farfurie!
De-aia s-au ales cu pesta
africană! Asemenea condiţii
ar trebui legiferate şi în spi-
talele pentru oameni, nu doar
pentru găini şi porci. Bunicii
noştri creşteau porcii în

cocini. Şi ce gust bun avea
carnea de porc!, nu ca
aceasta din import, cu gust
de iască. Aşa-zisele norme,
de fapt, binecunoscute
manevre politice, dar şi
pestele porcine plantate
anume vor rade fermele au-
tohtone, pentru că unii
muşterii au primit comisioane
să importe carne de porc de
unde vrea Bruxellesul. Fer-
mierii sînt, chipurile,
despăgubiţi, în bătaie de joc,
dar nimeni nu grăieşte că
„despăgubirea” nu-i altceva
decît faliment sigur.

U.E. n-are legi pentru
oamenii simpli, care încă mai
trăiesc ca în Evul Mediu, în
colibe, fără lumină electrică,
în mizerie şi foame. Însă
prestidigitează cu ordonanţe
avantajoase pentru marii
producători, sponsori ai par-
tidelor şi campaniilor elec-
torale. Aşadar, păstraţi
liniştea lîngă ţarcul porcilor,
cum s-ar zice adio,
manifestaţiilor zgomotoase în
faţa Parlamentului! Legile sînt
făcute să apere doar de
faţadă animalele din ferme şi
gospodării, şi să le omoare la
comandă. Purceluşii integraţi
în uniune nu pot sta nici în
frig, nici în căldură excesivă,
cocina trebuie să fie
antifonată, purceluşii trebuie
să asculte muzică
ambientală, împotriva stresu-
lui. Cînd se fac reparaţii la
acoperiş, e obligatoriu să
ducem porcii la film, la terasă,
la bazin cu masaj, asta în
cazul în care echipa de
reparaţii nu ştie să bată
cuiele în şoaptă. Adaug şi eu
un paragraf legii, prin care

fermierii trebuie să lege por-
cul la ochi înainte de sacrifi-
care, excepţie făcînd cazul în
cazul porcul refuză, desigur,
în scris.

Cum vedem, prin ţară
bîntuie un virus inexpugnabil
şi letal: virusul prostiei. Nu
porcii sînt infestaţi cu pesta
africană. Cele mai multe
cazuri de pestă africană sînt
în cocina politicii româneşti.
De acolo li se trage porcilor
ucişi! Sînt gata să ofer
recompensă specialiştilor
care vor demara eradicarea
porcilor radioactivi din ţarcul
sus amintit. Cică pesta
porcină s-a răspîndit de la
porcul mistreţ radioactiv care
a venit, săracul, pe jos, toc-
mai de la Cernobîl, ca să fie
vînat la Suceava, în data de
23 noiembrie 2017. Cadavrul
animalului a fost investigat cu
aparatura Direcţiei Sanitar
Veterinare, aflîndu-se că
nivelul radiaţiilor de Cesiu de-
tectate în cadavru ar fi fost
mult peste valoarea admisă
de normele acceptate în
spaţiul porcin european.
Vedem deci performanţa unui
porc: a bătut pe jos atîta drum
de la Cernobîl la Suceava, a
fost împuşcat fără somaţie,
dar a răspîndit pesta africană
de anul trecut de la Tulcea
pînă în inima zootehniei
româneşti, a marilor fabrici de
carne autohtone. Doar porcii
din „porcăriile” potentaţilor
sînt sănătoşi clinic. De-
pozitele Europei sînt pline de
stocuri de carne din plastic,
jumătate, apă, euri şi sare,
care vor lua calea României
după măcelul porcilor
româneşti! Efectele falsei

peste porcine se văd:
nenumărate afaceri, fabrici,
ferme închise şi muncitori pe
drumuri.

Aceeaşi poveste ca
şi în cazul gripei aviare. Nu
se salvează nimic, se ucide
tot, chiar şi din gospodăriile
ţărăneşti. „Fenomenul pestei
porcine africane a fost provo-
cat”, a declarat Dragoş 
Frumosu, preşedintele
Federaţiei Naţionale a Sindi-
catelor din Industria
Alimentară. Autorităţile noas-
tre şi-ar fi dat foc la căciulă şi
le-ar fi dîrdîit pantalonii în faţa
ordinatorilor europeni, dacă
nu ar fi acceptat pesta în mar-
ile ferme româneşti. Deci, sînt
vinovate pentru falsele fo-
care, unde au fost ucişi zeci
de mii de porci fără o analiză
prealabilă. Ce mai
rămăseseră ale noastre?
Morăritul şi carnea de porc şi
trebuiau eliminate! Bravo mă
urecheaţilor! Afacerile fer-
mierilor români sînt ruinate
programat. Încercând să ex-
plice dezastrul, dar ţinînd
partea porcilor, ministrul
Daea care iubeşte oaia, s-a
ales cu o verificare din partea
Consiliului pentru Combat-
erea Discriminării, deoarece
a afirmat: „Nu există antidot,
nu există vaccin, nu există
medicamente, singura
metodă este sacrificarea.
Porcii se incinerează, este o
muncă extraordinară. Acolo
este ca la Auschwitz. Efective
de porci care se asomează,
trec în partea cealaltă și se
pun pe foc, o fac medicii vet-
erinari care sunt la limita
rezistenței, să stai cu 2.000-
3.000 de porci care trebuie

sacrificați zilnic”. E drept,
Consiliul ăsta cam amestecă
untura cu prefectura.

Oare cine va fi viitorul
norocos importator de carne
de porc şi cît este comisionul
oferit porcilor trădători din
„Ferma animalelor” auto-
htone? Vă mai amintiţi de
gripa aviară cînd armata şi
poliţia şi veterinarii costumaţi
ca astronauţii întrau în curţile
oamenilor şi le omorau
găinile care nu aveau niciun
semn de boală. Şi atunci ca
şi acum schema era aduc-
erea cărnii din import. Nu e
nici o pesta porcină africană!
Se vrea ca ţăranii să nu mai
crească porci în curte şi să fie
obligaţi să cumpere de la su-
permarcheturi carne de porc
injectată cu apă şi chimicale
la preţ de lux. Faptul ca
ţăranii nu cumpără carne de
porc pentru că îşi cresc porci
în propriile gospodării, e o
mare pierdere financiară su-
permarcheturi. Indubitabil,
această pestă porcină a fost
introdusă intenţionat în
România pentru a face vîn-
zare cărnii din import din
lanţurile de magazine. Prob-
abil, va veni şi o lege care va
interzice creşterea porcilor în
gospodăriile private. Ar fi cul-
mea ca pesta porcină să
umble, halandala, de capul
ei, prin România. Are şi ea
părinţii ei, nu?

●
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Ioana de spin(i) și Ivan (cel) vorbă lungă…Ioana de spin(i) și Ivan (cel) vorbă lungă…

Cezar Adonis
Mihalache

AAm spune: „Bravo,
Katy! Bravo, Cătă! Cu voi
vom reuși!” Dar oare, în
condițiile în care nimic nu
este ceea ce te-ai aștepta
să fie, când lucrurile se
sucesc pe același picior de
la o clipă la alta, când
„taberele” se schimbă
înainte să apuce să „frater-
nizeze”, trădează pentru ca
apoi să se giugiulească, și
spun, dacă sunt prinse, că
au făcut-o pentru interesul
național, mai poți avea în-
credere în ei?!

Așa, ca front de
acțiune ar fi parcă prea
nimerite acțiunile celor doi.
Katy revoltă partidul 
din interior, să-i producă nis-
cai frisoane pentru mult
așteptata lepădare de
purecii și păduchii de ciolan
politic, iar Cătă, pe afară,
scurmă în gol cu șurubelnița
la eticheta partidului din
Parlamentul European.

Să nu fie însă un joc
al șopârlelor de partid. Care
s-ar putea folosi, dacă nu de
amândoi, măcar de unul
dintre „reacționari”. Pentru
că de un singur lucru este
nevoie pentru a salva par-
tidul și prea totalitarul său
cârmuitor: de timp. Și nu
este nevoie de ani, nici
măcar de luni! Pentru că
„puntea” nu trebuie să țină
până spre alegeri! Ci doar
de câteva zile. Căci dacă

PSD va scăpa în toamnă
nealungat de la putere, cu
greu i se va mai putea slăbi
măcar un șurubel.

Și nu numai că va
scăpa neșifonat prin părțile
esențiale, dar nici măcar
niște julituri nu vom număra!
Ba, din toamnă, PSD ne va
putea sfida cu aerul trium-
falist al aceluia pe care
nimic nu-l poate doborî. Și

ne va ironiza cu mesajul că
dacă nici Diaspora nu l-a
putut clinti, ce „revendicări”
mai putem avea noi?! Iar
timpul se scurge în de-
favoarea noastră, zilele trec
iar sfârșitul „putințelor” dias-
porenilor se apropie de
„deadline”. Pentru că vor
trebui să se întoarcă la
cealaltă casă, la „joburi”, la
viața lor… normală.

Or, pentru a liniști
apele în țară, PSD joacă

acum pe principiul fluturării,
nu a unui steag alb (departe
clipa!), ci a „capului lui
Moțoc”. Doar că nu vrea să-
l dea cu adevărat, evident!
Păi, dacă îl dă, cine le mai
dă lor, guvernanți, aleși lo-
cali, instituții, primării put-
erea? Pâinea și cuțitul,
furculițele pentru ăia mai
mici, dar importanți în
rolurile lor de rotițe ale unui

sistem universal
infracțional?

Așa că, duduia
Abramburici poate să se
jertfească formal pe altarul
„salvării partidului”, nu? Și
am crede în intenția ei de a-
l rade pe Dragnea, dar ce
încredere poți să ai în
cineva care s-a adunat
politic cu penali, analfabeți,
„crema” alterată a clicii so-
cial-democrate ori care s-a
lăsat „garantată” de aceștia,

dar nu a făcut măcar un
declic intelectual pentru a se
lepăda, dacă nu de tâlhari,
măcar de analfabeții pe
care i-a dăscălit politic?…

Face și ea dară
ceva agitație, cere capul lui
Moțoc pentru a salva par-
tidul (dacă o face din
convingere atunci înseamnă
că e captivă unor iluzii din-
colo de care nu vede jocul

păpușarilor!) iar timpul
trece. Căci la o scrisoare
deschisă în public (!) se
poate răspunde ori nu. Iar
dacă voia un semn concret,
mișca lucrurile cu referate,
redactate fie și sub licență
microsoft (!), direct în partid.
Făcea un tur de filiale,
vedea pe cine se bazează și
se avânta spre „sacrificiu”.
Doar că ea nu este nici
măcar o Ioana de spin
roșu… Darămite o

luptătoare gata de jerfa
carieristă pe altarul arcului
politic!…

Și nici pe „afară”, lu-
crurile nu sunt mai
convingătoare… E
adevărat, de la Bruxelles,
Cătălin Ivan ne anunță că
va lupta împotriva PSD.
Pentru început cu răvașe
trimise colegilor europarla-
mentari, pentru a-i convinge
să voteze excludereaPSD-
ului din alianța socialiștilor.
Și ce? Dacă scot ăia PSD-
ul din grupul lor european
socializat, iese formațiunea
și din Parlamentul Euro-
pean? Se rușinează Drag-
nea și își ia ceata de golani
din parlamentul național?

De ce nu face Ivan-
vorbă-lungă o solicitare
justiției noastre? De ce nu
se pune în fruntea diaspore-
nilor care au cerut
scoaterea în afara legii a
PSD pentru numeroasele
atacuri la ființa națională?
Și, mai ales, de ce nu a
făcut ce se laudă acum că
va face din clipa în care a
ieșit din grupul PSD?

Din păcate, în
politică, minciunile stau la
masă cu ipocrizia. Și nici
acum nu pare a fi altfel…
Nici într-un caz, nici în
celălalt.

●

Democrația noastră hâdă…Democrația noastră hâdă…

George
Petrovai

ÎÎn aproape 30 de ani
de postdecembrism, România
a devenit faimoasă până la
marginile Pământului prin
mulțimea și diversitatea para-
doxurilor pe care le-a zămislit
și moșit: țară cu de toate
(însemnate bogății ale solului
și subsolului, poziție
geostrategică, ieșire la mare
etc.) și cu cea mai mare masă
de sărăntoci din Uniunea
Europeană (UE); țară fără un
cent datorie la data schimbării
macazului politic, ba chiar cu
creanțe de peste 15 miliarde
dolari, și cu o datorie de circa
100 miliarde euro după mai
puțin de trei decenii postde-
cembriste; țară binecuvântată
de Creator și crucificată de
politruci; în sfârșit, dar nu în ul-
timul rând, țara dorului milenar
de glia străbună, iar astăzi a
celei mai mari expatrieri din
lunga și statornica viețuire a
românilor pe aceste meleaguri.

Iată de ce un paradox
în plus, acela dintre
trăncăneala și realizările efec-
tive ale pesedisto-aldiștilor (de
pildă, triada cinste-
competență-corectitudine pen-
tru cârmuitori, trai decent

pentru toți cârmuiții), n-ar trebui
să constituie un motiv iminent
de nemulțumire nici pentru
românii rămași acasă și nici
pentru diasporeni. Da, căci
primii s-au obișnuit până la re-
semnare cu starea anormală
de lucruri din țară, iar prin
aceasta și-au adaptat felul de-
a fi după spusa „Numai mai rău
să nu ne fie”, pe când
expatriații sau diasporenii se
confruntă neiertător cu
chestiunea vitală a integrării lor
în noul mediu social, fapt care
cu necesitate generează o
relativă îndepărtare de 
specificul și problematica
românească. Cum spuneam
mai sus, fiind vorba doar de o
relativă înstrăinare de românis-
mul autentic și întrucât mulți
dintre expatriați doresc să se
întoarcă în țara lor natală, dar
într-o Românie ferm angajată
pe calea democrației și
prosperității generale, iată mo-
tivul pentru care o parte
consistentă dintre ei (câteva
zeci de mii) a decis ca, pe data
de 10 august, să ia taurul de
coarne, adică să-și exprime 
legitima și îndreptățita
nemulțumire cetățenească față
de guvernanți printr-un amplu
protest pașnic. Evident, odată
cu ieșirea în stradă a multora
dintre umiliții și păcăliții acestei

țări, protestul – concomitent
declanșat în București și cele-
lalte mari orașe (Cluj,
Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași,
Constanța etc.) – a devenit
unul național prin întindere și
număr de participanți (peste
100.000), ceea ce, desigur, i-ar
fi conferit de îndată rangul
politico-social de prioritate a
priorităților în orice stat re-
sponsabil și cu cârmuitori vred-
nici. Nu și în 
România făcăturilor dragniano-
tăriceniste, unde statul nepara-
lel cu interesele mafioților este
total nevolnic în raport cu
înzestrarea, onestitatea și
trebuințele truditorilor, unde gu-
vernele supraponderale sunt
pline ochi cu impostori și
agramați, unde valoarea este
rău văzută pentru ca nonval-
oarea să-și poată face fără
teamă mendrele cu ajutorul
unor legi anume croite în acest
sens și unde jandarmii, mulți
dintre ei nedemni de uniforma
pe care o poartă, primesc or-
dine de la superiorii în grad mil-
itar (ofițeri) și politic (ministru,
prefect) nu ca să-i identifice și
neutralizeze pe huliganii
infiltrați printre manifestanții
pașnici de către trepădușii put-
erii, ci pentru a-i năuci chiar pe
protestatari cu jeturi de apă și
gaze, respectiv pentru a-i

provoca, ca pe ură să-i poată
lovi și răni (peste 450 dintre ei
au avut nevoie de îngrijiri med-
icale!), neținând cont de faptul
că în mulțime erau femei, copii,
bătrîni, handicapați, jurnaliști și
oameni ce-și legitimau
nonviolența prin ambele mâini
ridicate. Nimic din
toate astea n-a contat pentru
brutele înarmate, împlătoșate
și cu totul nesimțitoare, care –
aidoma înaintașilor lor din
epoca mineriadelor – nu numai
că au ales să apere gunoaiele
de la putere în dauna
cetățenilor cu discernământ,
dar în acest mod stupid, smuls
cu forcepsul barbariei din sin-
istrul „Noi lovim/muncim, nu
gândim”, au încălcat și legea,
o lege ce interzice folosirea
tunurilor cu apă și a gazelor
lacrimogeno-asfixiante îm-
potriva bătrânilor, gravidelor și
copiilor. Mă rog, te-ai fi așteptat
ca după toată tevatura asta, ce
afectează grav imaginea
României (vezi reacțiile oficiale
și din presa internațională) în
anul Centenarului și cu câteva
luni înainte de preluarea
peședinției Consiliului UE,
autoritățile dragniene, integral
vinovate de un atare derapaj,
să regrete cele întâmplate și
să-și ceară cu umilință scuze
de la poporul român pentru

loviturile (fizice, politice,
morale, de imagine) încasate
de el tocmai de la aceia ce au
menirea socială să-l apere de
răufăcătorii mari și mici. Dar
nici pomeneală de așa ceva!
Până în clipa de față (cinci zile
după jandarmeriada din Piața
Victoriei) nu s-a anunțat nicio o
demisie, ciomăgarii în
uniformă sunt în continuare
lăudați de lichele pentru faptele
lor detestabile, în jurul
vinovaților cu ștaif, precum
ministreasa Carmen Dan, se
face scut politic, propaganda
oficială arată cu degetul său
murdar în altă parte și caută cu
maladivă înverșunare să-l
scoată vinovat pe președintele
Klaus Iohannis pentru
mârșăvenia celor petrecute
(cică el este Dezbinătorul
românilor), iar ipochimenii de
teapa lui Codrin Ștefănescu și
a deputatului „mitralieră” tân-
jesc după o zdrobitoare
revanșă pesedistă.

Și cine știe dacă n-am
fi avut parte de așa ceva (un
milion de pesediști, care să-i
calce în picioare pe cei ce cer
în acee zile demisia Guvernu-
lui Dăncilă și-și clamează
nemulțumirea vizavi de penalii
cu funcții decizionale în stat). 

●


