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„I-am asemănat odată pe ruşi 

cu vacile care dau douăzeci şi

cinci de kile de lapte pe zi 

şi apoi se baligă în şiştar.”

- Petre Țuțea

Informație, opinie și atitudine publicistică

Discriminarea prin minciună…Discriminarea prin minciună…

Cezar 
A. Mihalache

FFără a fi fost con-
strâns de Comisia
Europeană, de la care tre-
buia să obţină încă din
toamnă girul pentru acor-
darea ajutoarelor către
Oltchim, Executivul a decis
să anuleze propria Hotărâre
de Guvern prin care se an-
gaja să acorde câteva sute
de ajutoare sociale de
urgenţă salariaţilor cu
situaţii speciale. Motivul in-
vocat a fost un presupus
caracter nedrept  al acestor
ajutoare, prin crearea unei
discriminări între salariaţii.
Şi, în esenţă, aşa şi este,
fiind parcă incorect ca unii
salariaţi, cu situaţii finan-
ciare precare, dar totuşi
salariaţi, să beneficeze de
un sprijin financiar de
urgenţă. Era nedrept faţă de
angajaţii care, având şansa
unui sprijin dinspre rude sau
prieteni în lunile în care s-au
întârziat plăţile salariale, nu
au fost incluşi pe listele spe-
ciale întocmite de argaţii gu-
vernului. Problema o
reprezintă felul în care
guvernanţii au luat această
decizie după ce s-au folosit
de imaginea electorală a
Oltchim-ului. Pentru că USL
şi-a tras maximum de
foloase electorale prin an-
gajamentul faţă de salariaţii
combinatului, iar acum,
după ce s-a văzut „cu sacii
în căruţă”, a anulat tot. Aşa
cum desființează şi alte
promisiuni pe care le
aşteptau diferite categorii
sociale şi profesionale. Iar
deranjantă este explicaţia
pe care o dă premierul: „car-
acterul discriminatoriu” al
acelor ajutoare. 

Dar când a făcut
această promisiune înaintea
campaniei electorale, nu a
sesizat oare acest lucru?

Nu a observat car-
acterul discriminatoriu în
momentul în care s-au chel-
tuit bani de la buget pentru
efectuarea anchetelor so-
ciale pentru identificarea
persoanelor cu probleme fi-
nanciare? 

Sau, fiind în prag de
campanie electorală, Victor
Ponta a preferat să nu vadă
nimic pentru un pumn de
voturi în plus? Căci, da, la
prognozele de atunci,
fiecare vot conta!

De aceea, pentru
anularea acestor ajutoare
sociale nu pot fi decât două
explicaţii. Fie guvernul nu
mai este interesat de
situaţia muncitorilor de la
Oltchim, iar asta poate
spune multe, chiar şi indi-
rect, despre perspectivele
combinatului în viziunea gu-
vernului Ponta II, fie execu-
tivul încearcă prin anularea
acelor ajutoare, infime faţă
de cheltuielile pe care le-a
antamat deja prin supradi-
mensionarea ministerială,
să câştige bunăvoinţa jan-
darmului FMI care stă să
vină.

În primul caz, este
cât se poate de clar că pre-
mierul s-a dedat la o
cheltuială bugetară pentru a
masca o mită electorală.
Pentru că în asta s-au trans-
format fondurile cheltuite pe
anchetele sociale în clipa în
care guvernul a anulat aju-
toarele după ce s-a văzut
din nou la putere. În al
doilea caz, suntem în faţa
unui derapaj grosolan de la
promisiunea USL-ului, când
era în opoziţie, de a stopa
vasalitatea României faţă
de FMI. În plus, povestea cu
presupusul caracter dis-
crimnatoriu al ajutoarelor
sociale rămâne la fel de
greu de înghiţit în situaţia în
care acelaşi guvern promite
că, dacă va fi nevoie, va da
o altă Hotărâre de Guvern
pentru (re)acordarea aju-
toarelor!

Oricum, extrem de
periculoasă este crearea
unui precedent prin invo-
carea atât de uşoară a car-
acterului „discriminatoriu” al
ajutorului social. Pentru că
despre asta era vorba în
cele din urmă, un ajutor so-
cial de urgenţă, banii
promişi de guvern trebuind
acordaţi doar unui număr de
522 de angajaţi din totalul
celor 3 353 de salariaţi ai
platformei. De acum, guver-
nul poate eticheta după
bunul plac orice ajutor (so-
cial, de urgenţă, special sau
orice altă denumire ar avea
el) ca având caracter „dis-
criminatoriu”. Şi poate de-
cide anularea a tot ceea ce
doreşte. Că tot au trecut
alegerile…

Or, cum vom putea
avea garanţia că guvernul
nu se va folosi de aceste
pârghii pentru a-şi fideliza
anumite segmente sociale

ori profesionale? Mai ales
că, până acum, guvernul
USL  a furnizat doar minci-
uni, practicând o guvernare
prin care să distragă atenţia
ţării. 

A făcut acest lucru
atât pentru a adopta diferite
aberaţii, cât şi pentru a
pregăti valurile de măsuri de
austeritate. Pentru că Victor
Ponta pare a fi învăţat o
lecţie importantă de la
p r e ş e d i n t e l e - j u c ă t o r :
niciodată să nu-i spui ţării în
faţă ceea ce urmează! Ci,
să lansezi avertizările (de
care te vei folosi ulterior) pe
la colţuri şi în momentele în
care ţara e cu gândul la
orice altceva. Pentru că, de
sărbători, nimeni nu a stat
să asculte predicţiile fatal-
iste ale premierului, dar asta
nu o va scuti de greul ce va
veni! Iar la tupeul de care dă
dovadă, nici nu ar trebui să
ne surprindă dacă premierul
Ponta ne va spune, peste
câteva luni, că el nu a as-
cuns de fapt nimic şi a
anunţat măsurile de auster-
itate din timp. Ba, chiar a
câştigat alegerile fără a as-
cunde greul ce va veni!

P.S.:

Într-un calcul rece ar
trebui să fim de acord 
cu acţiunea guvernului.
Salariaţii şi-au primit între
timp mare parte din lefurile
restante. Dar ce uită să
spună guvernul e faptul că a
totul a fost o acţiune
premeditată, rostogolind
acordarea ajutoarelor până
la stingerea lefurilor
restante. Căci, deşi a
promis banii în octombrie,
tot atunci a revenit şi i-a
reeşalonat pentru noiem-
brie, apoi pentru decembrie,
rostogolind angajamentul
parafat prin HG până la
achitarea salariilor restante.
Şi, probabil, dacă era
nevoie, le-ar mai fi rostogolit
până în vară… Întrebarea
este, dacă ar fi apucat să
dea aceste ajutoare, ce ar fi
făcut cum guvernul? Le-ar fi
reţinut din salariile ulte-
rioare? Or, dacă prin astfel
de strategii economice, de
rostogolire, vrea premierul
să guverneze ţara în 2013,
poate mai bine s-ar întoarce
la fiţuicile lui…

●

Sfârșit și de la capăt!Sfârșit și de la capăt!

Al. Stănciulescu
Bârda

SSlavă Domnului, că a
trecut și sfârșitul lumii de anul
acesta, așa cum s-au dus și
cele de până acum!  Aproape
în fiecare an am fost anunțați
că vine… ,,Savanții” lumii au
știut exact și anul și luna și
ziua și ora când are loc
sfârșitul. Deștepți oameni! Că
nu s-a întâmplat, asta e
altceva! Important este că ei
au socotit și au stabilit! Au
numărat capitolele din Biblie,
versetele, apoi cuvintele și
literele, virgulele, punctele,
spațiile dintre cuvinte! Le-au
adunat, le-au scăzut, le-au
înmulțit, le-au împărțit, au ex-
tras rădăcini patrate,  au cal-
culat sinusurile, cosinusurile,
tangentele, cotangentele și tot
așa, până au ajuns la sfârșitul
lumii! Și  au fost mulți care le-
au dat crezare! Cum să nu
crezi așa savanți?

În anii trecuți, când s-a
mai sfârșit lumea, nebunia a
fost mult mai mare decât anul
acesta. Atunci sute de tineri s-
au sinucis prin otrăvire, sub
supravegherea pastorilor
cunoscători, pentru ca su-
fletele lor să ajungă înaintea
sufletelor noastre, ale
păcătoșilor adică, pe o planetă
unde trebuia să opească o
rachetă interplanetară. În
aceea urmau să se îmbarce și
să fie duse la rai. Dacă
ajungeau acolo înaintea celor-
lalte și nu se făcea prea mare
bulibășeală, aveau toate
șansele să fie primite, ca fe-
cioarele înțelepte. După aceea
venea puhoiul cel mare de su-
flete, dar șansele lor erau min-
ime. Porțile se puteau închide
pentru totdeauna și noi
rămâneam ca fecioarele neb-
une din Biblie. Ce înseamnă
informația, domʼle! Știi precis
când trebuie să mori! Intere-
sant este, însă, că în cazul re-
spectiv, pastorii  cu pricina
uitaseră să se sinucidă ei
înșiși, mai rămânând în lume,
ca să-i mai pricopsească și pe
alții!

Anul acesta, sfârșitul
lumii a produs alte forme de
nebunie. S-au găsit destui
naivi, ca să nu le zicem altfel,
care s-au grăbit să cumpere
cu sume fabuloase buncă-
re antiatomice, ori să
construiască altele noi, să le
amenajeze împărătește, să
îngrămădească acolo ali-
mente multe, cât să mănânce
un oraș câteva luni. Acum,
dacă a trecut sfârșitul lumii,
toată investiția a rămas un
eșec ca atâtea altele și cheltu-

iala s-a dus pe apa sâmbetei!
Mde! Ion Creangă avea o
vorbă, care mi se pare
potrivită aici: ,,Eu știu că sunt
prost, dar când mă uit în jurul
meu prind curaj!” Păi, nu?

Mă rog la Dumnezeu
cu lacrimi, ca pentu sănătate
și pentru mântuire! Dacă ar fi
să ia în seamă și umila mea
rugăciune, sfârșitul lumii să se
desfășoare așa și asta cât mai
curând: lumea să se
trezească, așa cum s-ar trezi
un om după un coșmar, după
un vis urât. În coșmaul acela
lumea era dominată de
războaie, de crime, de aten-
tate, de calamități naturale, de
suferințe, de lacrimi, de boli,
de nedreptăți, de foamete, de
sărăcie, de ură, de minciună și
de multe altele asemenea;
trezindu-se, lumea ar fi cu
totul altfel: o lume a iubirii, a
frăției, a într-ajutorării. Lumea
nouă să fie formată din oa-
meni cu sufletele curate și
nevinovate ca ale copiilor,
care să se iubească precum
frații. În lumea aceea să nu
mai existe ziduri și porți în-
cuiate între frați, între părinți și
copii, să fie pace între țări și
popoare, să fie hrană din
belșug, medicamente pentru
toate bolile. În lumea aceea să
nu mai fie copii aruncați la
tomberon, copii orfani, copii ai
străzii și ai canalelor, oameni
hămesiți de foame, fără loc de
muncă, înrobiți de alcool și
droguri, de patimi, fără hoți,
fără criminali și violatori. În
lumea aceea munca să fie o
bucurie și fiecare să fie
răsplătit pe merit  pentru
munca depusă, să nu mai fie
nepotism, favoritism, mituire,
secăturile să nu se mai cațăre
în vârful piramidelor sociale,
cartea să-și reia locul ce i se
cuvine pe scara valorilor. În
lumea acea să fie mai multă
credință în Dumnezeu și în-
credere între oameni; artele
adevărate să fie respectate,
iubite și repuse la locul lor iar
falsurile și kiciurile să fie arun-
cate la coșul istoriei. Relațiile
dintre oameniși dintre țări să
se bazeze pe iubire și pe re-
spect reciproc, ci nu doar pe
interese meschine, pe  vicle-
nie și pe minciună. Din lumea
aceea răul și toată șleahta lui
de slujitori să fie alungați în
focul iadului și Dumnezeu să
vină ca un părinte între copiii
lui!

Dar cine să ia în
seamă ruga unui popă de
țară!?

●
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din Harghita și Covasna la început de andin Harghita și Covasna la început de an

Maria
Cobianu-Băcanu

NNici în 2012 românii
nu au reușit să acționeze cu
forţa statului în Covasna şi
Harghita. Aceasta este con-
cluzia unor remarcabili  
li-deri din zonă, dezamăgiţi
de toată insensibilitatea
Bucureştiului la SOS-urile
lor. Fiind numeric minoritari,
românii nu au forţa
necesară de a se impune,
nici mecanismul democratic
al votului majoritar nu-i
serveşte. În consecinţă,
pentru susţinerea lor şi a
spiritului românesc în zonă
se impune să fie ajutaţi „de
la Centru”.

Românii singuri nu
au puterea  necesară să-şi
apere drepturile de oameni
şi de reprezentanţi ai
majorităţii, iar guvernanţii nu
au elaborat un plan clar, sis-
tematic cu privire la
păstrarea identităţii lor
naţionale. Iar trista realitate
este aceea că în Covasna şi
Harghita s-a realizat au-
tonomia administrativă încă
din anii ’90. Este practicată
ca autonomie teritorială pe
criterii etnice. Se vede la tot
pasul: inscripţii bilingve,
şcoli maghiare separate; uti-
lizarea limbii materne în
administraţie şi tribunal; tre-
cerea în derizoriu a limbii
române care este învăţată
în multe şcoli cu copii
români ca limbă străină,
doar cinci ore pe
săptămână, lipsa de control
a modului cum se predă is-
toria românilor şi înlocuirea
ei cu manuale din Ungaria;

respingerea utilizării limbii
române în orice ocazie. 

Ministerul Educației
s-a implicat foarte puţin,
lăsând rezolvarea proble-
mei învăţământului în cele
două judeţe la discreţia
maghiarilor.

Guvernanţii români
au evitat să creeze o
legislaţie specială şi instituţii
speciale pentru români sub
marota „să nu dea apă la
moară maghiarilor să ceară
autonomie”. Dar maghiarii
cu spiritul lor întrepid, per-
manent ofensiv, „şi-au dat
singuri apă la moara lor” şi
au realizat instituţii (şcoli,
muzee, formaţii artistice)
asociaţii, societăţi – o
întreagă reţea de organizaţii
– care le asigură autonomia
în fapt în viaţa de toate
zilele. Ceea ce le mai tre-
buie este doar legiferarea ei
ca să dobândească atributul
de legalitate că, practic,
funcţionează ani buni.

Și în 2012 a existat
același mod de evitare şi
respingere a comunicării in-
teretnice cu românii de către
maghiari. Astfel, efortul
reprezentanţilor locali ai
românilor din Covasna şi
Harghita de comunicare
interetnică şi de dialog fertil
între etnii ca mijloc de
soluţionare pe cale amiabilă
a diferendelor a fost respins
sistematic de maghiari.
Hipercentraţi etnic pe
temeiul „moştenirii istorice”
şi al „tradiţiei”, temei care le-
a conferit statutul de stăpâni
în raport cu românii pe care
i-au tratat ca pe slugi,
favorizaţi de cadrul politic
favorabil al democraţiei
datorită ponderii numerice

majoritare, care le-a asigu-
rat prin vot ocuparea
funcţiilor de conduce-
re politică, economică,
administrativă, maghiarii şi-
au construit o strategie de
autoizolare şi enclavare
care a făcut imposibil dia-
logul cu „ceilalţi”. 

Toate apelurile ofi-
ciale prin documente, prin
dezbateri ştiinţifice, inclusiv
manifestări de protest în
stradă ale românilor au fost
zadarnice, s-au izbit ca de
un zid. Iar atitudinea celor
de la putere, a guvernanţilor
şi politicienilor, de acceptare
tacită prin lipsa de reacţie şi
de respingere a unui astfel
de comportament faţă de
români i-a încurajat.  Liderii
maghiari  îşi urmăresc pro-
priile proiecte de la 1920, de
refacere a Ungariei Mari,
excluzând din start pe
românii alături de care
convieţuiesc în sate şi
oraşe. În felul acesta îşi
creează condiţii de au-
tonomie şi autoguvernare
fără „intruziuni din afară”.

Despre „comuni-
carea zis interculturală”
reprezentanţii maghiarilor
vorbesc numai când sunt de
faţă interlocutori străini, am-
basadori, reprezentanţi ai
organismelor europene,
pentru o „bună” impresie şi
imagine, ştiut fiind că sin-
tagma este utilizată în docu-
mentele internaţionale. Dar
numai pentru a fi auzită de
aceştia, nu pentru a fi
practicată de ei ca un prin-
cipiu de viaţă.

Dovadă a ipocriziei
respectării importantului
principiu al interculturalităţii
în comunităţile etnice mixte

este faptul că a doua zi,
după ce s-a votat în Parla-
mentul României legea
privind dreptul minorităţilor
de a folosi limba maternă în
instituţiile publice, consilier-
ilor români li s-au dat căşti
să urmărească lucrările
Consiliului traduse din
maghiară de către
traducătorii lor într-o stricată
limbă românească, în acest
fel limitându-le şansa unei
comunicări directe, în limba
română, ca limbă oficială în
statul român. Prin acest
gest, maghiarii încearcă să
forţeze recunoaşterea limbii
maghiare ca a doua limbă
oficială în stat.  Exagerarea
trecutului maghiar al
„Ţinutului Secuiesc”, invo-
carea repetată a „nedreptu-
lui Dictat de la Trianon” şi a
„apăsătorului destin minori-
tar” nu au altă ţintă decât să
semene vrajbă şi intoleranţă
faţă de românii „venetici”,
responsabili de drama
„pământului secuiesc”.

Și în 2012 a existat
o permantă tendință de
umilire umană şi morală a
românilor. „Un grup uman,
fie el mai mare sau mai mic,
educat să jignească, să
batjocorească şi să
umilească pe cei lângă care
trăieşte nu poate fi asimilat
unui grup civilizat, civilizaţia
desemnând respect, soli-
daritate umană, nobleţe
sufletească”, afirmă un int-
electual român. Dar
maghiarii deşi se autode-
finesc ca „având misiune
civilizatorie în Bazinul
Carpatic” sunt departe de
acest atribut. „Având în ei
injectat virusul trufiei”, după
expresia acestui subiect, ei,

în orice ocazie se află, în-
josesc şi umilesc pe români
cu epitete greu suportabile.
De copii li se insuflă prin
educaţia în familie, şcoală şi
biserică statutul de stăpâni
şi de dispreţ faţă de români,
de limba română, de istoria
şi cultura lor. Specialiştii
români, cu o experienţă de
o viaţă în muncă sunt
înlocuiţi cu tineri maghiari
care se comportă sfidător şi
jignitor faţă de ei. „Ar fi cazul
ca de-acum să vă luaţi
tălpăşiţa, că sunteţi român.
Acum eu am venit aici!” Ast-
fel, i s-a adresat o tânără de
profesie medic, repartizată
de UDMR, medicului român
care acordase 30 de ani
asistenţă medicală locuito-
rilor de la sate. Şi exemplele
ar putea continua pe pagini
întregi.

Comportamentul lor
duplicitar, de „europeni” la
suprafaţă, la nivelul verbia-
jului, şi de tirani în adâncuri,
este total anacronic într-o
perioadă în care demnitatea
umană este valoarea
supremă a vieţii fiecărui in-
divid, grup sau popor, dar,
mai ales, în scala de valori
a Uniunii Europene. Cize-
larea pe dinăuntru, în spirit
european, este însă un pro-
ces de lungă durată pentru
toate popoarele. În virtutea
acestui fapt, al educaţiei în
spiritul valorilor morale, pro-
fund umane să sperăm că
într-un viitor mai mult sau
mai puţin îndepărtat vor
învăţa şi maghiarii să re-
specte diamantul de mân-
drie şi demnitate ce
străluceşte in fiecare om, de
orice etnie ar fi el.

●

Ceaușescu – strănepotul unui mare proprietar de pământ?Ceaușescu – strănepotul unui mare proprietar de pământ?

Tudor
Voicu

ÎÎn 2008 a apărut
volumul „Ceaușescu văzut de
aproape” de Toma Roman Jr.
Cartea conține numai zece
pagini scrise de autor, la nivel
de amator, restul fiind intervi-
uri ale unor profitori ai fostu-
lui regim, în majoritatea lor
alogeni: Stefan Kostial, Iosif
Banc, Voicu Zdrenghe,
Alexandru Budistanu,
Serghei Mizil, etc. Deși au-
torul cărții pretinde că este
nepot de soră al lui NICOLAE
CEAUȘESCU, din carte
rezultă că este străin de orig-
inea familiei CEAUȘESCU.
Cartea conține multe date in-
exacte, falsuri.

În teza sa de doc-
torat, susținută la Paris în
anul 1940, Axente Crișu
(1911-1953), citează pe un
străbun al lui Nicolae

Ceaușescu, boierul Radu
Ceaușescu, mare proprietar
de pământ. Axente Crișu este
strănepotul tribunului Axente,
din timpul revoluției lui Avram
Iancu. 

A obținut doctoratul în
drept la Paris, a colaborat la
“Axa”,”Cuvântul” și “Buna Ve-
stire”, iar în perioada 1940-

1941 a fost prefect de
Mehedinți. 

Din 26 august 1944
este redactor principal la
secția română de la Radio
Donau, iar între anii 1949-

1951 lucrează la Postul de
Radio Național din Madrid.

Crearea Statului
Român modern de către

Alexandru Ioan Cuza, în anul
1862, a reclamat și
adoptarea Legii pentru expro-
priere. Marii proprietari de
pământ, în marea lor majori-
tate străini, s-au opus cu
înverșunare. Purtătorul de
cuvânt al proprietarilor era
Alexandru Lahovary (1841-
1897), fanariot de origine,
care a apărat cu energie pro-
prietatea, calificând ideea ex-
proprierii ca fiind o nelegiuire.
Foarte mulți propeitari de
pământ, însă, s-au arătat plini
de înțelegere și generozitate
față de țăranii a căror situație
o găseau nedreaptă. Dintre
acestia s-a evidențiat Radu
Ceaușescu, străbunicul fos-
tului președinte al României,
care a rostit o declarație
emoționantă, pe care o re-
produc mai jos: „Țărani, și eu
v-am bătut, despuiat, pus în
scalavie. De 36 de ani mă
acoperiți cu blesteme. Țărani,
iertați-mă, luați înapoi ceea
ce v-am răpit”.

Scena a fost evocată
de A.D. Xenopol, de unde a
reprodus-o Axente Crișu: „O
explozie de aplauze acoperă
ultimile cuvinte ale deputatu-
lui proprietarilor. Numeroasa
asistentă, care năvălise în
sala de ședințe, irumpe într-
un nesfârșit <<ura>>, în timp
ce țăranii entuziasmați stri-
gau: <<Dumnezeu să te ierte,
frate. Să fim frați, să trăim în
pace. Trăiască Constituția
!>>”.

Citatul de mai sus
este extras din cartea “Karl
Marx. Însemnări despre
Români. Texte, manuscrise
inedite, cu un comentariu de
Pamfil Șeicaru”. (Editura
Carpath – Madrid, 23 august
1965). Ar fi fost utilă editarea
tezei de doctorat a lui Axente
Crișu, dar și a cărții lui NICO-
LAE IORGA “Triburile turan-
ice parazitare”.

●



4 Tichia de politician

Suntem „cinci”. Putem fi un milion…Suntem „cinci”. Putem fi un milion…

Sorin 
Andrei

AAm văzut mai
alaltăieri la televizor creditarea
de către parlament a noului gu-
vern, precum şi jurământul
depus de membrii lui în faţa
preşedintelui ţării. Mi-a fost
foarte greu să rezist atâta timp
în faţa acelui circ datorită dez-
gustului care mă năpădea pe
măsură ce-i vedeam pe toţi
acei criminali scrobiţi cum se
lipesc, într-o cârdăşie
transpartinică, de trupul şi aşa
prea secat al acestui popor,
pregătindu-i parcă o ultimă şi
letală lovitură. Pentru că ce ar
putea aştepta poporul de la in-
divizi de teapa celor care
râdeau cu gurile până la urechi
văzându-şi, iată, satisfăcute
râvnele după acele funcţii?! Ar
putea aştepta ceva bun pentru
el?! Păi n-a fost România pe
mâna ăstora (într-un fel sau
altul), din ’90 şi până azi şi uite-
o în ce hal au adus-o!

Ce speranţe îşi poate
pune poporul într-un ministru
care cochetează cu prostituţia,
altul cu mafia, al treilea cu tru-
carea licitaţiilor, un al patrulea
cu subminarea economiei
naţionale (de fapt, cu asta se
ocupă cam toţi)?! La ce ne
putem aştepta de la oameni
dovediţi ca fiind capi ai mafiei
politice interne, precum şi de la
cei care după ce îi dovedesc
pe primii nu fac altceva decât
să-i decreteze miniştri?! Sau,
bomba bombelor, cât de bine îi
va fi poporului care va fi ”ad-
ministrat” şi ”dezvoltat” de
omul care în calităţile sale de
Prefect (patru ani) şi
Preşedinte al Consiliului
Judeţean (atenţie – 12 ani!!!) a
reuşit să plaseze nenorocitul
judeţ de care s-a ocupat pe ul-
timele locuri în mai toate clasa-
mentele ce ţin de aspectele
vieţii economice – recte Teleor-
manul?! Ăsta da vice-prim-
ministru; un adevărat bărbat de
stat(!). Să-şi tot pună
POPORUL ROMÂN speranţe

în d’alde dăştia(!). Ca să nu
mai vorbim despre cosmica lui
avere, asta făcută aşa…, în
calitate de socialist ce este el,
nu?!  Şi câţi ca el, care mai de-
care mai socialişti şi mai multi-
milionari în acelaşi timp, cu
bani făcuţi, desigur, prin
metode exclusiv licite!!!

Şi cu toate astea o
anumită parte a poporului
crede că ăştia îi vor binele! E o
adevărată nebunie! Iată şi
dovada: în campania
electorală, pe străzile Alexan-
driei, nişte reporteri încercau
un fel de sondare a opiniei
publice. Întrebată fiind o fe-
meie cu cine va vota, aceasta
îşi spune preferatul. Reporterul
încearcă să-i amintească fe-
meii că, de fapt, acesta este
acuzat de furt electoral, dar n-
are prea multe şanse pentru că
respectiva i-o taie radical: ”O fi
furat, cine ştie, da-l votăm că e
de aici, de-al nostru!”. Ex-
trapolând această mentalitate
la nivel naţional, constatăm că
pe viitor singura calitate pe
care un exponent al mafiei
politice trebuie s-o deţină pen-
tru a fi votat în funcţii de ad-
ministrare şi conducere a celor
pe care, de fapt, el îi distruge,
este aceea de a candida la el
acasă (quod erat demonstran-
dum)! Hal de popor, pentru că
ăştia s-au dus şi au votat nu de
frică, nu din constrângere, ci
din conştiinţă şi convingere!!!

Nădejdea însă ţine de
faptul că, totuşi,  au fost vreo
10.000.000 de români care nu
i-au votat pe ”teroriştii” ăştia.
Un număr foarte mare deci, din
care în mod sigur se poate ex-
trage o ”rămăşiţă” care este
posibil să nu fi votat pe motiv
de repulsie şi dezgust faţă de
cei ce le surâdeau satanic din
posterele electorale afişând
sloganuri exact de acest gen:
cutărică… e’ de-al nostru. Din
care de-al nostru, din ăia care
fură ţara din orice poziţie sau
din ceilalţi care trebuie să
muncească pe 150 de euro pe
lună pentru a avea primii ce
fura? În fine, un mai tânăr pri-

eten şi camarad de-al meu, la
mirarea nostră cum de încă
mai poate fi păcălit poporul de
aceşti eterni şnapani, a găsit şi
explicaţia: ”n-a ajuns, încă,
cuţitul la os”.

Dar de ce trebuie să
aşteptăm atâta şi să
reacţionăm aşa târziu?! De ce
nu suntem în stare să învăţăm
din propriul nostru trecut, con-
statând că atunci, în mo-
mentele de ”prea-plin”, tocmai
datorită supra-saturării
populaţiei de mârşăviile la care
a fost supusă, metodele prin
care se replică sunt, din păcate
pentru cei implicaţi, atât de ex-
treme încât le pune în suspen-
sie bunul lor cel mai de preţ –
mântuirea?! Este ştiut faptul
că, de regulă, la probleme spe-
ciale trebuie găsite rezolvări
speciale, ori acestea din urmă
sunt extrem de periculoase
pentru sufletele celor ce
acţionează. 

Da, bine, ţinând cont
de calitatea duhovnicească la
care ne aflăm acum, ca popor,
putem crede că mulţi dintre noi
nu cunosc nici măcar seman-
tica cuvântului ”mântuire”, dar
asta nu ne absolvă cu nimic în
faţa Dumnezeirii. De exemplu,
s-or fi mântuit Horea, Iancu,
Tudor, Codreanu, Ogoranu şi
alte mii de astfel de haiduci?
N-avem de unde şti; singurul
lucru pe care-l putem face este
să ne rugăm la Dumnezeu în
acest sens, dar riscul pe care
ei şi l-au asumat rămâne şi
acesta a fost imens. Şi atunci,
de ce trebuie să aşteptăm să
se ajungă, iară şi iară, la astfel
de perioade absolut dramatice
şi nu ne trezim din timp spre a
ne rezolva această problemă
ce pare a fi un adevărat
blestem pentru NEAMUL
ROMÂNESC, anume aceea
de a ne alege, în special atunci
când vremurile ne permit
aceasta, conducători cu
credinţă şi frică de Dumnezeu
şi, implicit, morali şi demofili –
iubitori de popor?! Ni se pare
cumva că nu-i avem, că nu mai
există astfel de oameni politici?

Poate, dar există în mod sigur
rezolvare la această problemă.

Marele duhovnic al
Ardealului, naţionalistul Pr. Ar-
senie Boca, îi învăţa pe con-
temporanii lui care se văitau de
proasta calitate a clericilor să
pună mâna să-şi facă alţii mai
buni decât cei existenţi. Da, da,
să-şi facă alţii, asta le zicea! Să
ridice din copiii şi tinerii lor oa-
meni cu carte ce pot deveni
preoţi de nădejde, ba chiar să
nască prunci pe care să-i
afierosească Domnului şi să
nu mai stea indolenţi, dar cu
gura mare. Iată, deci, o soluţie
pentru cei câteva milioane de
români care, uitându-se mai
alaltăieri la televizor, au rămas
cu stomacul întors pe dos. Pe
cei care votează după princip-
iul ”e de-al nostru” nu se mai
poate bizui nimeni niciodată.
Ăştia sunt morţi de-a gata; ei
sunt vii doar prin faptul că
respiră, dar ceilalţi au această
variantă la îndemână – ea se
numeşte ”fapta, nu vorba”.

Lamentările sunt bune
deoarece ele dovedesc aceea
că ne-am trezit din aţipeală.
Acum însă trebuie să ne
aşezăm în poziţie bipedă, să
creăm forţa socio-politică
necesară contracarării politi-
cianismului venal post-decem-
brist, după care prin metode
administrative dure dar
canonic-creştine, să trecem,
cât mai repede posibil, la
recâştigarea României de
partea poporului. Nu în sensul
comunist al acestei expresii,
Doamne fereşte, ci, din contră,
în sensul naţional-creştin. De-
mofilia a fost dintotdeauna
apanajul doctrinei naţional-
creştine, doctrină care îşi
aşteaptă noii militanţi cu
braţele deschise. Şi ei pot fi cu
milioanele. Precedentul există.
Cândva, în perioada
interbelică, şeful deatunci al
naţionaliştilor îi număra pe
aceştia: ”Am fost cinci; suntem
un milion; vom fi toată ţara”. Şi
atunci, ca şi acum, chibiţii stri-
gau din răsputeri că cei ”cinci”
sunt utopici, că nu vor reuşi

nimic, că nimeni nu-i va sprijini,
etc. De partea celor ”cinci” n-a
fost însă utopia, ci dreptatea.
În zece ani ei au devenit un
milion.

Cum s-a reuşit
aceasta? Simplu. Prin voinţa
Domnului şi prin implicarea oa-
menilor. Fapta, nu vorba. Dum-
nezeu îţi dă, dar nu-ţi şi bagă-n
traistă. Ne-a dat minte, raţiune,
judecată, de aici încolo de-
pinde de noi cum le folosim
(dacă le folosim!). Unul dintre
cei mai mari luptători pentru
apărarea credinţei şi
naţionalităţii noastre, Ion
Gavrilă Ogoranu, ne zicea că
avem conducătorii politici pe
care îi merităm. El spunea că
oamenii imorali vor vota cu
imoralii, pe când cei înţelepţi îşi
vor alege conducători înţelepţi.

Avem iar pesimişti
care cred că fenomenul acesta
nu se mai poate petrece în
România? Ei ar trebui să ştie
vorba care spune că sunt anu-
mite lucruri despre care oa-
menii ştiu că sunt imposibil de
realizat. Asta până când apar
alţi oameni care nu ştiu acest
fapt şi rezolvă lucrurile respec-
tive. Nimic nu este de nereal-
izat în lumea asta atâta timp
cât îl ai de partea ta pe
Făcătorul ei, al lumii. El este
cel care ne-a învăţat zicându-
ne: ”În lume necaz veţi avea;
dar îndrăzniţi! Eu am biruit
lumea!” – Ioan. 16. 33.

De acest tip de
îndrăzneală are nevoie
POPORUL ROMÂN – să
creadă nelimitat în Dumnezeul
cel Întreit şi să-şi hotărască
soarta prin implicare activă.
Nepăcătoasă, dar activă. Ei
bine, doctrina politică
naţionalist-creştină îi oferă
posibilitatea unei dezvoltări
depline în acest sens. Trebuie
doar să vrea.

●

Putin și-a rechemat reprezentantul cu misiuni speciale din Moldova!Putin și-a rechemat reprezentantul cu misiuni speciale din Moldova!

Traian 
Vasilcău

DDupă ce  minuNata
Morari  a fost transforma-
tă din ziaristă  antiPutin
închipurile, persona non-
grata  a Kremlinului, Moscova
ne-a trimis-o pe capul nostru
ca să ne fericească în aprilie
2009 și cu o revoluție, și cu o
lovitură de stat și cu un act de
prostituție politică, al cărui
scenariu l-au scris Baghirov,
Tkaciuk, Filat și veșnicul lui
amic, Vladimir Vladimirovici
ot KGB.

NerușiNata  Morari  a
fost pe post de  vajnic
disident politic  și porta-voce,
care trebuia să deturneze
acțiunea  maselor  revoltate
de  politica lui Voronin  și-a
PCRM-ului  său în ALTCEVA,
ceea ce, de fapt, s-a și întîm-
plat. După aceasta, eroina de
tinichea a tot fost

consecventă sponsorilor ei,
promovînd pe orice cale, in-
clusiv la o fabrikă de-a ei, toți
comuniștii și liberal-
democrații Moldovei. 

Nu a fost obiectivă
nici în vis, una din misiunile ei
post-revoluționare fiind
destrămarea AIE,   politica
Pro Voronin,  Țopa și Filat.
Comentatorii invitați în emisi-
uni, dar și artiștii, au fost, prin
lipsa lor de excelență, doar
cei afiliați comuniștilor,
antimafiștilor și liberal-
democraților, care debitau
tone de calomnii neprobate la
adresa celor ce nu conve-
neau sponsorilor ei
tradiționali.

Banii au stimulat cu
vîrf și îndesat poftele min-
uNatei Morari, penetrîndu-i
non-stop adîncul gîndirii ei,
cunoscute în profunzime de
Baghirov, Tkaciuk și Filat. 

După  triumful  planu-
lui  brusc  i s-a permis să cir-

cule liber prin toată  Rusia,
mai ales prin birourile tot mai
ovale ale lui Putin. Pentru
reușita rolului jucat a fost
decorată  în  2010 cu cea mai
înaltă distincție a FSB-ului
rusesc, a fost răsplătită  din

plin de Kremlin și  de Tkaciuk,
dar n-a fost uitată nici de
Filat, care i-a făcut cuib la

Publika TV, unde gura tîrgului
huiește că ar fi avut și solda
cea mai grasă dintre toate
vedetele de profil. 

Anhela  Honta  cînd a
aflat ce salar neoficial lunar
ridica minuNata  a și fost

internată la un ospiciu privat
din Belgia. Pe banii prietenu-
lui ei de atunci, evident. Dar

misiunea  SPECIALĂ  a min-
uNatei  Morari în Moldova  a
luat sfîrșit. Putin a semnat or-
dinul de rechemare  încă la 1
decembrie 2012, și precum
n-a uitat să-l ROAGE pe Filat
să-l facă dispărut pe Baghi-
rov, așa și de spioana Morari
se va îngriji în continuare. Cel
mai probabil, va fi trimisă în…
Gruzia, cu o nouă misiune
SPECIALĂ din partea Krem-
linului.

P.S.:
M-a rugat dl Amor

dintr-un guvern să-i transmit
minuNatei Morari sincerele lui
salutări și regrete că 
va trebui să ne părăsească…
pentru o vreme. Mi-a lăsat pen-
tru ea și un buchet de 101 am-
intiri înverzite în plină iarnă.
Și-ncă ceva mi-a lăsat să-i
transmit… Cum s-o facem,
strălumiNată Morari?

●
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Regiunea de dezvoltare „dottore”Regiunea de dezvoltare „dottore”

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn mare parte, lu-
crurile par a fi fost decise…
Şi nu atât graţie alegerilor,
ci, mult mai apăsat, în urma
pactului dintre premier şi
preşedinte. România va fi
regionalizată, va avea o
nouă Constituţie dar şi un
altfel de parlament, doar
pentru că aşa vor principalii
actori politici… E adevărat,
nesancţionarea la timp de
către PSD a legii electorale,
într-o acţiune premeditată şi
nu în urma ignoranţei ori a
indiferenţei crase, a condus
la supradimensionarea voită
a parlamentului. Dar acesta
a fost doar un pas şi nu
scopul în sine! 

Adevărata miză o
constituiau identificarea şi
afişarea în spaţiul public a
unor motive de reorganizare
a forului legislativ. Iar aces-
tea tocmai au fost găsite de
PSD care consideră că ar
trebui să ne întoarcem, 
într-o etapă bine coordo-
nată cu reorganizarea
administrativă şi revizuirea
Constituţiei, la votul „pe
liste”. Dar nu pentru a read-
uce parlamentul la o dimen-
siune rezonabilă ori a pune

lucrurile în acord cu decizia
anterioară a ţării, prin refer-
endum, de restrângere a
forului la 300 de parlamen-
tari, aşa după cum ar trebui
convins să creadă simplul
alegător, ci pentru a avea
motivul redefinirii celor două
camere parlamentare.

Şi nu este o întâm-
plare că tocmai acum, după
maximizarea calificativelor
sale prin pactul semnat cu
Traian Băsescu, Victor
Ponta este dispus să-şi dea
de urgenţă „teza” de 
doctorat în administraţie
exact pe tema dorită 
de preşedinte. Mai ales că,
în noua „coabitare”
guvernamentală, premierul
va putea copia idei, principii,
ba chiar texte de legiferare,
şi încă pe de-a întregul!,
fără a avea să se mai teamă
că-l va mai lua cineva peste
picior.

De aceea, chiar
dacă pare uşor halucinant
felul pervers în care a hulit
tocmai mecanismul elec-
toral care i-a îndesat 
partidul la cote biblico-
pedeseriste într-un parla-
ment zis democrat,
premierul a început să
arunce primul cu mizerie în
noua formulă dimensională
a forului legislativ. Cu o în-
crâncenare care a depăşit şi

exerciţiile de oratorie de la
tribuna garajului ale
preşedintelui care, pe vre-
mea suspendării, reclama 
şi respectarea deciziei
românilor de a avea un par-
lament cu doar 300 de aleşi.

Şi măcar de-am fi
putut spune, uite drace!, i-a
venit românului de la bu-
daPonta mintea de pe
urmă! L-o fi ajuns din urmă
atât de hotărâtă încât pre-
mierul chiar a realizat
grotescul situaţiei la care s-
a ajuns prin nesancționarea
la timp a legii electorale. 

Numai că discur-
surile premierului de înfier-
are a noului „MAN” al
democraţiei par a fi fost
despachetate dintr-un stan-
iol portocaliu uzat şi azvârlit
derutant sub bradul cu
iniţiative de la Palatul Victo-
ria. Căci, dacă poate putem
crede ca fiind o simplă
coincidenţă faptul că pre-
mierul vrea şi el, tocmai
acum, o cameră a
deputaţilor cu fix 300 de
parlamentari, când vine
vorba și de ideea unui
Senat care să capete
atribuţii de reprezentare
regională, lucrurile de-a
dreptul compilate din
proiectele unui preşedinte
care acum tace doar pentru
că şi-a găsit, din nerozia ori

trădarea ultimului, cel mai
potrivit premier.

Evident, chiar dacă
tace, Traian Băsescu nu stă
degeaba, umblând cu felu-
rite „reverenţe” prin se-
cuime.  Pentru că, vorba e:
va putea el sta deoparte
după ce nu va mai fi
preşedinte de republică? 

Puţin probabil, mai
ales că mandatul i se va
sfârşi, ce întâmplare!, chiar
în preajma vremurilor în
care ar trebui să avem
alegeri pentru preşedinţii de
regiune. Şi oare nu i-ar fi de
folos o regiune pentru a-şi
satisface pofta de a mai
juca, măcar o stagiune, fie
ea și „de tranziţie”, rolul de
preşedinte-jucător? N-ar fi
el personajul cel mai potrivit
pentru simularea uni funcţii
de ocârmuire românească
pentru o regiune decupa-
tă tot mai aproape de vi-
surile iredentiştilor? Căci,
înfiinţarea regiunilor
reprezintă cea mai dificilă
etapă. Atât pentru a le in-
sera în mentalul colectiv, cât
şi în Constituţie. Ulterior, re-
desenarea regiunilor, a se
citi adaptarea lor la
pretenţiile maghiarimii
politice, va fi extrem de
simplă, prin împingerea
„graniţelor” pe scheletul
regiunilor „istorice” visate.

Până atunci, pre-
mierul mai are însă de lucru,
dar tăvălugul reorganizării
administrative, rescrierii
Constituţiei şi a reorganizării
parlamentare pentru config-
urarea unui Senat care să
aiba ca atribuții doar
reprezentarea regiunilor,
este deja pornit. Şi ce bine
vor împăna toate aceste
proiecte de „revizui-
ri” constituţionale şi
reorganizări administrative
„rezultatele” referendu-
murilor locale din secuime
ţinute acum la sertar!

Iar premierul se
aşează sigur pe sine în
jugul de la poarta nouă (şi
totuşi veche!) a Cotrocenilor
și pentru că PSD va avea
partea lui de câştig. Mai
ales că până și culoarea vi-
itoarelor regiuni a fost
stabilită, premierul asig-
urându-ne că „în cazul Olte-
niei chiar avem și pregatite
psihologic toate cele cinci
județe”. 

Nu se ştie încă nu-
mele preşedintelui de
regiune, dar culoarea va fi
certă…

●

Dulcele grai...Dulcele grai...

Ilie
Șandru

19901990. Mă aflăm la
Chişinău de vreo două zile.
Iniţial voiam să rămânem
doar două, trei zile, ca să
facem cunoştinţă cu fru-
moasa capitală a Republicii
Moldova. Când însă prietenul
Vasile Zagaievschi ne-a
anunţat că peste câteva zile,
la 31 august, va avea loc
prima aniversare a sărbătorii
naţionale ,,Limba noastră cea
română”, am hotărât pe loc
că nu vom pleca din Chişinău
decât după acel eveniment.
Am vizitat Biblioteca
Naţională a Republicii
Moldova, care, până mai ieri,
se numea ,,Krupskaia”, şi am
donat două volume din Enci-
clopedia Română (docu-
mente).

Directoarea adjunctă,
doamna Ludmila Gorghenici,
mi-a mulţumit şi m-a invitat să
vizitez expoziţia ,,O ţară, o
casă, un grai”, ce se înscrie
între manifestările dedicate
sărbătorii naţionale ,,Limba
noastră cea română”. Ghid
mi-a fost doamna Angela
Borş, şefa secţiei împrumut,
cea care m-a condus prin
cele patru secţiuni ale
expoziţiei: 

1. ,,Limba vechilor
cazanii”(Aşexei Mateevici); 

2. ,,Pe potecile
tainice ale limbii populare”
(Alecu Russo); 

3. ,,Este a noastră
limba noastră şi noi suntem
cu ea popor”(Nicolae Dabija); 

4. „Cântare limbii
materne”(Grigore Vieru).

De la doamna
Gorghenici am aflat că bi-
blioteca a fost inaugurată la
data de 22 august 1832,
ca bibliotecă gubernială,
numărând atunci 477 de vol-
ume şi 73 de reviste. Acum
biblioteca numără peste patru
milioane de cărţi şi publicaţii
diferite.

La prânz, împreună
cu prietenul Vasile Za-
gaievschi, am mers să
vizităm Muzeul Naţional de
Istorie. Multe şi interesante
lucruri se află în această
instituţie. Dar ceea ce m-a
impresionat şi m-a cutremu-
rat, în acelaşi timp, a fost
expoziţia permanentă sub
genericul ,,Stalinismul în des-
tinul oamenilor”. Imagini de
coşmar! Puse sub unul dintre
sloganurile epocii staliniste:
,,Veşnic vor trăi ideile lui
Stalin, care vor lumina
lumea”! Veşnicia stalinistă s-a
dovedit a fi efemeră. Nici nu
putea fi altfel. 

Privesc îndelung un
lagăr înconjurat cu sârmă
ghimpată. Dincolo de sârmă
se află chipurile luminoase
ale ,,marilor dascăli”, Lenin şi
Stalin, în spatele cărora

flutură în vânt faldurile
drapelului roşu, cu secera şi
ciocanul. Dincoace, între
sârma ghimpată, sute de ca-
davre şi alte sute de…ca-
davre vii. Deasupra, o
explicaţie scurtă: ,,Totul a fost
o minciună”!

Seara, în lipsă de altă
ocupaţie, vizionez programul
de la tv. Necazul este că sin-
gurul televizor al hotelului se
află în holul principal, unde se
află şi recepţia. Iar
recepţionera, cu toate că zice
că e moldoveancă, nu
urmăreşte decât programele
transmise în limba rusă. Eu
schimb pe Bucureşti, sau pe
Chişinău, în limba română,
ea dă înapoi, pe ,,ruski
iazâk”. În cele din urmă m-a
cam scos din sărite:
- Ascută, doamnă, dumneata
eşti rusoaică, ori româncă?
- Nu sunt nici rusoaică, 
nici româncă, ci sunt
moldoveancă…
- Şi ce limbă vorbeşti?
- Eu vorbesc moldoveneşte…
- Dar văd că-ţi place mai mult
limba rusă…

- Da, îmi place şi limba rusă,
fiindcă aşa vorbim noi…
- Dar româneşte nu vorbeşti?
- Nu, fiindcă nu ştiu…
- Nu te supăra, acum în ce
limbă vorbeşti cu mine?
- În limba moldovenească…
- Ce vorbeşti, doamnă!.. .Eu
nu cunosc limba
moldovenească. Eu sunt
român şi nu cunosc limba
moldovenească…Eu vorbesc
acum cu dumneata în limba
română şi văd că ne
înţelegem, nu e nevoie de
translator. Nu e nevoie,
fiindcă vorbim aceeaşi limbă,
limba română. Doamnă, eu
sunt profesor de limba
română şi îţi spun că 
nu există o limbă
moldovenească, după cum
nu există nici un popor
moldovenesc. Există doar un
dialect moldovenesc al limbii
române. Chestiunea aceasta
cu popor moldovenesc şi
limbă moldovenească este o
scornire a ruşilor, doamnă, ca
să vă zăpăcească şi să vă
poată stăpâni mai bine.
Dumneavoastră, moldovenii
de aici, nu sunteţi tot la fel ca
cei de dincolo de Prut, din
România?
- Ba da, domnule, dar…
- Ei, cei de acolo, vorbesc
aceeaşi limbă ca şi
dumneavoastră de aici, ca şi
românii din Ardeal – eu sunt
ardelean, doamnă - , ca şi
românii bănăţeni, ca şi
românii olteni, ca şi românii

dobrogeni?... Iar aceasta
este limba română, pe care o
vorbiţi şi dumneavoastră,
acum, cu mine.
- Noi suntem altă ţară, sun-
tem Republica Moldova, nu
suntem România…
-Republica Moldova de acum
este fosta Republi-
că Sovietică Socialistă
Moldovenească, una din cele
16 republici create de ruşi şi
stăpânite de ei. 

În realitate, aceasta
este Basarabia românească,
răpită de ruşi în 1812 şi
transformată în guber-
nie rusească… Doamna
recepţioneră a tăcut,
privindu-mă lung, cu o oare-
care umbră de îndoială, după
această lecţie de istorie pe
care i-am ţinut-o. 

Nu prea cred că am
convins-o de adevărul
spuselor mele, însă un semn
mic de întrebare tot a rămas
în sufletul său. Ceea ce a de-
terminat-o ca în serile
următoare, când a fost de
serviciu, nu a mai venit să
răsucească butonul televi-
zorului spre a ajunge la un
post care transmitea în limba
rusă.

●


