
Serie Nouă

Anul III

Numărul 113

(6593/1158)

28 august - 2 sept. 2013

„O tăcere abruptă în toiul unei

discuţii ne readuce brusc la

esenţial: ne dezvăluie ce preţ

avem de plătit pentru a fi 

scornit cuvântul.” 

- Emil Cioran
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Rătăcirile lui Merkel…Rătăcirile lui Merkel…

Cezar 
A. Mihalache

RRecenta declaraţie
făcută de Angela Merkel
este aparent năucitoare.
Dar nu atât pentru faptul că
unul dintre cei mai puternici
şi influenţi lideri ai Uniunii
Europene a recunoscut
practic „colectarea” puterii
statelor membre în mâna
Bruxellesului, prin în-
sumarea părţilor de su-
veranitate cedate benevol
de către şefii acestora, cat
mai ales din cauza perspec-
tivei pe care o crează o
asemenea afirmaţie. 

Şi trecem dincolo 
de recunoaşterea oficială 
a poziţiei decizonal-
discreţionare în care s-a
plasat Angela Merkel, sub-
liniind că, personal, este
dispusă să renegocieze
felul în care se raportează
statele faţă de instituţiile
centrale ale Uniunii
(afirmaţie ce trebuie privită
şi în sens invers, ca o
posibilă revizuire de către
instituţiilor UE a „raportării”
lor faţă de ţările membre, in-
clusiv la nivelul capitolelor
financiare!). Și este cu
adevărat surprinzătoare de-
cizia cancelarului Ger-
maniei, ca lider al Europei,
de a anunța „returnarea”
puterilor ţărilor membre
înapoi către acestea! În
fond, poate fi un prim sem-
nal al faptului că Germania,
ca principalul motor al UE,
nu mai este dispusă să
tragă după sine toate
statele, în special pe cele
intrate în ultimele valuri de
aderare, costurile produse
de criza economică în-
sumându-se deja într-o
factură uriaşă chiar şi pen-
tru Germania.

Reţinând însă
esenţa declaraţiei cance-
larului, și anume „returnarea
puterii către guvernele
statelor membre”, acest
lucru ar trebui să ne bucure.
Pentru că ar fi un pas spre
stoparea procesului de vân-
zare a ţării la care s-au
dedat guvernanţii noştri sub
acoperirea „cedărilor
parţiale” de suveranitate.
Totuşi, ceea ce nu spune
Angela Merkel, dar ne
priveşte direct (şi dramatic),
este faptul că „returnarea”
puterilor dinspre Bruxelles
către statele membre va fi
însoţită, cel mai probabil, şi

de o reducere drastică,
poate chiar o întrerupere, a
dimensiunii liniilor financiare
către aceleaşi state. 

Or, din această
perspectivă, afirmaţia An-
gelei Merkel poate fi
considerată drept cel mai
evident semnal al
imposibilităţii Uniunii Eu-
ropene de a continua
„construcția” sa în varianta
actuală, cel puţin la nivel
„social”. Şi poate reprezenta
şi un semnal al
(re)transformării UE într-un
club select în care să
rămână doar cei ce pot sta
pe propriile picioare, fără
asistenţa „socială” prin felu-
ritele linii de finanţare ale
Europei.

Desigur, dacă am
ține cont de viitoarele
alegeri interne din Germa-
nia, am putem cataloga
declaraţiile cancelarului
drept afirmaţii strict politice.
Dar Angela Merkel este un
personaj mult prea sofisticat
pentru a crede că decizia sa
de a permite UE „să
dezbată returnarea puterii
către guvernele statelor
membre” are doar un scop
electoral intern! Chiar dacă,
aparent, ținând cont și de
„condiţionarea” acestei
returnări prin momentul ales
de Merkel, în speţă
realegerea drept cancelar al
Germaniei, așa ar părea.

Pe de altă parte,
cum Angela Merkel nu este
nici un personaj lipsit de
verticalitate, aidoma celor
de la București, care îşi
infirmă de pe o zi pe alta
propriile decizii, ieșirea ei la
rampă poate dovedi că Eu-
ropa chiar este în faţa unor
mari schimbări. Şi cum alt-
fel când, deşi cu un în urmă
cancelarul german pleda
pentru o atitudine mai
centralizată a Bruxellesului,
astăzi, Merkel subliniază că
„nu e nevoie să facem totul
la Bruxelles”, dezlegând
practic statele-membre de
centralizarea UE. Iar din
această perspectivă, a
intenției de descentralizare
a deciziilor, fie și în parte,
trebuie să analizăm şi lipsa
de reacţie a Uniunii Eu-
ropene, cu o atitudine „pro”
sau „contra”, faţă de provo-
carea aruncată de Traian
Băsescu prin declararea
României drept „leadership”
al unei acțiuni europene de
sancționare a derapajelor
Ungariei.

Ne aflăm, așadar, în
fața unei radicale schimbări
de optică a Angelei Merkel.
Cea care, cu numai un an în
urmă, promova Pactul fiscal
şi Uniunea politică drept
repere ale coeziunii UE,
cerând mai mult control şi
mai multă delegare de
competenţe politice acor-
date către Bruxelles, pentru
ca astăzi să sugereze
statelor să-şi ia înapoi acele
„competenţe”. 

O „returnare a put-
erii” care poate semnifica in-
clusiv delegiferarea Pactului
fiscal (pe care România s-a
grăbit, prin mâna lui Traian
Băsescu, să-l semneze) dar
şi restricționarea fondurilor
de salvare. O returnare a
puterii care ar putea fi
urmată atât de „liber-
alizarea” deciziilor financiar-
fiscale ale statelor membre
cât și de asumarea unor noi
structuri de securitate
naţională, securitate pe
care UE nu o mai poate
garanta ca un tot unitar. Cel
puţin nu pentru toate statele
membre!

Ce va însemna pen-
tru noi această returnare a
puterii (pentru că nu putem
vorbi de „competenţe”, cel
puţin nu în cazul actualei
puteri!)? Va fi ea oare
însoţită, în afară de in-
evitabila retezare a fon-
durilor europene, şi de
returnarea cheltuielilor pe
care le-am făcut inclusiv
pentru experimentele lui
Merkel (precum Pactul fis-
cal)? Vom fi capabili să
cerem realizarea unui „Audit
de ţară”? Măcar pentru
banii împrumutaţi de la
instituţiile financiare sub
sceptrul Comisiei Eu-
ropene? Și, nu în cele din
urmă, ne va returna Brux-
ellesul contravaloarea
daunelor morale produse
de „rătăcirile” Angelei
Merkel prin experimentele
financiar-fiscale aplicate
României în diverse sec-
toare?

Probabil, nu!

●

Retorica lui Victor Ponta Retorica lui Victor Ponta 

Iulian 
Chivu

EEste tot mai probabil ca
Victor Ponta să nu îşi asculte
consilierul de imagine, fiindcă
nu cred nici că acesta îl
sfătuieşte de rău nici că îl lasă
intenţionat să braveze cu atâta
râvnă. De aceea mă întreb ce
alte efecte ar viza retorica pre-
mierului în atari circumstanțe
dacă nu ar fi Traian Băsescu
acolo unde e, oricum nu în
calea lui. Schimbul de replici
total deplasate spre periferie dă
simultan o proastă imagine
României şi o şansă mai puţin
premierului pentru că sunt tot
mai puţini aceia care se lasă
amăgiţi cu cinismul glumelor lui.
Şi încă ceva: Memoria colectivă
se împrospătează mereu prin
serviciile media. Buni creştini,
cei mai mulţi români ştiu că nu
e bine să judeci şi că ţi se va
masura cu ceea ce măsori.

Aşa devine interpretabil
de ce Victor Ponta a promis 
stoparea pensiilor călăilor
comunişti când era în opoziţie,
iar după ce a venit la putere a
uitat să o facă. Sau se va fi
temut că urmează să măsoare
cu aceeaşi măsură şi în cazul
mineriadelor. Aflat săptămâna
trecută la Suceva, Ponta s-a
comportat şi se comportă per-
manent ca în plină campanie
electorală, dacă ăsta e cel mai
important lucru pentru pre-
mierul unei ţări care aşteaptă
de la el altceva. De acolo i-a
împroşcat pe democrat-liberali
cu zoaia propriilor temeri (sau
convingeri?): Blaga ‒ un lingău,
Igaş ‒ un analfabet, iar lui
Băsescu nu-i va semna breve-
tul reconfirmat nu fiindcă ar fi
copiat, ci fără să ţină seama că
de semnătura interimarului la
Transporturi e nevoie mai
degrabă la privatizarea CFR
Marfă, nu şi la atestarea unui
căpitan de navă.

Moralitatea la care
invită Ponta când vine vorba
despre intervenţia preşedintelui
pentru ajutorul lui Cioabă, aflat
în dificultate în Antalia, e una pe
care şi el ar trebui s-o înţeleagă
şi chiar s-o aplice; sunt funcţii şi
situaţii care nu exclud simul-
taneitatea sancţiunii cu înaltul
profesionism; doctorul
Brădişteanu a înţeles asta. Şi
apoi, ca fost procuror, Ponta ar
trebui să spună fiindcă ştie că
nu Băsescu face dosare penale
şi nu el condamnă, cum îi place
să dea de înţeles, dând singur
o notă proastă Justiției. Că îi
vrea pe mulţi în stare să creadă
asta e o mentalitate
proletcultistă, demnă de cam-
paniile electorale ale lui Ion Ili-
escu şi de celebrele mineriade,
ba este mai veche chiar decât
Alexandru Lăpuşneanu (proşti,

dar mulţi!). Apoi declaraţia lui
Brădişteanu nu are nevoie de
traducerea lui Ponta, ci doar de
răstălmăcire eventual, fiindcă a
fost cât se poate de explicită:
„Președintele Traian Băsescu
m-a rugat, dacă vreau și pot, să
fac această vizită medicală
împreună cu anestezista mea,
pentru a aprecia ce este mai
bine de făcut pentru un om
până la urmă”. Speculațiile
privind contracostul acestei
vizite au fost și ele spulberate
de același doctor (Brădișteanu,
nu Ponta): „toate cheltuielile au
fost suportate de familia lui
Florin Cioaba”. Și totuși, Ponta
pare că nu se lasă consiliat,
fiindcă altfel nu cred ca este rău
sfătuit. Asta se vede din arealul
(zona, ar spune Năstase)
argumentației, din atitudinea
emoțională, din implicarea nu
din detașarea de obiectul dis-
cursului său, din zâmbetul cinic,
din atitudinea mereu ofensivă,
din tirul concentrat asupra unei
singure ținte și concluziile on-
este nescontate care decurg de
aici și pe care neglijează să le
evalueze cu metodele psiholo-
giei sociale.

Și dacă tot vrea să-l
testeze pe Băsescu („dacă va
avea același comportament pe
care l-a avut ca președinte, nu
îi voi da brevetul!”) ar trebui să
se consulte în prealabil cu
același consilier de imagine. Tot
așa ar trebui să o facă și înainte
de a spune cu o vanitate
nedemnă de un premier:
„Cotroceniul nu mai există.
Blaga și Flutur ‒ niște lingăi,
Igaș ‒ un analfabet!” Ofensiva
lui Ponta e una selectivă,
preferențială, fiindcă nu se
încumetă să acumuleze capital
electoral și pe subiecte sensi-
bile, ca acela privind ieșirile
iredentiste ale unor politicieni
unguri.

Judecând după psi-
hologia discursului său elec-
toral, Victor Ponta este tipul
oratorului orgolios, cu discur-
suri fulminante, care refuză
norma discursului politic și
preia reflexe vagi ale discursu-
lui judiciar  sau adoptă  discur-
sul antonian ‒ vehement, cinic
și patetic. Recomandabil i-ar fi
discursul dinamic și maestuos
(tipul Cezar) sau cel impozant
și solemn (gen Cicero, Pom-
pei). Altfel, elocința lui e
discontinuă pentru că se
accentuează şi se iroseşte în
inventio, fără să ajungă în dis-
positio și fără să țintească vig-
uros memoria și pronuntatio,
aceasta din urmă fiind doar
sugerată. Iata de ce se școlesc
(inclusiv cu doctorate) consilieri
de imagine.

●
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Andreea
Arsene

CCreșterea animalelor
și ameliorarea raselor a consti-
tuit încă timpurile preistorice
una dintre cele mai importante
îndeletniciri ale precursorilor
noștri, căpătând în răstimpuri
rolul major economic, social și
al statorniciei noastre ca popor.
Rolul animalelor în viața nea-
mului românesc este reprezen-
tativ prin diversitate și
perenitate încă de la începu-
turi. Strămoşii noştrii, traco-
geții și dacii,  msnifestau o
mare dăruire pentru păstorit şi
agricultură, acestea fiind,
printre alte meșteșuguri, princi-
palele mijloace pentru
obţinerea hranei și bunăstării.
Tot acestor îndeletniciri li se
datoreză şi inspiraţia folclorică
atât de bogată. Cultura
românilor ar fi fost mult mai
săracă dacă aceste ocupații
tradițioanle nu ar fi devenit
sursă de inspirație și venerație
pentru rapsozi, meșteri popu-
lari, scriitorii, pictori, muzicieni.
Într-o formă sacră,
cvasialegorică, de simbioză
indisolubilă între român și ani-
malul de ogradă, de muncă și
transport, de transhumanță și
de pădure, am evoulat și am
suferit împreună, ca și acum, la
grea izbeliște, când împreună
rezistăm și ne ajutăm să nu
pierim.

Se spune că la în-
ceputurile facerii lumii, când
Dumnezeu a creat omul, ime-
diat a creat şi animalele, încât
oamenii să aibă companie și
folosință. Dar omul modern
uită acest adevăr biblic al
coexistențialității, preferând
dependența comodă de
tehnologiile dăunătoare calității
vieții în favoarea cantității.

Potenţialul agricol al
României încă reprezintă o
premisă solidă pentru dez-
voltarea agriculturii şi
zootehniei. După aderarea de
voie-de nevoie  la Uniunea
Europeană, aceste două ra-
muri economice specifice și
esențiale pentru economia ţării
au fost intenționat neglijate și
subminate: toate guvernele le-

au înfrânat, le-au sugrumat, le-
au sabotat.

Mai mult decât atât,
din cele 14,8 milioane de
hectare teren arabil (62,23%
din suprafața țării), cica opt
procente au fost înstrăinate,
trecând pe nebăgare de
seamă în proprietatea
asociaţiilor agricole cu capital
străin. Sub pretextul că agri-
cultura României nu este
competitivă – dar, ne întrebăm
din vina cui? -, din punct de
vedere calitativ şi cantitativ cu
cea a țărilor din Uniune,
guvernanții au  facilitat prin
Ordonanţe de Guvern, pe
tăcute și hoțește, vinderea
terenurilor arabile, atât de
sănătoase ecologic, la un preţ
mizerabil de mic în comparație
cu prețul pământului bolnav din
Occident:  circa 2500 euro/ha
în medie, faţă de 35.000
euro/ha în Marea Britanie ,
65.000 euro/ ha  în Olanda,
10.000 euro/ha în Polonia, fiind
și țări în care prețul a urcat
până la incredibilul cost de
80.000 euro/ha pământ necal-
itativ. Este lesne de înțeles de
ce străinii dețin deja un sfert
din terenul cel mai bun al
României și cererea este
copleșitoare.

Într-un clasament al
cumpărătorilor de pământ, ital-
ienii  se află pe primul loc cu
24%! Tragic, vând în vedere că
italienii au aversiune pentru
romînii aflați la muncă pe teri-
toriul țării lor. Pe al doilea loc
se situează nemții cu 15,48 %.
Să nu uităm de datoria Ger-
maniei către Romînia, de 19
miliarde de dolari, datorie pe
care autoritățile trădătoare de
la București au făcut-o uitată la
cerințele cancelarului Merkel,
din interese meschine.
”Generoșii” noștri guvernanți
nici măcar nu au convertit
această datorie istorică în
mașini agricole, ultilaje și pes-
ticide, de parcă ne-ar da
belșugul afară din țară.  Locul
trei este deținut de țările arabe
cu un procent de zece la sută.
Iar Ungaria, țara vecină și
neprietenă, deține opt la sută
din pămînturile noastre,
urmată, desigur, de  Austria,
vechiul aliat istoric alături de
care ne-a ținut în robie de

neam sute de ani. Lista
contiună cu Olanda și Dane-
marca care au făcut tot posi-
bilul să împiedice aderarea
noastră la spațiul Schenghen.

Marile concerne agri-
cole străine, printre care și
colosul FIRSTFARMS, IN-
GLEBY, DANGRO INVEST,
JANTZEN DEVELOPMENT,
HARVARD MANAGEMENT
COMPANY  au achiziționat
zeci și  sute de mii de hectare
de teren agricol și păduri din
România, din care scot profit
de sute de milioane de euro,
iar fermierii romîni, cei puţini
care au reuşit să-şi
construiască unele ferme
zootehnice sau agricole la
standarde europene cu fonduri
rambursabile în România, sunt
descurajați, sufocați de im-
pozitele prea mari şi de
neputința de a vinde cu un
profit cât de mic produsele prin
reţelele de distribuţie care sunt
interesate să  procure marfa la
prețuri cât mai mici.

Înhățarea terenurilor
de către companiile agricole
străine  se va accentua din
2014  cu ajutorul guvernului
care, forțat de condițiile impuse
de tratatul la aderare, va trebui
să accelereze vânzarea
terenurilor agricole și către per-
soane fizice, motiv pentru care
riscul și ritmul de înstrăinare a
pământului va crește galopant.

Înstrăinarea țării,
petec cu petec de pământ, va
avea repercursiuni ireparabile
asupra integrității teritoriale a
României, provocând insecuri-
tate alimentară și declanașând
cea mai nemiloasă și
dustructivă criză a foamei,
încât țăranii nu își vor mai
putea asigura puținul necesar
subzistenței.

Pământul, singura
avuție care ne-a mai rămas în
proprietate după ce ni s-au
furat și înstrăinat toate celălalte
resurse, a rămas ultima redută
de cucerit de către străinii care,
de  mii de ani, ne-au invadat
teritoriul jefunidu-ne cu ajutorul
uzurpatorilor din țară. În aceste
vremuri ne jefuiesc pașnic, fi-
nanciar, în deplină complicitate
cu autoritățile românești
străine ele înșile poporului aflat
la cea mai grea suferință din

întreaga lui istorie.
Absolvenții facultăților

agro-zootehnice sunt lipsiți de
șansa de a-și începe o afacere
proprie în domeniu, chiar dacă
există formal programe de
finanțare externă. Corupția,
birocrația, lipsa de aport la
capital, legislația stufoasă,
nepotismul și caracatița politică
împiedică astfel de inițiative.
Majoriatatea sunt nevoiți să lu-
creze în fermele străinilor, ca
sclavi moderni, pe bani puțini
la multă trudă. Facultățile
românești cu profil agricol și
zootehnic au devenit inutile,
fiindcă nici statul, nici sistemul
privat agricol, nu le asigură
absolvenților locuri de muncă
plătite decent și în număr sufi-
cient, nici specializări în dome-
niu pentru a-i motiva  să
rămână în țară.

Romînia este o țară
agrară înapoiată, dar cu agri-
cultura pe cale de înstrăinare
generalizată. Guvernele, de 23
de ani de jaf și trădare, nu in-
vestesc fondurile necesare
relansării, ci alocă doar sume
nesemnificative de la buget
pentru menținerea birocratizării
parazitare politice, dar emit, în
schimb, măsuri legislative anti-
naționale pentru atragerea de
investitori straini într-un dome-
niu care, doar și prin prețul de-
rizoriu al pământului, este de
departe cel mai atractiv pentru
multinaționalele și latifundialii
străini.

În timp ce puținii
producători autohtoni exportă
cereale, legume și fructe de
producție românească la
prețuri derizorii, speculanții
capitalismului de junglă se
îmbogățesc prin import de pro-
duse similare din categoria
celor modificate genetic, mult
mai scumpe, interzise pe
piețele lor și extrem de
dăunătoare organismului omu-
lui și animalelor.

O alianță de stânga-
dreapta, chiar și așa contra
narturii cum este cea din
România, ar trebui să
împiedice imediat înstrăinarea
pământului românesc și con-
damnarea la foame a națiunii.
Iar o putere nouă, de dreapta,
sănătoasă și naționalistă, ar
trebui să își înceapă gu-

vernarea cu această proritate
absolută: salvarea pământului
românesc, a țării și a națiunii
române!

Este nevoie  de
maximă urgență să
conștientizăm consecințele
acestei mașinațiuni de
înstrăinare a singurului avut
material  ce ne ne-a mai rămas
spre a ne menține ca națiune
unitară pe un teritoriu și așa
împuținat.

Dintre toate științele
agricole zootehnia este cea
mai prolifică,  pentru ca s-a
putut adapta rapid, din mers, la
procesul de tehnologizare
intensivă, și din ea au derivat
foarte multe științe și ramuri de
producție. Viitorul economic și
integritatea teritorială  a
Romîniei vor putea fi asigurate
doar și prin aceste două ramuri
agricole, dacă noi, românii,
vom împiedica extinderea
acestor măsuri samavolnice de
dezmoștenire națională.

Trebuie grabnic să ne
întoarcem fața și lacrima de
umilință de azi spre trecutul
nostru istoric care sfințește cal-
itatea românilor de stăpânitori
absoluți ai gliei strămoșești.
Genialitatea operelor lui Emi-
nescu și ai altor scriitori,
cărturari, artiști, patrioți și
români de valoare națională ne
îndeamnă să ne apărăm cu
prețul jerfei tradițiile și patrimo-
niul ancestral.

Prin redobândirea
statului inalienabil de propri-
etari cu drepturi depline și prin
ample manifestări în care cu-
vântul ”iertare” să fie ultimul in-
vocat, vom putea împie-
dica demersurile guvernelor
inconștiente de a ne vinde și
pe noi, românii, odată  cu
pamânturile noastre.

Legați pe viață și pe
moarte de sfântul pământ care
ne hrănește și ne asigură con-
tinuitatea, trebuie să ne
mobilizăm de maximă urgență
într-o forță unitară națională și
naționalistă, combatantă, pu-
rificatoare și salvatoare, pentru
a împiedica distrugerea a ceea
ce a mai rămas din noi și
Sfânta Țară.

●

Muritorii...Muritorii...

Mihaela
Talpău

ÎÎn pașii lui de patruped
biped (!), omul a regăsit doar
umilința și, rătăcindu-și ochii
spre cer, a început să-și în-
drepte coloana vertebrală pen-
tru a putea... zbura
nestingherit. Toate dorințele i-
au fost îndeplinite, una
singură, iubirea, e cea care-i
dă bătăi de... inimă de milioane
de ani. Neostoindu-și dorul de
iubirea absolută, maimuța-om
a îndrăznit să iubească, între-
rupând tăcerea naturii cu
sunetele lui ciudate. Cum a
văzut el că frica nu-i piere, s-a
hotărât să încerce a zbura spre
înaltul nedefinit, albastrul
înecat în mare, neînvățând

nimic de la natură... Și, fiindcă
viața nu i-a fost nicicând de
ajuns, a început să copieze
natura pentru a-și încăpățâna
zborul spre nemurire. Fiecare
virtute, fiecare defect a fost
atribuit unor zei. Libertatea
gândului ne-a permis întot-
deauna să visăm, și frumosul,
și urâtul. Zeii, în poveștile pen-
tru copilăria omenirii, divinități
preaslăvite cu frică și
admirație, motiv de ocupare a
minții omului de jos, dar și un
bun instrument de educare a
simțurilor, a eludării primitivis-
mului uman.

Frica de moarte, pe
care omul o conștientizează în
funcție de capacitatea lui
intelectuală, l-a determinat să
zburde pe tărâmul misticului.
Fiecare calitate a fost atribuită

unui zeu, semizeu sau
pământean cu forțe supranatu-
rale. Încet-încet, legendele au
devenit instrumente de manip-
ulare a sufletelor slabe. Preoții,
filosofii, sufletele îngemănate
cu divinul le-au imaginat doar
pentru a rămâne în istorie,
pentru a cuceri nemurirea. Su-
fletele demonice le-au furat
pentru a-i îngrămădi pe cei
mulți și proști pe tărâmul
ignoranței., reușind. Cuprinși
de plictiseală, grecii antici au
înălțat un soclu kalokagathiei.
De aici și până la monoteism,
n-a mai fost decât un pas.

Toate virtuțile vânate
de bieții pământeni au fost
aruncate în brațele divinului
absolut fiind râvnite mii de ani.
Din nefericire, și acest zbor lu-
minos spre Dumnezeu a fost

închis în colivia manipulării.
Milioane de credincioși s-au
lăsat târâți în fariseismul gân-
gav și putred al dogmei reli-
gioase. Lumina nu e pentru
oricine, spun preoții, doar ei o
pot vedea și transmite.
Enoriașii – bieții pământului -,
cred. Până ce ies pe poarta
bisericii, iar la prima greblă
primită în față îți amintesc
mintenaș de toate rudele
Necuratului.

Cu timpul, religia a îm-
prumutat rivala mitologiei: po-
litica. Legată cu ață albă,
având un pompon penibil în
frunte, se fasonează și-și pune
cravată, ba chiar și papion,
pentru a ascunde, cât mai
bine, maldărul de gumoaie pe
care stă. Politica, un nume cu
origini elegante de altfel, nu

are nimic de a face cu kaloka-
gathia. E un fel de Împielițat
care-și pune la bal perucă și
straie de împărat. Cu aceeași
ambiție de cucerire a puterii.
De acaparare a maselor...
masate de infinitul stupid, polit-
ica reușește să manipuleze,
atât la nivel micro, cât și la
nivel macro. Și cel mai amărât
cetățean va lua în seamă
promisiunile agonizate de citi-
torul de vrăjeli aflat la tribuna
pompoasă și scumpă din Par-
lament.

Nimic din ceea ce visa
copilul din mine nu am întîlnit
în lumea reală. Societatea nu
face altceva decât să ucidă în
noi tot ce se poate ucide până
la moarte... măcar nu ne mai
pare rău că suntem muritori.

●
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O vizită de lucru...O vizită de lucru...

Constantin
Crețu

ÎÎn anul 2000 am par-
ticipat în  calitate de observa-
tor la alegerile din Republica
Federală Iugoslavia (Serbia
şi Muntenegru), convocate
anticipat de fostul preşedinte
Slobodan Milosevic. O per-
sonalitate marcantă invitată
cu acestă ocazie a 
fost Vladimir Jirinovski,
preşedintele Partidului De-
mocrat Liberal din Federaţia
Rusă. Însoţitoarea delegaţiei
noastre, Dna Cristina,
originară din Sibiu, căsătorită
cu un cetăţean sârb cu care
avea o fetiţă de 15 ani, s-a
ocupat de programul
delegaţiei noastre pe toată
perioada şederi la Belgrad.
Ea a organizat întâlnirile
noastre cu majoritatea
delegaţiilor participante la
acest evaniment inclusiv cu
Dl. Jirinovski. Întrucât ştiam
că Dl. Jirinovski este o
persoană  nonconformistă, în
ziua prealabilă întâlnirii am
încercat de la distanţă să se-
sizez comportamentul său.
La solicitarea unui interviu în
limba engleză a acceptat dar
a condiţionat să vorbească în
limba rusă. S-a aşezat apoi la
o masă cu o delegaţie şi la
scurt timp a plecat lăsând im-
presia că interlocutorii nu
erau interensati pentru Dom-
nia Sa. Era o persoană
dinamică şi plină de
neprevăzut. Din experienţă
ştiam că muncă de relaţii ex-
terne implică documentare
temeinică asupra tematicii şi
a interlocutorilor. În acest caz
nu cunoşteam nimic despre
tematica ce urma să fie
abordată iar personalitatea
interlocutorului mă obliga să
las acestuia întreaga
iniţiativă.

La ora convenită, ne-
am salutat respectuos şi m-a
invitat să mă aşez la o masă
dreptunghiulară astfel încât
eu să stau la stânga sa, de
aceaşi parte a mesei. Fără
altă introducere Dl. Jirinovski
a luat o coală de hârtie şi a
trecut pe ea, ţinînd cont de
poziţionarea geografi-
că, următoarele capitale:
Atena,Sofia, Belgrad, Minsk,
Moskova, Teheran şi Bag-
dad. După ce a făcut unele
aprecieri cu privire la carac-
teristicile economice ale
ţărilor menţionate, Dl. Jiri-
novski a precizat că aceste
ţări  ar trebui să formeze
împreună “Uniunea
Economică Euroasia”. În
acest context mi-am permis
să adresez Dlui. Jirinovski
celebra întrebare biblică:
”Cine aruncă primul piatră?”.
Domnia sa a precizat că în
probleme de politică externă
toate forţele politice din
Federaţia Rusă acţionează în
mod unitar”.

În continuare, Dl. Jiri-
novski a precizat că ”centrul

de coordonare al Uniunii Eco-
nomice Euroasia nu trebuie
să fie nici Sofia, nici Bel-
gradul, acesta trebuie să fie
Bucureştiul”. Am folosit con-
textul pentru a-i aminti Dlui.
Jirinoviski de unele afirmatii
făcute la adresa ţării noastre.
Răspunsul Domniei sale a
fost a fost foarte concis:
”Dacă aţi primit astfel de
mesaje ele au ajuns prin in-
termediul neprietenilor”. În
privinţa alegerii Bucureştiului
că centru de coordonare a
Uniunii Economice Euroasia,
Dl. Jirinovsji a precizat: ”Voi
sunteţi latini şi puteţi face
legătura cu latinitatea din Eu-
ropa şi din America Latină”.
Deşi la data respectivă, in-
trarea României în NATO era
de perspectivă mai
îndepărtată şi nimeni nu an-
ticipa actuală prezenţă a unui
“scut antirachetă” pe teritoriul
ţării noastre, Dl. Jirinovsky a
făcut remarca, de actualitate
astăzi, că “Federaţia Rusă va
putea oricând să poarte un
război atomic deasupra
României”.

Înainte de despărţire
Dl. Jirinovski mi-a înmânat o
carte scrisă de Dnia sa
intitulată “Drumul spre Sud”
în care îşi exprima viziunea
cu privire la strategia care tre-
buia urmată de Federaţia
Rusă în relaţiile  cu ţările din
Orientul Mijlociu şi Orientul
Îndepărtat.

În anii următori am
citit în presă o afirmaţia a
ministrului de externe al
Federaţie Ruse, Dl. Ivanov,
conform căreia (citez din
memorie) ”O mare putere
economică nu aderă la o altă
uniune economică”. La un in-
terval de timp s-a anunţat şi
înfiinţarea Comunităţii Eco-
nomice Euroasiatice formată
din Federaţia Rusă, Bieloru-
sia, Kazakstan şi Turkm-
nistan.

Discuţia purtată cu
Dl. Jirinoviski în anul 2000
mi-a dovedit lipsa de dialog
existentă la acea dată, ca şi
în prezent, între factorii
politici din cele două ţări iar
intrarea ţării noastre în NATO
a adâncit şi mai mult lipsa de
dialog şi cooperarea
economică tradiţională. Deşi
un preşedinte american a
afirmat la Bucureşti când a
văzut curcubeul că “România
trebuie să devină o punte de
legătură cu Federaţia Rusă”,
afirmaţii de genul “Marea
Neagră lac rusesc” şi “scutul
antirachetă de la Deveselu”
au adâncit şi mai mult lipsa
de dialog şi cooperare dintre
ţările noastre fapt concretizat
în importul de gaze la cel mai
mare preţ, neracordarea ţării
noastre la conducta South
Streem care trece prin
apropiere de Constanţa şi va
merge prin Bulgaria în Gre-
cia, Ugaria, Austria şi Italia şi,
nu în ultimul rând, faptul că
România a devenit o ţintă în
planul de apărare al

Federaţiei Ruse.
Lipsa unei Strategii

Naţionale de Dezvoltare Eco-
nomico-Socială a României,
după 1989, capabilă să
inducă responsabilităţi eco-
nomico-sociale guvernelor
din ultimii 24 de ani, le-a per-
mis acestora să neglijeze
complet problemele econom-
ice şi sociale şi să accepte
politicile antinaţionale practi-
cate de Fondul Monetar
internaţional şi Banca
Mondială.

Astfel am devenit
ţară unde proprietatea
publică a fost înstrăinată în
întregime prin aplicarea legii
“Restitutio in Integrum”, unde
politica externă traditonal
“reactivă” a fost înlocuită cu
cea “proactivă” iar relaţiile
tradiţionale de cooperare
econmică reciproc
avantajoasă cu ţări precum
Federaţia Rusă şi China au
fost stopate în baza unor axe
strategice Washington-
Bucureşti sau Wasingthon-
Londra-Bucureşti care nu au
adus avantaje economice
ţării noastre, investiţiile ţărilor
de pe această axă în Româ-
nia fiind minime.

Merită subliniat faptul
că în timp ce România
amână adâncirea relaţiilor
economice tradiţionale cu
Federaţia Rusă şi cu China,
Germania are relaţii econom-
ice privilegiate cu Federaţia
Rusă de care este legată
printr-o conductă directă de
petrol şi gaze, iar Bulgaria,
Serbia, Ungaria, Grecia, Aus-
tria şi Italia vor beneficia de
petrolul şi gazele livrate din
Federaţia Rusă prin conducta
South Streem. Într-o discuţie
purtată cu amabasadorul  al
Chinei la Bucureşti, acum
câţiva ani, pe tema relaţiilor
economice reciproce acesta
a precizat: ”China încheie
anual cu Uniunea Europeană
contracte de cca 50 miliarde
Euro. România unde este ?”.
Răspunsul este simplu!
România a devenit o ţară
europeană marginală,
subordonată marelui capital
occidental, incapabilă să-şi
susţină interesele naţionale
prin Programe Naţionale de
Dezvoltare Economico-
Socială. Cehia nu a acceptat
pe teritoriul său “scutul
antirachetă american” dar
cetăţenii ei pot circula fără
vize în SUA. Bulgaria a ac-
ceptat să colaboreze cu
Federaţia Rusă prin conducta
South Streem şi contra
traversării gazelor pe teritoriul
său va primi avioane de luptă
de ultimă generaţie. Noi nu
am acceptat colaborarea cu
firme de profil din China în re-
alizarea reţelei de autostrăzi
întrucât colaborarea cu China
a fost privită de unele forţe
politice, în frunte cu
preşedintele Băsescu, drept
“o întoarcere la perioada
comunistă”, și poate de
aceea, după 24 de ani, sun-

tem ţara cu cel mai redus
număr de kilometrii de
autostradă... Noi am “accep-
tat” scutul antirachetă la De-
veselu şi baza militară
americană de la
Kogălniceanu, dar trebuie să
cumpărăm avioane F16
depăşite tehnologic de la por-
tughezi care le-au primit
gratis pentru acceptarea unei
baze militare americane pe
teritoriul lor. Noi suntem
prezenţi cu trupe pe toate
teatrele de operaţiuni ale
NATO dar ţară noastră nu
este primită în spaţiul Schen-
gen, accesul forţei de muncă
româneşti este restrictioat pe
multe pieţe europene iar
cetăţenii români nu pot
circulă fără vize în Statele
Unite.

În timp ce majoritatea
ţărilor din Europa îşi asigură
surse alternative de energie,
conservând rezervele strate-
gice proprii, România  vinde
la preţuri derizorii rezervele
de petrol şi gaze interne şi
cele din Marea Neagră, rez-
ervele de aur, argint şi metale
strategice, pădurile şi
terenurile  agricole al ţării. În
timp ce cetăţenii Norvegiei
primesc sume de bani lunare
aferente vânzărilor de petrol
din Marea Nordului tineretul
românesc este sfătuit de con-
ducerea ţării să plece în
străinătate. Tocmai de ac-
ceea s-a ajuns în prezent ca
emigraţia românească să fie
pe primul loc în Europa.

În privinţa raportării
României la Uniunea
Europeană şi Federaţia
Rusă, politologul rus
Alexandr Dughin  afirma
printre altele că “România se
află la periferia Uniunii Eu-
ropene” și că “În Europa
există o percepţie negativă a
şi injustă a românilor“ şi
apreciază că ”identitatea cul-
tural orodoxă poate fi un fac-
tor important de apropiere
între ţările noastre în pe-
rioada următoare”.

Din punct de vedere
geogafic, la Sighetul
Marmaţiei există o demar-
care a centului Europei ca
distanţă între Atlantic şi Ural.
Abordând problema din punct
de vedere al relaţiilor de
vecinătate şi cooperare
politică şi economică, prin
poziţia sa, România poate şi
trebuie să devină o punte de
legătură între Uniunea
Europeană şi Zona
Euroasatică. Pentru acesta
este necesar ca relaţiile
politice şi economice dintre
România, Federaţia Rusă,
China şi alte ţări din zona
Euroasiatică să fie abordate
prin prizma a ceea ce ne
uneşte, nu prin ceea ce ne
dezbină. Ortodoxismul, cul-
tura şi schimburile economice
sunt elemente de unitate care
trebuie să fie valorificate cu
maxim de eficientă pentru a
reface bazele dialogului atât
de necesar promovării în-

crederii şi cooperări dintre
ţările noastre în perioada
care urmează.

Pentru a putea fi în
măsură să stabilim un dialog
constructiv pe plan extern,
este necesar să consolidăm
dialogul politic pe probleme
de interes naţional între toate
forţele politice prin realizarea
unei reconcilieri naţionale,
aşa cum a fost realizată în
Spania cu mulţi ani în urmă.
După cum se ştie ”ura naşte
monştrii”. România are
nevoie de linişte şi cooperare
între toate forţele politice pen-
tru a putea ieşi din stadiul de
subdezvoltare în care a
ajuns. Unirea face puterea. 

Dezbinarea foloseşte
duşmanilor ţării călăuziţi de
principiul  ”Divide et impera!”.
Nu trebuie ca sub impulsul
unor stări emoţionale, induse
de alţii, să devenim proprii
noştri... duşmani. În momen-
tul în care se punea problema
distrugerii Monumentului din
Parcul Carol, am susţinut
ideia ca acest parc să devină
„un parc al reconcilierii
naţionale” în care să coexiste
simbolurile perioadei comu-
niste şi cele ale rezistenţei
anti-comuniste”. Ambele
aparţin istoriei acestei ţări şi
nu vom putea progresa până
când nu ni le asumăm şi
îngropăm securea răzbunări,
dedicându-ne toate eforturile
pentru a edifica împreună un
viitor pentru urmaşi noştri.
Înţelepciunea populară spune
că „avem datoria de a lasă
urmaşilor noştri mai mult
decât am primit de la
înaintaşi”. Dacă va continua
dezbinarea şi trădarea intere-
selor naţionale, ce vom mai
lasă urmaşilor noştri şi cum
vom fi apreciaţi de aceştia?

În anul 2001 am făcut
o vizită în China. În discuţiile
purtate cu oficialităţile
chineze, un membru al
delegaţiei noastre a făcut
referire la relaţiile speciale
dintre China şi România
înainte de 1989. Răspunsul
oficialitatăților chineze a fost
foarte edificator (citez din
memorie): „trăim o altă istorie
în care trebuie acţionat pen-
tru o reapropiere în plan eco-
nomic”. Până în prezent s-a
făcut foarte puţin în acestă
direcţie, ţări din vecinătatea
noastră fiind mult mai
avansate. Tocmai din aceste
considerente factorii politici
de decizie din ţara noastră ar
trebui să acorde prioritate în
perioada care urmează unor
„axe economice şi culturale”
capabile să diminuieze lipsa
de încredere şi să
adâncească cooperarea rec-
iproc avantajoasă schimbând
statutul României de „ţară
marginală şi marginalizată” în
„ţară de interes major” atât
pentru Uniunea Europeană
cât şi pentru ţările din zona
Euroasiatică.

●
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Draftul lui Şovăială şi scursura literelor din PlumbDraftul lui Şovăială şi scursura literelor din Plumb

Cezar 
A. Mihalache

ÎÎn timp ce ONG-urile
erau plimbate batjocoritor de la
o instituţie la alta, de la un de-
cident la altul, pentru a li se
arăta şi promite un mare nimic,
dar mai ales pentru a „dezbate”
doar ceea ce voiau autorităţile
să audă, Dan „Şovăială”,
vieţuitoare trăitoare pe sub
Marile Proiecte, pitrocea de zor
la draftul proiectului de ex-
ploatare pentru Roşia Mon-
tana. Ba, într-o campanie de
manipulare ce nu s-a deosebit
cu nimic de mizeriile din
clipurile TV ale companiei
canadiene, a stabilit, pe sub
nasul protectorilor de mediu,
termene şi strategii de îm-
plinire, în cadrul acestei cam-
panii promovând prin media
aservită un comunicat sec în
care anunţa demararea
exploatării în noiembrie 2016
(nu ca intenţie, ci faptic!).

Iar la prima vedere
pare că am putea răsufla oare-
cum uşuraţi! Mai este vreme
ca voluntarii să lupte în încer-
carea de  a trezi o ţară
adormită… Numai că, nu ter-
menul de începere al ex-
ploatarii este important în
acest comunicat, ci anunţarea
datei de aprobare a Planului
Urbanistic Zonal (PUZ) pentru
decembrie 2013! Adică, asigu-
rarea unuia dintre ultimele
avize care mai stau în calea in-
vadatorilor. Aceasta este miza
reală. Pentru că, după
obţinerea PUZ-ului, decalarea
termenului de începere a
exploatării va veni de la sine,
fiind de aşteptat ca USL, dar
mai ales PSD, să nu aştepte
până în 2016 pentru a-şi lua
„tainul”. În fond, pe linia „tim-
pului” politic, 2016 este mult
prea îndepărat şi nesigur

(poate că la acel moment, mulţi
dintre actualii lideri nici nu vor
mai fi în vreo structură de par-
tid, ci într-una penală cu număr
de matricolă şi gratii din
Plumb!), pentru ca trădătorii
guvernamentali de astăzi să
nu-şi „extragă” foloasele cât
mai grabnic.

De aceea, anunţarea
anului 2016 ca an de începere
a exploatării este menită nu
doar a calma ONG-urile de
mediu şi a servi tranchilizante
media pentru somnul raţiunii
naţiei, ci şi pentru a deturna
atenţia publică de la
infracţiunea principală: acor-
darea unui important aviz.
Apoi, trebuie remarcat faptul
că în draftul-comunicat nu se
vorbeşte de începerea
exploatării minereurilor de aur
şi argint, ci de exploatarea
„primelor minereuri de la Roşia
Montana”. Adică, nu neapărat
aurul şi argintul vor constitui
primele resurse vizate de noul
El Dorado, ci poate uraniul și
zirconiul (asociate
zăcămintelor aurifere), acestea
reprezentând de fapt marea
miză.

În acelaşi draft apar
însă şi alte detalii esenţiale.
Unele care dovedesc că şeful
de la Marile Proiecte a nego-
ciat în genunchi, de exemplu,
fiind prezentată ca o mare
reuşită (cum altfel?!) obţinerea
unei penibile creştere a
participaţiei statului la acţiuni
cu… 5,69 la sută. Adică, un
total de 25 la sută! Iar pentru
postura de zecimală de „69”,
guvernanţii au fost condiţionaţi
„de emiterea la timp a tuturor
autorizaţiilor”. Adică, nu doar
PUZ-ul din acest an, care va
permite începerea imediată a
exploatării, şi nu peste ani
când poate actualii guvernanţi
vor visa la marile eliberări
condiţionate, ci şi restul

avizelor necesare.
Acelaşi Şovăială pare

tare mândru şi de „rene-
gocierea” cotei de redevenţă
care va ajunge la… şase pro-
cente! Asta în timp ce în…
Africa o astfel de cotă este de
minim 30 la sută, pentru nu

mai vorbi de cele 60 de pro-
cente cât se cer în ţările guver-
namental normale (asta pentru
aur şi argint, pentru că în cazul
uraniului vorbim de cifre şi mai
consistente!). Ba, până şi în
India redevenţa este mai mare
ca la noi, trecând de zece pro-
cente! Tot în draftul lui
Şovăială, negociat în postura
de zecimală „69”, guvernul
prezintă ca o mare realizare
faptul că procentul de şase la
sută va putea fi primit… „în
natură”. Or, privind plăcerea de
care dau dovadă guvernanţii în
a negocia din posturi umile, nu
poţi să te întrebi: oare ce va
însemna plata „în natură” în
cazul lor?!

Mai rău este că am
putea ajunge chiar să ne
împrumutăm de la Gabriel Re-
sources (RMGR). Astfel nu
numai că le dăm resursele
noastre moca (şi lor), dar este
posibil să ne îndatorăm. Pen-

tru că aşa a negociat același
Şovăială! Dacă RMGR este
obligat să facă vreo majorare
de capital („impusă de preved-
erile legale” – adică, atenţie!,
de ceea ce va solicita ulterior
Statul Român companiei), iar
Statul şi acţionarul minoritar

controlat de acesta nu vor
avea resursele financiare
necesare, atunci acesta se va
împrumuta de la Gabriel Re-
sources „pentru realizarea
aportului la capitalul social şi
menţinerea cotei de partici-
pare”.

Iar dacă documentul
include un calendar clar în
favoarea canadienilor, prin
obligarea părţii române de a
asigura aprobarea PUZ-ului
(Zona Industrială) până în de-
cembrie 2013, finalizarea
dobândirii dreptului de folosinţă
asupra imobilelor din
perimetrul de exploatare până
în mai 2014, scoaterea imo-
bilelor din fondul forestier şi din
circuitul agricol până în iunie
2014 şi obţinerea autorizaţiei
de construire până în iunie
2014, investiţiile ulterioare în
conservarea patrimoniului şi
„refacerea” mediului sunt ex-
trem de firave.

Astfel, partea română
a convenit cu investitorul ca
acesta să asigure pentru
proiectele de conservare, ame-
najare şi revitalizare a patrimo-
niului cultural o investiţie totală
de… 100 milioane dolari!
Adică, nici măcar cât să dea cu
var pe unde a degradat patri-
moniul naţional… Mai mult,
deşi va defrişa munţi întregi,
compania este obligată să re-
alizeze împăduriri pe o
suprafaţă totală de numai… 1
000 hectare de teren! Şi asta
cu o „prevedere”: în termen de
cinci ani „de la data la care îi
sunt puse la dispoziţie
suprafeţele de teren necesare”
de către Statul Român. Aşadar,
nici o obligaţie de refacere a
mediului la locul „crimei”, iar
dacă guvernanţii vor fi unşi în
continuare şi vor „uita” să aloce
terenurile de împădurire,
Gabriel Resources chiar va fi
lipsit de orice grijă.

Acum, ce am mai
putea spune? Poate doar să-i
aducem aminte doamnei
Ponta că mai agârţ se jura că
se leagă de poarta guvernului
daca va începe proiectul de ex-
ploatare! Şi poate o vedem şi
pe asta: prima soaţă care-şi
pedepseşte bărbatul la locul de
muncă!

P.S.:

Dacă nici acum nu este evi-
dent că minele de aur au fost
închise de guvernanţi pentru a
asigura conjunctura necesară
afişării „canadienilor” drept sal-
vatori ai moţilor muritori de
foame, poate vom pricepe
ceva în clipa în care mina de
uraniu de la Crucea, închisă şi
ea de aceeaşi guvernanţi, va fi
dată ca supliment RMGR-ului
sau altui investitor poleit.

●

Să tot faci Revoluție! Să tot faci Revoluție! 

Tudor
Vaicu

AAm citit cu mult interes
cele trei cărţi scrise de Grigore
CARTIANU dansul despre 
aşa zisa revoluţie din 
decembrie: SFÂRŞITUL
CEAUŞEŞTILOR. Să mori
împuşcat ca un 
animal sălbatic. CRIMELE
REVOLUŢIEI. Sângeroasa di-
versiune a KGB-iştilor din FSN
şi TERORIŞTII PRINTRE NOI.
Adevărul despre ucigaşii
revoluţiei. Îl felicit pentru că
este singurul scriitor care se
aproprie de adevărul despre
baia de sânge şi îi desconspiră
pe unii ucigaşii din decembrie
1989

M-a surprins totuşi că
în volumul “Teroriştii printre
noi” la pagină 15 scrie că nu se
ştie cum, în ziua de 22 decem-
brie 1989, bucureştenii au
umplut Piaţa Universităţii din
proprie iniţiativă.    Cele trei
coloane, care au pătruns în
centrul capitalei erau formate
din cei 7000 de militari
îmbrăcaţi în civil de pe
şantierul de construcţii al Casei

Poporului. Ei făceau parte din
unităţile militare: UM 02383;
UM02373 şi UM 0270
Bucureşti şi au fost aduşi în
centru, la ordinul expres al
ministrului Vasile Milea.

De asemenea, Vasile
Milea a ordonat ca
detaşamentele de militari,
aparţinând UM 01210,
UM1308 şi UM 01246
Bucureşti, care aveau misi-
unea să asigure ordinea şi
paza instituţiilor statului, să se
retragă din centrul capitalei şi
să folosească alte trasee pen-
tru a nu se întâlni cu coloanele
de militari în civil, aşa zişii
“demonstranţi” (vă rog vedeţi
cartea “Adevăr despre decem-
brie 1989” de Constantin Sava
şi Constantin Monac, Editura
Forum, Bucureşti, 1999, la
paginile 110 şi 111).

Când trădarea a fost
descoperită, Vasile Milea a
încercat să se împuşte. Un mil-
itar când vrea să se omoare,
îşi pune pistolul la tâmplă sau
la inimă. Nu îşi pune pistolul în
coaste, cu ţeavă îndreptată de
jos în sus. Un gest de mare
laşitate. După ce s-a anunţat
că ministrul MILEA, s-a sinu-
cis, cele trei coloane de militari

în civil care lucrau pe şantierul
Casei Poporului, au fost re-
trase în cazărmi şi pe stazi au
năvălit oamenii care erau în
misiune: securiştii, complotiştii,
diversioniştii – teroriştii şi
poporul gură cască. Şi în urmă
lor o masă şi mai mare de je-
fuitori, care au spart maga-
zinele, care au spart tot. Foarte
mulţi dintre jefuitori au cârmit-
o după aceea, şi s-au făcut
revoluţionari (va rog 
vedeti cartea “CEAUŞESCU:
adevărul din umbră” de Arh.
Camil Rogulski, Editura Eveni-
mentul Românesc, 2001). Este
adevărat că cea mai mare
parte a celor care au jefuit
proveneau din lumea interlopă
şi alogenă. Ce mai activi au
fost ţiganii şi evreii. Va rog să
verificaţi cele relatate  mai sus
la conducerile unităţilor mil-
itare: UM 02383, UM02373 şi
UM0270.

Toată lumea s-a între-
bat şi se mai întreabă cum a
fost posibil ca VASILE MILEA
să facă un asemenea act de
trădare? Adevărul l-a 
aflat senatorul ŞERBAN
SĂNDULESCU, care a de-
scoperit că MILEA era într-o
organizaţie, care complota

contra STATULUI ROMÂN,
încă din anul 1969 („Lovitura
de Stat a confiscat Revoluţia
Română”, Bucureşti, Omega
Press, 1996). De asemenea,
vă rog să citiţi şi capitolul “Un
oportunist Vasile Milea” din
Cartea “Decembrie ’89,
Criminală capodoperă” de Ilie
Stoian, editura EVEX, 1998,
Bucureşti), unde îl prezintă pe
Vasile Milea drept cea mai
sinistră persoană din armată.
În anul 1970 când era coman-
dantul unităţii de tancuri de la
Basarabi- Constanţa, VASILE
MILEA a fost prins cu nişte
hoţii şi a fost retrogadat ca sim-
plu soldat şi îndepărtat din
armată. S-au tras sforile şi a
fost reprimit în armată cu
acelaşi grad, fiind numit co-
mandantul unităţii de tancuri
de la Târgu-Mureş. Numirea lui
în funcţia de Ministru al
Apărării Naţionale a fost
aranjată și a nemulţumit pe
majoritatea ofiţerilor şi gener-
alilor români.

VASILE MILEA prove-
nea dintr-o familie de oameni
înstăriţi. Tatăl lui avea sau era
asociat la o societate
comercială de exploatare a
lemnului “Schultz”.  El avea un

tren şi o locomotivă forestieră
cu care transporta lemnele din
vârful munţilor până în oraşul
Câmpulung Muscel. Interesant
ar fi să se destăinuie taină, la
ce liceu particular a învăţat
MILEA în Bucureşti, până în
anul 1945, când şcolile partic-
ulare s-au desfintat, iar elevii
au trecut la şcolile de Stat. Ul-
tima clasă de liceu 1945-1946
a făcut-o la liceul comercial din
Bucureşti.

În timpul eveni-
mentelor din decembrie 1989,
circula o vorba de duh: ”Să tot
faci revoluţie cu 600 000 mili-
tari ruşi, staţionaţi în Ungaria
(veniţi din RDG), cu 100 000
militari ruşi masaţi la graniţa
României pe Prut, cu 100 000
de diversionişti-terorişti străini,
aduşi în ţară de Conducerea
Securităţii Române şi cu
avioanele aparţinând forţelor
NATO, care survolau teritoriul
României şi aşteptau un semn
să înceapă bombardamentele
asupra obiectivelor militare şi
civile şi asupra populaţiei
paşnice.
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