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„În aceste atome de spațiu și
timp, cât infinit!”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Roșul chipului politic: Orlando „Tudorovici”Roșul chipului politic: Orlando „Tudorovici”

Cezar Adonis
Mihalache

TTrag ăștia de
Isărescu de spui că vor să-l
deșire ca pe șireturi!… Nu
să-l desprindă de la șefia
BNR, că e mai dificil, dar să-
i pregătească dosarul de
cadre, cu referat de
incompetență, prin „raportul
de evaluare” folosit de
ciuma guvernamentală pen-
tru îndepărtarea persoanele
nedorite. Iar la câtă
cerneală irosește Puterea
pentru a sublinia cu roșu
permanent presupusele
„abuzuri în funcție”,
incapacități de gestionare a
politicii monetare ori pentru

a dovedi  reaua voință 
a guvernatorului Băncii
Naționale în intervențiile pe
cursul valutar, este clară
direcția pe care vrea să o
dea actualul guvern BNR-
ului! De fapt, aici este miza
acum! Pentru că acela care
controlează, ca sistem,
Banca Națională a
României, controlează des-
tinele țării…

De aceea se tot
strâng filele de dosar cu titlu
executoriu din fițuicile de
reproșuri și „analizele” lui
Orlando nonFinanțistul…
Acuze necesare în fața pub-
licului și cât mai sofisticate
tehnic, financiar-monetar,
pentru a nu-și pierde
românul rostul de simplu
privitor al delirului roșu indus
și a încerca, eventual, să
înțeleagă ceva. Vorba
aceea, nu pricep ei „marii”
finanțiști din ministerul de
neFinanțe, cum oare ar
putea pricepe ceva simplul
om. Cum să se dumirească
electoratul că Mugurel e
băgat la zdrobitor pe mod-
elul Kovesi?…

Și, chiar așa, dacă a
reușit bubosul figurativ al
Justiției să o dovedească pe
șefa DNA, cum să nu adune

cu fărașul și Orlando „Tu-
dorel” Teodorovici suficiente
„probe”? Mai ales că pe
astea le pot fabrica lejer
experții lor, zișii consilieri
evrei, știuți și temuți pentru
calitatea de probatoriu
irefutabil al falsurilor (vezi
cazul Nadăș).

Sigur, teoretic i-ar
trebui un munte de tupeu
ministrului de Finanțe să
meargă cu mapa presu-
puselor derapaje ale guver-
natorului Băncii Naționale la
Iohannis. Dar nici nu va fi
nevoie, pentru că, fiind în
afara cadrului legal de a so-
licita o destituire directă a
șefului BNR, Orlando nu va
trebui să meargă la
Cotroceni. De altfel, traseul

dosarului antiBNR este deja
trasat, via Parlament, unde
ar urma să se tranșeze, ori
eventual pentru a se dis-
pune, nu atât demiterea, re-
tragerea viageră la butucul
de viță a guvernatorului, că
nu omul și nici măcar funcția
în sine nu mai contează
acum (că pui pe altul și iese
ăla de sub control, își pune
alt „șorț”, și în fond orice
„șorț” ar fi mai potrivit și dorit
decât o cravată roșie, nu?!),
așa că se va încerca împin-
gerea directă a instituției
bancar-centrale a țării sub
preșul pe care calcă toți de-
molatorii de democrație, de
stat de drept și, mai nou, de
sistem bancar și monetar!

„Nimic nu este im-
posibil!”, vociferează komis-
arul fiscal al Ministerului de
Finanțe… Și ar trebui să
tremurăm, nu?… Căci acest
imposibil se referă la schim-
barea mecanismului
„Robor”, la reevaluarea
exprimării prețurilor în lei,
prin neraportarea la euro,
dar și a legislației interne
autoimune a BNR…

Și, într-adevăr, nimic
nu este imposibil pentru
ciuma roșie de la guvernare!
Mai ales când vine vorba de

terfelirea normelor juridice,
a cutumelor, a bunului simț,
tupeul fiind suficient în deci-
marea osaturi încă
sănătoase a statului.

Dacă guvernanții,
prin vocea lui Orlando
Teodorovici, își permit să
anunțe identificarea
prioritară a unor mecanisme
(mai bine spus „metode”) de
a inversa modul post-ader-
are de raportare a prețurilor
la valoarea în euro și doar
afișarea „calcului” în lei, prin
inversarea procedurii (calcul
în lei și afișarea pentru dori-
tori a valorii în euro, ceea ce
sună bine, dar schimbă total
mecanismul intrinsec al
pieței), dacă au tupeul de a
pune euro pe un loc secund,

mai ales față de mișcarea și
afinitatea pieței, pentru a-l
„decădea” la valoare simplă
de afișare, nu de raportare,
iar acest lucru se întâmplă
chiar în momentul în care
guvernanții anunță populist
calendarul trecerii… la mon-
eda euro (!), ipocrizia și felul
de discuție a acestora cu
Europa și țara sunt gata
demonstrate…

Foarte curând, dă
de înțeles ministrul de
Finanțe, vom fi martorii unei
schimbări de paradigmă. De
fapt, a unei execuții publice
pe dosar politic. Nu va mai fi
vorba de o execuție „pe
persoană”, ci într-un „in
rem” pe instituția central
bancară a țării. Iar dacă
BNR va ajunge, prin
minarea normelor legale, în
subordinea Finanțelor, a
guvernanților, a puterii ofen-
sive a ciumei roșii, atunci
acel „in rem” se va referi și
la țară. Cu titlu definitiv la fel
de executoriu… Iar Româ-
nia va deveni un Nadăș
general sub talpa veneti-
cilor, grofilor, escrocilor de
tablouri, țațelor analfabete,

monștrilor cu chip politic…

●

Un mesaj hotărât!Un mesaj hotărât!

Corneliu
Vlad

„C„Cine îl ia pe Donald
Trump drept nebun nu
înțelege nimic din istorie”, titra
provocator, în toamna lui
2018, Dominique Dewitte, ed-
itor al publicației „Express” de
la Bruxelles. Pentru că,
explică el, „politică rămâne
reflexul cel mai pueril și
imatur al societății noastre”.
Președintele actual al
Statelor Unite fuge cât poate
de politică și politicianism. El
vede America și lumea prin
ochii omului de afaceri, adică
realist și pragmatic. Îi
reușește? Mesajul din acest
an asupra Stării Uniunii, la doi
ani după preluarea funcției
supreme, înclină tot mai mult
spre un răspuns afirmativ.
Prin discursul său, generos în
cifre și argumente, a întărit
opinia tot mai răspândită în
presă că „revoluția Trump” nu
este doar un experiment
îndrăzneț iar pentru unii ex-
centric, ci un ferment novator,
care capitalizează rezultate
pozitive, deocamdata în-
deosebi pe plan intern. Dis-
cursul sau din acest an s-a
vrut a fi unul „federator” și
președintele a spus-o în mod
explicit: „Împreună, putem
rupe cu decenii de impas
politic” (îndemn de actualitate
actual, într-un moment când
controlul Congresului este
împărțit între Senat (rep.) și
Camera Reprezentanților
(dem.).

Piesa de rezistență a
Mesajului a fost bilanțul pe
doi ani al mandatului
prezidențial. Pentru noi, est-
europenii, pare să sune mai
degrabă a Raport la un Con-
gres de altădată al unui par-
tidul comunist, doldora de
realizări și numai „pe alocuri”
cu „unele neîmpliniri”. Numai
că, spre deosebire de tre-
cutele expuneri triumfaliste,
propagandistice și minci-
noase din rânduielile comu-
niste de până mai ieri,
Mesajul președintelui Trump
este unul adevărat, verificabil
și  pe care adversarii săi
înverșunați, democrații, nu
pot să-l conteste, ci doar să ia
act.

„În Statele Unite este
pe cale să se producă un
miracol economic”, a procla-
mat șeful Executivului ameri-
can. Și a exemplificat:
creșterea economică s-a
dublat față de 2016, șomajul
e cel mai scăzut din ultimii 50
de ani (spulberând noianul de

previziuni despre o criză
iminentă), 157 milioane de
americani lucrează pe piață
muncii (fapt fără precedent),
impozitele s-au redus masiv,
se negociază acorduri
internaționale în domeniul
schimburilor comerciale, se
produce o revoluție
energetică (SUA au devenit
primul producător mondail de
petrol și gaze).

Priorități imediate
sunt renovarea infrastruc-
turilor, întărirea arsenalului
militar, respectarea de către
aliați a angajamentului de
sporire a contribuției lor finan-
ciare la bugetul NATO, regle-
mentarea costurilor la
sănătate și a prețului medica-
mentelor, combaterea can-
cerului la copii, eradicarea
SIDA în următorul deceniu.
Iar în sfera vieții
internaționale, evitarea unui
război major cu Coreea de
Nord”, revenirea acasă a
ostaticilor și încetarea
experiențelor nucleare și a
lansării experimentale de ra-
chete de către Phenian. După
17 ani de război în Afgan-
istan, trupele americane se
vor retrage și se poartă
„discuții constructive cu o
serie de grupări afgane, in-
clusiv cu talibani”, diminuarea
pericolului terorismului is-
lamic. (Președintele a
preferat să omită din ex-
punerea sa alte câteva prob-
leme externe în plină
desfășurare precum relațiile
cu China și cu Rusia, situația
incertă din câmpul controlului
înarmărilor). Un palmares im-
presionant, pe care republi-
canii l-au aplaudat la scenă
deschisă, iar democrații l-au
receptat stânjeniți. Spectrul
răsturnării din funcție a
președintelui se îndepărtează
vizibil iar perspectiva
realegerii sale în funcție în
2020 devine tot mai clară.

Și totuși, președintele
Trump n-a putut să nu atingă
în treacăt și valul de atacuri și
șicane dezlănțuite la adresa
lui de către adversarii politici
interni, din cele mai diverse
unghiuri: „Singurele lucruri
care pot să ne împiedice sunt
războaiele idioate, politica
sau anchetele ridicole și par-
tizane”. Adversarii actualei
Administrații au fost avertizați.

●
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Provocări și pericole imediate la adresa securității naționale!Provocări și pericole imediate la adresa securității naționale!

Ion
Costaș

ÎÎn acest moment,
două pericole majo-
re amenință securitatea
României și noi părem
pierduți… Ucraina se
pregătește de o invazie totală
din partea Rusiei, iar Serbia
este la un pas să invadeze
Kosovo. Gândiți-va măcar o
secundă ce ar putea însemna
asta pentru România… Pentru
orice geopolitician sau expert
în securitate sau apărare este
coșmarul oricărei națiuni:

Un război pe teritoriul
Ucrainei nehibrid, ci integral
convențional poate conduce la
urmări dramatice pentru
România:

– un aflux uriaș de
migranți către România ca
zonă de siguranță din calea
dezastrului provocat de un
război (chiar dacă România
este departe de a fi o insulă de
stabilitate politică ÎNCĂ este o
zona de stabilitate și securitate
teritorială). Acest aflux de
migranți va fi sporit de cei 400
000 români aflați în Bucovina,
luată cu forță de Ucraina sau
cedată de lași și trădători,
români cărora România nu le

va putea întoarce spatele cu
garduri și mitraliere… Așadar,
gândiți-vă la capacitatea
României de a gestiona 5000
de migranți…  dar sute de
mii….

– Exportarea de crimi-
nalitate organizată, spionaj și
terorism în România într-un
mod fără precedent. O țară cu
dublul populației și teritoriului
României, sărăcită excesiv,
aflată în război de mai bine de
patru ani cu siguranță a gen-
erat structuri mafiote și
infracționale uriașe. Aceste
structuri erau active și puter-
nice încă dinainte de orice
război. Astăzi, Ucraina poate
deveni Siria Europei iar pentru
România un dezastru în ma-
terie de securitate și apărare
internă. Îmi bazez analiza pe
informații din surse din cele
mai bine documentate posibile,
nu doar interne dar și externe. 

– Spionajul. Un război
pe teritoriul Ucrainei înseamnă
o țară penetrabilă de către
toate serviciile ce nu-și doresc
stabilitate în regiune sau care
doresc extinderea zonelor de
influență. Cinismul, când vine
vorba de spionaj, nu are limite
și este raportat la interesele le-
gitime ale statelor. Așadar vom
avea o îngrămădeală de
operațiuni de spionaj, diversi-

uni și război hibrid, de data
aceasta nu numai pe teritoriul
Ucrainei, ci și pe teritoriul
României, aceste operațiuni în
cazul unei invazii generalizate
a Ucrainei, devin floare la ure-
che în România.

– Distanțarea cinică,
dar realistă a investitorilor
străini într-o țară aflată în plină
zonă de conflict. Riscul unei
investiții crește exponențial.

– Riscul improbabil,
dar posibil al antrenării în
război a țării noastre prin
acțiuni provocatoare la
granițele României. Cel mai
mare risc aici apare nu din
războiul clasic, ci mai degrabă
hibrid. Se creează premisele
perfecte pentru destabilizarea
unei țări (România) independ-
ent de obiectivele conflictului
de la graniță de către state
care acționează și își doresc o
Românie divizată și cât mai
slabă în regiune.

– Creșterea activității
organizațiilor iredentiste și sep-
aratiste finanțate de state cu
politici revizioniste.

Războiul Serbia – Kosovo

Invadarea Kosovo de
către Serbia este un al doilea
coșmar pentru România. Nu
doar din motivele explicate mai

sus în cazul Ucrainei, ținând
cont aici de Banatul sârbesc și
adversiunea sârbilor față de
autorizarea de către România
a zborurilor americane în tim-
pul războiului din Serbia, dar și
pentru că acest conflict
prezintă un specific aparte
pentru România. O asemănare
și un precedent periculos prin
separarea Kosovo. Un gest
necugetat din partea
comunității internaționale. Un
atentat la integritatea teritorială
a Serbiei și, în realitate, o
bătălie pentru rezervele din
subsolul Kosovo. Cinism în nu-
mele drepturilor omului. Cum
nu ar fi deja suficient, Kosovo
își face acum și ARMATĂ – o
provocare fără limite față de
Serbia umilită deja prin
pierderea unei importante părți
din teritoriu. Dacă în cazul
Ucrainei occidentul a mimat in-
teresul și îl va mima în contin-
uare, în cazul Kosovo
escaladarea războiului este
iminentă, ținând cont de intere-
sul apărării de către Occident
a investițiilor unor companii
internaționale în regiune. Din
punctul meu de vedere decizia
Kosovo nu este unilaterală, ci
planificată și subvenționată
politic de state ce au alte in-
trese decât liniștea regională.
Singurul gest înțelept al

României în aceste conflicte a
fost refuzul de a recunoaște
independența Kosovo, indifer-
ent câte presiuni s au făcut în
acest sens. Aici trebuie să re-
cunosc și să apreciez tăria și
celor mai trădători lideri care
au condus România, cu toți re-
fuzând….

Întrebarea și concluzia
mea este următoarea: cât de
pregătită este România, militar
și politic, să administreze o ast-
fel de criză de securitate când
pe noi ne preocupă încurajarea
înființării alianței sau cum s-o
mai numi treaba asta cu ținutul
secuiesc și mesajele de sepa-
rare de București a tuturor
regiunilor, mai ales a Transil-
vaniei. Oricât de mult mi-ar
displăcea și indiferent cine
guvernează și va guverna
spun un lucru clar: atenție cu
pianul pe scări politicieni
oportuniști și, cel puțin câțiva
ani, România trebuie să mai
păstreze centralismul. Putem
face presiuni asupra Guvernu-
lui, asupra Parlamanetului să
fie integre, mai puțin birocrat-
ice sau mai profesioniste, dar
nu putem ignora realitatea
regională decât dacă suntem
inconștienți.

●

Papa Francisc a acceptat să fie prezent la declararea autonomiei teritoriale a Ardealului?!Papa Francisc a acceptat să fie prezent la declararea autonomiei teritoriale a Ardealului?!

Gheorghe
Funar

AAutoritățile de la Bu-
dapesta i-au pregătit pe ungurii
din Ungaria și pe etnicii
maghiari din România pentru
marele eveniment, pelerinajul
iredentist programat la Mier-
curea-Ciuc pentru ziua de 1
iunie 2019 când, în prezența
Papei Francisc, să fie
declarată autonomia teritorială
a Ardealului și, apoi, alipirea la
Ungaria. În fiecare an, peleri-
najul Rusaliilor catolice de la
Șumuleu Ciuc a avut loc în
sâmbăta dinaintea Rusaliilor.
În anul 2019 pelerinajul catolic
va avea loc în ziua de 8 iunie
a.c. Pelerinajul iredentist , îm-
potriva Poporului Român și a
integrității teritoriale a
României, este programat cu o
săptămână mai devreme,
sperând organizatorii și
participanții că nu-i vede Dum-
nezeu și nici Sfânta Fecioară
Maria. Se știe că, după Marea
Adunare de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918, la care au
participat peste 100.000 de
români din toate provinciile is-
torice ale Geției, Poporul
Român a înfăptuit Marea Unire
și a realizat România Mare.
Ungaria și organizațiile etnicilor
maghiari din România nu au
recunoscut niciodată Unirea de
la Alba Iulia și au luptat con-
tinuu împotriva Poporului
Român și a Statului Național
Unitar Român. La începutul
anului 1919, Republica
Sovietică Socialistă Ungaria,
condusă de Bella Kun și Rusia
Sovietică  în frunte cu Vladimir
Ilici Lenin au declanșat un
război împotriva României
pentru cucerirea Ardealului și

instaurarea Comunismului ale
cărui baze teoretice au fost
puse de tovarășul Karl Marx și
„soția” sa cu barbă, tovarășul
Engels. Atunci, Armata
Română i-a învins pe cotropi-
tori și la 4 august 1919 a ocu-
pat Budapesta. După Tratatul
de la Trianon din 4 iunie 1990,
Ungaria a obținut o parte din
Sfântul Pământ Românesc
până la Tisa, unde locuiau
1.200.000 de români care
aveau 192 de biserici ortodoxe
și greco-catolice. În ultimii 100
de ani, Ungaria și iredentismul
maghiar, au acționat continuu
împotriva României și a
Poporului Român aplicând, de
regulă, politica pașilor mărunți
cu scopul de a anexa Ardealul.
După Diktatul de la Viena din
30 august 1940, Ungaria
condusă de amiralul fără flotă
Horthy Miklos a săvârșit nu-
meroase atrocități împotriva
românilor și evreilor din
Ardealul cedat de regele Carol
al II-lea. Pentru miile de români
uciși în chinuri groaznice de
către unguri și cei peste
156.000 de evrei trimiși în
lagărele din Germania de către
Ungaria nici până astăzi
autoritățile acestei țări nu au
cerut scuze Poporului Român
și nu au plătit despăgubiri pen-
tru victimele Holocaustului.
Adevărul istoric cunoscut și de
către conducătorii Ungariei și
de către unguri este că Poporul
Român este urmașul real al
Poporului Get, Primul Popor de
pe planeta Pământ pe care
Bunul Dumnezeu l-a așezat,
cu cel puțin 7.000 de ani î.Hr.,
în Geția Edenică, în Grădina
Maicii Domnului. Acesta este
Dreptul Istoric Primordial al
Poporului Get și al Poporului
Român asupra teritoriului din
multimilenara Vatră Sfântă și

Strămoșească. Din Istoria Eu-
ropei se știe că hoardele bar-
bare ale hunilor au ajuns pe
bătrânul continent și s-au
așezat în Câmpia Panonică, în
jurul anului 900 d.Hr. Atunci,
strămoșii noștri Geți au fost os-
pitalieri cu noii veniți. După
300-400 de ani, unele hoarde
barbare ale hunilor au migrat,
din nou, în număr mic și s-au
așezat în unele localități Getice
din Ardeal, cu o vechime de
câteva mii de ani. Capitala Un-
gariei, orașul Budapesta își
trage numele de la cetatea
Getică Buda ale cărei ruine
sunt bine conservate și consti-
tuie un punct de atracție
turistică. Până la Tratatul de la
Trianon, din anul 1920, Un-
garia nu a existat ca stat în Eu-
ropa. Mincinoșii științifici oficiali
de la Budapesta, care au falsi-
ficat grosolan Istoria acestei
țări, i-au învățat pe politicienii
maghiari despre așa-zisul
mileniu de ocupație a Ungariei
asupra Ardealului care a durat
51 de ani, de la 1867 până în
anul 1918. Sfidând Adevărul și
Dreptul Istoric al Poporului
Român asupra Ardealului,
conducătorii Ungariei, ai biseri-
cilor catolice maghiare și ai nu-
meroaselor organizații ale
etnicilor maghiari din România
au programat, în complicitate
cu Papa Francisc, ca pe Sfân-
tul Pământ Strămoșesc Româ-
nesc, în mijlocul țării noastre,
la Miercurea-Ciuc, în ziua de 1
iunie 2019 să declare autono-
mia teritorială a Ardealului și să
acționeze în plan extern pentru
recunoașterea acesteia, după
modelul Kosovo. Pentru a
putea pretinde aplicarea prin-
cipiului autodeterminării
popoarelor, Ungaria a acordat
dublă cetățenie pentru circa
4,2 milioane cetățeni români

(din care 1,2 milioane etnici
maghiari) și a cumpărat multe
sute de mii de hectare de teren
agricol și păduri în Ardeal.
Acestea se adaugă la zecile de
mii de imobile dobândite ilegal
de multe persoane juridice și
persoane fizice maghiare la
care Statul Român le plătește
anual peste 500 milioane euro
la hoții de imobile şi la cei care
au fost împroprietăriţi ilegal.

Cu ştiinţa şi acordul
Papei Francisc, la Miercurea-
Ciuc este pregătită participarea
Preşedintelui Ungariei, a
Primului-ministru, a întregului
Guvern și Parlament de la Bu-
dapesta, a europarlamentarilor
din Ungaria (inclusiv a pas-
torului Tokes Ladislau), a lider-
ilor organizațiilor maghiare din
Bazinul Carpatic, din alte țări
europene, din S.U.A., Canada
și Australia, precum și a peste
100.000 de unguri din Ungaria,
Serbia, Slovacia, Cehia,
Croația, Ucraina și foarte mulți
din România, organizați de
U.D.M.R. și bisericile catolice
maghiare. Serviciul Român de
Informații (S.R.I.) și Serviciul
de Informații Externe (S.I.E.)
au aflat și i-au înștiințat în scris
pe Președintele României,
Primul-ministru, Președintele
Senatului și Președintele
Camerei Deputaților despre ce
a pregătit Ungaria împreună cu
Papa Francisc împotriva
Poporului Român și a
integrității teritoriale a
României! Cu toții ascund
Adevărul și nu acționează pen-
tru a interzice vizita Papei
Francisc în România și peleri-
najul iredentist inventat la Mier-
curea Ciuc pentru ziua de 1
iunie a.c., unde urmează să fie
declarată autonomia teritorială
a Ardealului, limba maghiară
ca limba oficială în Ardeal și să

fie arborate mii de drapele ale
Ungariei. Solicit autorităților
Statului Român să acționeze,
de urgență, pentru: 1. Infor-
marea corectă a Parlamentului
și  Poporului Român despre
pregătirile făcute de Ungaria,
împreună cu U.D.M.R. și Papa
Francisc, pentru dezmem-
brarea teritorială a României 
și declararea autonomiei
Ardealului; 2. Declararea ca
persoană non grata a
conducătorilor din Ungaria, in-
clusiv ai partidelor politice, care
s-au pronunțat ori au acționat
pentru autonomia teritorială a
Ardealului; 3. Scoaterea în
afara legii a U.D.M.R., a Par-
tidului Civic Maghiar (P.C.M.) și
a Partidului Popular al
Maghiarilor din Transilvania
(P.P.M.T.); 4. Eliminarea
U.D.M.R. de la guvernarea
României și a reprezentanților
acestei organizații șovine, ex-
tremiste și  antiromânești din
toate instituțiile Statului
Român, atât cele centrale, cât
și cele locale; 5. Interzicerea
Universității de vară
antiromânești de la Tușnad,
organizată de Ungaria și
U.D.M.R.; 6. Interzicerea sep-
aratismului școlar și universitar
pe criterii etnice, a limbii
maghiare în instituțiile publice
și a denumirilor de localități în
limba maghiară, identice cu
cele din timpul ocupației hor-
thyste; 7. Dezarmarea
formațiunilor paramilitare
maghiare din Ardeal; 8. Infor-
marea tuturor organismelor de
conducere ale Uniunii Eu-
ropene, a Parlamentului Euro-
pean și a Guvernelor din toate
țările membre ale Uniunii Eu-
ropene despre acțiunile Un-
gariei vizând dezmembrarea
teritorială a României.

●



4 Tichia de politician

Vizita papei Francisc legitimează politica Vizita papei Francisc legitimează politica 
premierului Viktor Orban în Transilvania?premierului Viktor Orban în Transilvania?

Ionuț
Țene

PPapa Francisc vine în
România anul acesta. Sfântul
Părinte va sta în țara noastră
între 31 mai şi 2 iunie şi este
aşteptat în Bucureşti, Iaşi, Blaj,
şi Șumuleu Ciuc, localităţi
unde sunt comunități puter-
nice, romano şi greco-catolice.
Față de vizita fostului papă
Ioan Paul al II-lea, această in-
scursiune a reprezentantului
Vaticanului este total diferită. În
1999, Ioan Paul al II-lea a venit
în România în urma unor ne-
gocieri atente cu BOR și la
invitația patriarhului Teoctist.
De aceea, vizita suveranului
pontif nu a avut un caracter
confesional și misionar. Anul
acesta, papa Francisc vine în
țara noastră în vizită de stat, ca
reprezentant al Vaticanului, la
invitația președintelui Klaus Io-
hannis.

Vizita papală nu a fost
negociată cu BOR. Majori-
tatatea ortodoxă a poporului
român a fost ignorată de
autoritățile statului. Papa Fran-
cisc, un fel de neo-marxist sud-
american, vine ca șef de stat în
România ca să viziteze comu-
nitatea catolică din țara
noastră și să facă prozelitism?
Ca orice invitație la nivel de
stat, papa Francisc va fi bine
primit de autoritățile române,
cum este firesc. Din păcate su-
veranul pontif nu reușește să-
și depășească interesele
confesională și riscă să trans-
forme augusta vizită într-o
politică de legitimare regimului
autoritar Viktor Orban din țara

vecină, care a luat într-un fel
de co-tutelă situația social-
economică și politică din Tran-
silvania.

În acest sens, soci-
etatea civilă responsabilă a
luat atitudine. George Simion,
liderul unionist care conduce
Acțiunea 2012, a tras un serios
semnal de alarmă: „Premierul
altui stat vine pe pământ româ-
nesc ca vodă prin lobodă de
câţiva ani, anunţă românii din
centrul ţării. Am uitat oare de
ei? De regulă foarte rezervat,
din cauza specificului zonei,
P.S. Andrei, episcopul Covas-
nei si Harghitei a tras un sem-
nal de alarmă public: niciun
oficial înalt al statului român nu
şi-a anunţat prezenţa la
Şumuleu Ciuc, în inima
României, pe parcursul vizitei
Suveranului Pontif. Din păcate,
această vizită începe sub aus-
picii nu atât de favorabile pre-
cum cele ale voiajului istoric
din anul 1999. Astfel,
Preasfinţitul Andrei, Episcopul
Ortodox al Covasnei şi
Harghitei, a reclamat recent
faptul că nu a fost anunţat încă
de vizita Papei în eparhia sa şi
nici nu a fost invitat să participe
la evenimentul de la Şumuleu
Ciuc, aşa cum ar fi fost normal
potrivit relaţiei ecumenice care
leagă cele două biserici, chiar
în mai mare măsură decât cu
celelalte biserici ortodoxe.
Totuşi, dacă aceasta este o
chestiune care ţine de relaţiile
dintre culte, în schimb eveni-
mentul de la Şumuleu Ciuc
cuprinde o anomalie chiar mai
gravă şi de neînţeles într-un
stat independent şi suveran.
Cine îl va întâmpina pe Suver-

anul Pontif în inima României,
la Şumuleu Ciuc, din partea
autorităţilor laice? Ei bine, nu
Preşedintele Klaus Iohannis,
care este unul dintre autorii
invitării Papei în România, nici
prim-ministrul Viorica Dăncilă,
nici vreunul dintre preşedinţii
celor două Camere ale Parla-
mentului, ci premierul Ungariei,
Viktor Orban”.

Și românii din așa-
zisul „ținut Secuiesc” își
exprimă temerile față de vizita
papală: „Forumul Civic al
Românilor din Covasna,
Harghita şi Mureş, ce reuneşte
peste 40 de organizaţii nongu-
vernamentale din cele trei
judeţe, solicită reprezentanţilor
statului român să ia măsuri 
concrete pentru a stopa in-
staurarea „co-suveranităţii” Un-
gariei asupra aşa-zisului „Ţinut
secuiesc”. Într-o scrisoare
deschisă ce urmează să fie
trimisă Guvernului, Parlamen-
tului şi Preşedinţiei României,
conducerea forumului solicită
„reacţii ferme de respingere şi
dezaprobare a ingerinţelor
anormale ale Guvernului de la
Budapesta în problemele in-
terne ale României”, re-
spectarea prevederilor
Tratatului de înţelegere, coop-
erare şi bună vecinătate dintre
România şi Ungaria şi garanţii
că autonomia teritorială pe cri-
terii etnice nu va fi niciodată
adoptată în România”. Liderii
acestui for consideră vizita
papei Francis și întâlnirea cu
premierul ungar Viktor Orban o
imixtiune în problemele interne
ale statului român. La Șumuleu
Ciuc, premeierul ungar va fi în
fruntea a peste o sută de mii

de pelerini romano-catolici
maghiari să-l întâmpine pe
papa Francisc. Oare ce impre-
sia va avea papa despre
areal?

Pe de altă parte, Papa
Francisc va beatifica, în timpul
vizitei în România, șapte epis-
copi greco-catolici ”care au
preferat moartea în locul
trădării credinței” în fața
prigoanei comuniste, au de-
clarat surse din interiorul cleru-
lui. Este vorba despre Valeriu
Traian Frențiu și însoțitorii săi,
după cum sunt numiți în docu-
mentele de la Vatican, Iuliu
Hossu, Alexandru Rusu, Ioan
Bălan, Ioan Suciu, Vasile Afte-
nie şi Tit Liviu Chinezu. Odată
cu interzicerea cultului greco-
catolic de către comuniști, în
1948, refuzul episcopilor
greco-catolici de a trece la Bis-
erica Ortodoxă s-a soldat cu
persecuții și, în cazul unora
dintre ei, moartea în temnițele
comuniste. În acest context se
beatifică, nu refuzul la
necredința regimului comunist
instaurat de tancurile sovietice
în 1947, ci respingerea unirii
ierarhiei greco-catolicilor cu
ortodocșii din 1948, deci încu-
rajarea într-un fel a
permanentizării conflictului
”româno-român” din 1948.
Acest ”război” fratricid este mai
important pentru papa Fran-
cisc, nu refuzul la instaurarea
unui regim marxist ateu în țara
noastră de către forțe străine?
Încurajarea conflictului
”româno-român” este o politică
iezuită încă din secolul XVIII,
pe principiul clasic ”dezbină și
stăpânește”. Din păcate, în ul-
timii ani România pare ”un sat

fără câini”. Premierul altui stat
vecin face se pare legea într-o
regiune a țării noastre, iar o
vizită pontificală se transformă
într-o acțiune clasică de
prozelitism religios? Papa
Francisc la Șumuleu Ciuc va fi
întâmpinat cu fast de către pre-
mierul ungar Viktor Orban ca
pe ”moșia personală”
transilvană? Sigur că
autoritățile române și serviciile
secrete vor fi depășite de
situație, ca de obicei, iar liderii
Academiei SRI, care au trans-
format, din nefericire, instituția
într-o sinergie a școlii de partid
”Ștefan Gheorghiu”, vor
încerca se pare să ne
convingă de binefacerile glob-
aliste ale marxismului cultural
după vechile manuale CSP, 
în care națiunea 
română trebuia anihilată pen-
tru că este prea
tradițională/credincioasă și nu
se pliază pe progresul multilat-
eral dezvoltat, conform tezei
kominterniste? În loc ca vizita
papei Francisc să se trans-
forme într-un moment istoric al
bunelor relații și dialogului
inter-creștin într-o Europă
asediată de islamism, se va
schimba într-o misiune de
prozelitism religios și de legiti-
mare a charismaticului premier
autoritar Viktor Orban în Tran-
silvania.. 

●

„Terapia de șoc” a președintelui Trump„Terapia de șoc” a președintelui Trump

Corneliu
Vlad

PPreședintele Trump a
trecut de jumătatea mandatului
său la Casa Albă, dar mulți se
mai întreabă încă, la fel de
uluiți ca în clipă surprinzătoarei
sale victorii electorale, ce se
întâmplă cu Statele Unite, ce
mai are de gând Washingtonul,
de fapt șeful Executivului. Din-
colo de vacarmul isteriilor 
și profețiilor apocaliptice,
torențiale și în America și în
Europa, trebuie reamintit, din
capul locului, că în politica sa
internațională, surprinzatoarea
președinție Trump nu e o
ciudățenie în istoria acestei
mari puteri. Au mai fost și alte
președinții cu o conduită
asemănătoare față de Europa
și alte zone ale lumii. De la
naționalismul președintelui
Jackson în secolul al XIX-lea,
la succesorii lui Wilson care au
ținut departe Statele Unite de
Societatea Națiunilor, de la
ezitările lui Roosevelt de a
întra în al doilea Război Mon-
dial la varianta soft a
președintelui Obama care
spunea că America trebuie să
gestioneze lumea „from be-
hind” (din fundal),
izolaționismul are tradiție din-
colo de Atlantic și a alternat
cumva, în ultimele câteva sec-

ole, cu internaționalismul și
intervenționismul.

Contrar afirmațiilor
pripite și superficiale care nu
contenesc, politica actualei
Administrații nu este un capri-
ciu, o excentricitate, o „strate-
gie a lipsei de strategie” , ci 
un demers bine calculat.
Președintele Trump și-a
anunțat agenda mondială încă
din timpul campaniei electorale
și o urmează întocmai. În dis-
cursul prezidențial inaugural,
Trump a spus: „Decenii de-a
rândul, am tot dat altor țări bo-
gate, iar abundența, forța și în-
crederea țării noastre au
dispărut la orizont”. De aici,
sloganul mobilizator, iar pentru
unii sfidător, „America First”.
Drept care, ce a fost până
acum poate fi abrogat, reeval-
uat sau negociat, iar în cazul
unei hiperputeri chiar fără con-
sultarea aliaților sau fără
preaviz.

Om de afaceri, Donald
Trump vede în felul său arta
politicii. Dar inițiativele sale în
materie sunt coerente, logice,
explicabile. El pornește de la
aprecierea „că pe Statele Unite
se contează mereu mai mult,
dar SUA contează tot mai
puțin”, cum spunea malițios,
dar nu departe de realitate, un
analist francez.

În primii doi ani la
Casa Albă, președintele Trump

a constatat ineficiența ONU, a
redus contribuția financiară a
SUA la organizație și unele
instituții ale sale, și a ieșit din
UNESCO. SUA au denunțat,
suspendat sau pus sub semnul
întrebării o serie de tratate și
înțelegeri în domeniile mediu-
lui, controlului înarmării și ne-
proliferarii, a dat ceasul
acordurilor de liber schimb în
America de Nord și zona Paci-
ficului și are îndoieli public ex-
primate asupra altor instituții și
organizații internaționale.
Respinge explicit multilateralis-
mul, pe care îl asimilează cu o
vorbărie sterilă și neproductivă.
A avertzat aliații din NATO că
pun în pericol însăși existența
Alianței (cel puțîn în actuala sa
formă) dacă nu-și sporesc
contribuția financiară la buge-
tul organizației. Dar în același
timp, a sporit considerabil
bugetul de apărare al SUA,
ceea ce nu înseamnă însă an-
gajare american sporită în
operațiuni militare în
străînătate, ci dimpotrivă. Cu
Iranul și Coreea de Nord a de-
marat partide de forță com-
plexe, pe care fiecare le
interpretează în felul lui. Cu
Rusia și China, relații delicate,
duce o politică știută doar de
el. Mișcări spectaculoase,
unele greu de înțeles și mai
ales greu de spus dacă merg
sau nu în direcția bună pentru

America și pentru lume. Dar
oricum, o „terapie de șoc” în
viața internațională.

Un cor antic zgomotos
de analiști și ziariști se grăbesc
să pună haosul din lume, cum
i se zice mai nou, pe seama
acestor inițiative și modalități
de abordare, dar lucrurile sunt
mult mai complicate decât
etichetele. (Fapt este că par-
tidul republican și electoratul îl
sprijină pe președinte.)

Donald Trump
înțelege că SUA nu mai au
poziția mondială covârșitoare
din timpul războiului rece, nici
aceea din deceniul care a
urmat dezmembrării URSS,
când Statele Unite erau hege-
monul de necontestat al lumii.
Este ceea ce câțiva dintre pre-
decesorii săi în funcția
supremă n-au înțeles și au
avut eșecuri sau au lăsat
situații încurcate (exemplul cel
mai clar fiind Orientul Mijlociu,
dar- într-un fel – și sud-estul
Europei).

Fără a fi vorba de o
situație de avarie, Washing-
tonul trebuie să acționeze
cumva. Președintele Trump
definește clar care sunt acum
prioritățile externe ale Americii:
fluxul de migranți din America
Latină, deficitul commercial cu
UE și, mai ales China, teroris-
mul musulman. Pentru el,
lumea este într-un „haos di-

namizat de șocul intereselor”,
iar America nu trebuie
neapărat să urmărească stabi-
lizarea actualului sistem
internațional, nu să se erijeze
în rolul de jandarm
internațional, ci să adopte – cel
puțin pentru o vreme – o
politică de îndiguire („contain-
ment”) a forțelor ostile Statelor
Unite. Ceea ce nu înseamnă o
atitudine pasivă, dezangajanta,
ci una de contracarare prin mi-
jloace mai subtile a
concurenților și adversarilor. 

Activismul Americii în
politica mondială nu este aban-
donat. După actuală faza de
reevaluare și resetare a ac-
tualelor stări de fapt din
diferitele compartimente ale
vieții internaționale, va urma
probabil o a două faza, de re-
structurare a ordinii mondiale,
în care Statele Unite să-și
mențină rolul preeminent. In-
clusiv, este de sperat, prin co-
operare internațională.

●



Ghimpele Națiunii

Între „biroborul” pentru populație și Între „biroborul” pentru populație și 
o formulă formală pe activele bancareo formulă formală pe activele bancare

Cezar Adonis
Mihalache

AAdică o dublă
măsură în aplicarea
Roborului, atât de posibilă
în an electoral… Că or să se
înțeleagă ei până la urmă!
Ba, ar fi bătut palma pe o
formă definitivă mai de-
vreme, dar trebuia și un pic
de spectacol. Mai ales că
„părțile”, senatorii „cu
poporul”, BNR cu sistemul
bancar, trebuiau să pună pe
masă „cuțitele”. Și disponi-
bilitatea de a merge până la
un anumit punct. Nu al
steagului alb fluturat de vre-
una dintre părți, ca semn al
inteligenței de a ceda pentru
binele, în final, tot al con-
sumatorului de credite (caz
în care ar fi variat doar
nivelul comensurabil al
acestui „bine” la nivelul
dobânzilor suportate), ci al
siguranței neîncălcării reci-
proce a înțelegerii nespuse
public.

Trădarea, însă…
Aici stă miezul posibilei
plafonări ori a „săltării” în
continuare a Roborului. Iar
fiecare parte își are forma ei
de trădare și, mai ales ca di-
mensiune de afectare a vic-
timelor colaterale.

Dacă ar fi cedat sen-
atorii care au pornit bătălia
Robor, trădați ar fi fost sim-
plii oameni, cei ce au crezut
în măscările vehiculate de
aceștia. Dar nu de ei le-ar
păsa oricum parlamentar-
ilor. Ci de faptul că politi-
cienii s-ar trăda practic… pe
sine. Dar și partidul, la nivel

de imagine. Pentru că au
creat o așteptare la nivelul
electoratului, atât pe
„persoană” de „animal”,
animăluț sau mielușel politic
implicat (la nivelul
posibilității unora dintre
„scandalagii” Robor de a-și
face un capital palpabil pen-
tru europarlamentare), dar
și pentru partid, la nivel gen-
eral (sigur, într-o măsură cu
mult mai  mică decât ceea

ce induce pe post de trend
negativ chiar șeful lor de
formațiune).

Dacă ar fi cedat gu-
vernatorul BNR, fără luptă,
fără lecții parlamentare de
economie, fără urechelile
publice de profesor, făcute
la adresa unor senatori ce
nu vor cuprinde nicicând

mersul economiei de piață
(poate a celei centralizat-
dictate!), trădarea ar fi fost
directă la adresa BNR ca
instituție-sinecură. Aparent
ar fi fost doar o trădare a
binelui marilor bănci, dar, în
fapt, a propriului BNR, prin
plafonarea rezervelor
băncilor comerciale din
cauza aplicării taxei pe
lăcomie și pe activele ban-
care.

Or, acolo unde 
s-au întâlnit interesele
trădătorilor, de stânga, de
dreapta, de fond ipocrit,
populist sau cu discurs de
baron Munchausen, lupta s-
a anulat. A rămas doar flutu-
rarea „armelor” în public,
singura certitudine pe care o
poate avea cetățeanul fiind
ceea că va urma o
înțelegere (previzibilă în
conținutul ei).

În fond, într-o țară în
care s-a marșat pe ideea a
doua salarii minime, de ce
să nu avem și două tipuri de
„Robor”?!… Unul pentru
norodul de la ghișeul
băncilor și unul pentru ac-
tivele băncilor de la ghișeul
rezervelor obligatorii ale
BNR… E o idee, nu? Să nu
devină însă și o formulă!…
Pentru că aici duce mesajul
conciliant al guvernatorului
BNR… Care pare parcă tot
mai mai dispus să
recunoască „dreptul guver-
nului de a taxa în plus
băncile”, dar numai dacă
Executivul i-ar lăsa neatinsă
„speța” de interes propriu,
adică neaplicarea unei taxe
similare pe activele băncilor.
Un fel de „nu forțați
pușculița Băncii Naționale și
nu comentăm despre
taxarea suplimentară a

băncilor pentru interesul de
finanțare a Guvernului!”…

Sigur, se pune între-
barea cum ar primi băncile
un asemenea acord bilat-
eral al trădării BNR-Gu-
vern?! Pentru că de aici i
s-ar putea trage (în sfârșit!)
lui Mugurel. De la luarea,
chiar și parțial, a mantiei de
protecție asigurate pe sub
șorțul de mason globalist (!)
de pe interesele băncilor.
Un fel de final de „Isalpone”
dovedit de „fiscul” intern al
unora dintre bănci…

Aceasta este
trădarea continuă a intere-
selor noastre… O formă de
trădare-trădare pe care, cul-
mea, nu doar că o vom știi,
dar o vom și accepta din
postura de consumatori ai
experimentelor sociale,
politice, economice și ban-
care…

●

Orban anunță revoluția demografică maghiară. Noi?!...Orban anunță revoluția demografică maghiară. Noi?!...

Ionuț
Țene

CCel mai important
capital este omul, iar țările
cele mai bogate sunt acelea
care au resurse umane. Eu-
ropa trece printr-o gravă criză
demografică, iar România
cunoaște o prăbușire
demografică similară cu Siria,
o țară aflată în război.
Multinaționalele, bancherii și
magnații soroșiști, unii 
pe banii saudiților, au 
găsit soluția, care o
implementează „fiica” marxis-
mului DDR-ist, Angela Merkel
în UE: imigrația. Treptat se
schimbă componența etnică
și religioasă a Europei, care
devine treptat o anexă a
statelor islmice din zona Gol-
fului. Occidentul concupis-
cent nu reușește în ciuda
bogăției să găsească soluții
la creșterea natalității, guver-
nele promovând o politică a
avortului și de demantelare a
familiei. Golul lăsat de auto-
htonii europeni e luat de
imigranții musulmani. Astfel
se explică și bunele relații
între Comisia Europeană și
Iran, care dorește să distrugă
Israelul. Se vrea ca rădăcinile
iudeo-creștine ale Europei să
fie eradicate de o stângă neo-
marxistă care s-a înfrățit cu
islamul pe banii prinților
petrolului saudit?

Premierul ungar Vik-

tor Orban a declarat o
revoluție a demografiei
maghiare prin măsuri con-
crete de creștere a
natalității... Viktor Orban, tatăl
a cinci copii, e un exemplu
pentru politicienii noștri care
refuză să aibă copii. Încă din
2009, o altă țară, Rusia oferă
scutiri de taxe și prime de
10000 de dolari după al
treilea copil născut pe familie.
Premierul Ungariei, Viktor
Orban, a anunţat recent noi
beneficii fiscale şi de împru-
mut pentru familii, în cadrul
eforturilor guvernului de a
mări rata natalităţii,
menţinând în paralel politica
strictă în domeniul imigraţiei.
În discursul despre starea
națiunii Orban a declarat: „În
Europa se nasc tot mai puţini
copii. Pentru Occident,
răspunsul este imigraţia.
Pentru fiecare copil lipsă ar
trebui să se nască unul şi
atunci cifrele ar fi bune. Dar
noi nu avem nevoie de nu-
mere. Avem nevoie de copii
unguri”, a spus Orban,
anunţând programul de stim-
ulare. Noile măsuri includ ex-
tinderea unui program de
împrumuturi pentru familiile
cu cel puţin doi copii, pentru
a-i ajuta să cumpere locuinţe,
subvenţionarea achiziţiei de
maşini şi scutirea de la plata
impozitului pe venit în cazul
femeilor cu cel puţin patru
copii. Femeile cu vârste de
sub 40 de ani care se

căsătoresc pentru prima oară
vor avea dreptul la un împru-
mut subvenţionat de zece
milioane de forinţi (36.000 de
dolari). O treime din datorie
va fi ştearsă la naşterea celui
de-al doilea copil şi întregul
împrumut după al treilea
copil.

Între timp în Româ-
nia, care a pierdut după anul
2002, peste cinci milioane de
cetățeni ajunși la muncă în
Occident, nu se întâmplă și
nu se face nimic pentru
creșterea natalității. Țara
noastră pierde pe an, prin
emigrație, populația unui oraș
de peste 100000 de locuitori,
iar avorturile sunt la cote alar-
mante, fapt ce a dus la cea
mai scăzută natalitate din Eu-
ropa. România este la coada
clasamentului din Uniunea
Europeană în privința cuantu-
mului alocației. Cele mai mari
alocații sunt în Olanda: 273
de euro. Pe locul al doilea, se
află Italia, cu 258 de euro. În
Suedia alocațiile variază între
120 euro și 218 euro pentru
un copil, în funcție de
numărul de minori din familie.
Germania plătește câte 164
euro, iar în Finlanda pornesc
de la 104 euro pe lună pentru
primul copil și ajung până la
189 de euro pentru al cin-
cilea. La noi alocația pentru
copii este ridicolă de mică:
nci măcar 20 de euro.
Autoritățile române sunt
„autiste” la problemele de-

mografice și nu intreprind
nicio măsură pentru a stimula
natalitatea. Din păcate, Klaus
Iohannis, neavând copii,
poate nu este sensibil la
această problemă? Oare
președinția e interesată de
creșterea numerică a poporu-
lui român?

Liviu Dragnea se
poartă ca un „bătrân” holtei
preocupat să se însoare cu o
„tinerică”, nu-i stă gândul
acum la progenituri, iar gu-
vernul Dăncilă nu dorește
creșterea alocațiilor pentru
copii. Senatorii PSD-ALDE-
UDMR au votat împotriva
dublării alocației pentru copii
și indexării alocației cu rata
inflației. Până când va decide
Camera Deputaților, for de-
cizional, alocația pentru copii
rămâne la nivelul stabilit în
2015: 200 de lei pentru copiii
până în doi ani și 84 de lei
lunar pentru copiii între doi și
18 ani. Când proiectul de
lege a fost supus la vot,
săptămâna trecută, senatorii
l-au respins. Unul dintre
inițiatorii proiectului, deputatul
liberal Robert Sighiartău s-a
declarat dezamăgit de rezul-
tat. „Senatorii au votat cu cin-
ism împotriva copiilor, fără
niciun argument. Au tăcut și
au votat pe furiș. Am depus
anul trecut la Camera
Deputaților două propuneri
legislative care vizează
creșterea alocației pentru
copii și indexarea alocației cu

rata inflației. Am adus argu-
mente demografice pentru
susținerea acestor propuneri
și am prezentat un calcul
pentru a se cunoaște și im-
pactul bugetar. Cred că
primul program pentru familii
trebuie să fie acesta, fiindcă
îi vizează pe toți copiii din
România și este unul activ,
unul social și unul necesar”.

Puterea nu e
interesată de nici măcar de
indexarea alocațiilor pentru
copii, darmite să dea primă la
al trelea prunc de român
născut sau să prevadă scutiri
de impozite pentru familiile cu
mulți copii. Parcă guvernanții
sunt plătiți să facă tot posibilul
ca poporul român să se
stingă prin emigrație și avor-
turi încurajate. Oricum min-
istru de externe Meleșcanu a
găsit soluția și a deshis largi
porțile pentru imigranții nord-
africani blocați în Malta?
Oare vom mai avea vreodată
patrioți români în funcții cheie
din stat, care să nu poată
dormi noaptea pentru a da
legi pentru nașterea de
prunci români?

●


