
Serie Nouă

Anul III

Numărul 122

(6602/1167)

30 oct. - 5 noiembr 2013

„Păzeşte-te a doua zi 

după succes!” 

- T. Maiorescu
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În genunchi pe sub „șorțul” unchiului Sam...În genunchi pe sub „șorțul” unchiului Sam...

Cezar 
Adonis Mihalache

AAcum, că s-a
„săvârșit” vizita șefului grupu-
lui Bilderberg la București, ar
trebui să vedem care mai
este situația rezervelor noas-
tre în bănci, în special în cea
a „fratelui” Isărescu (de o mai
fi rămas ceva pe acolo!), dar,
mai ales, să ne măsurăm
bine țara în lung și în lat. Să
vedem dacă nu cumva am
rămas fără vreun colț din ea!
Căci nu prea pare a fi o în-
tâmplare această vizită a
șefului Bilderberg într-o
perioadă extrem de grea pen-
tru noi. Într-o vreme în care
suntem tratați de propriul
stat, pus în slujba „multi”-
colonialistilor, din postura de
infractori. Umiliți și timorați
doar pentru a asigura „in-
vestitorilor” o masă amorfă,
fără reacție.

Numai că planurile
„Pontabilderberg-ului” pus în
slujba Chevron, dar și a
canadienilor de la RMGC
(căci nimic nu este
întâmplător, în 2011, spon-
sorul conferinței Bilderberg
organizată de BNR a fost
RMGC), nu prea se potrivesc
cu starea de spirit a națiunii.
Iar asta chiar îl irită pe prim-
dottore, care, probabil,
promițând „investitorilor” fe-
liatori un pacient amorțit,
pregătit să i se extirpe or-
ganele vitale ori să i se
introducă felurite „sonde” prin
părțile moi ale meleagurilor,
se vede acum pus în fața
situației de a nu-și putea re-
specta angajamentele.

De aceea, Pepelea
Ponta s-a înfuriat și i-a
etichetat atât pe protestari,
vechii „golani” din vremea
tătucului Ilici devenind
„extremiști” socialistului de
azi, ba chiar legionari, tunând
isteric precum Ilici la prima
tinerețe (și așa a început și
celălalt „tovarăș”, până a dat
cu ceafa de zidul de la Târ-
goviste; apropo, s-a renovat
zidul pe acolo!). Iar vizita
șefului Bilderlberg nu ar tre-
bui desprinsă de brusca ac-
ceptare de către unchiul Sam
a deplasării fiului risipitor de
plagiate în Statele Unite.
Acolo unde „copy-paste” va
merge împreună cu șefii mar-
ilor grupuri energetice să ra-
porteze și să dea la mezat,
„strategic”, întreaga țara.
Căci, se crede pe cai mari,
americanii (și nu numai!)
având nevoie de el pentru
proiectele lor. De la libera ex-
ploatare a gazelor de șist la

tranzitarea portului de nabab
pesedist de la Constanța de
către miile de militari ameri-
cani în drum spre casă.

Or, sunt deja sufi-
ciente motive pentru ca jan-
darmul mondial să treacă
peste obrăzniciile mitomanu-
lui de la București, acceptând
o vizită care până 
mai ieri părea eliminată 
din calendarele diplomației

Statelor Unite. O resuscitare,
care, iarăși deloc întâmplător,
s-a petrecut simultan cu in-
vadarea pământurilor noastre
de către Chevron umflat cu
avizele de mediu primite fără
ca românii să aibă habar. Ei
sau autoritățile locale care,
deși au avut curajul de a
spune NU exploatării gazelor
de șist, s-au trezit cu
hotărârile locale anulate în
istanță. În fapt, comanda dată
PSD-ului și pusă în executare
prin grupul de plagiatori de la
guvernare, aceea de a înge-
nunchea țara la picioarele
străinilor este tot mai
evidentă. Și este posibil ca
încheierea atât de tacită a
acordului cu FMI, aproape la
secret, dar și a altor contracte
cu anumite companii, să se
lege de clauzele care sunt
cuprinse acolo. 

Clauze care acoperă
probabil și viitorul lui Ponta,
după ce va fi fost mazilită țara
și va fi fost și el mazilit de la
putere (nu nepărat de către
popor!). Ba, este posibil 
ca anumite instituții
internaționale să facă cu el o
anumită pregătire, iar în viitor,
când România va trebui să
restituie datoriile și obligațiile
asumate pentru nimic, să
avem la una dintre aceste
instituții, ca apărător al „in-
vestitorilor” de azi,
colonialiștii de mâine, o voce
de bază pentru interesele
străine. Căci, el va cunoaște
cel mai bine ce a semnat și
cum ne va putea pune la colț

în cazul unor revendicări. În
fond, nu ar fi nimic
suprinzător din partea unui
personaj care și-a construit
viața „profesională”, „cariera”,
plagiindu-i pe alți, plagiindu-
și studiile și inventându-și fel
și fel de titluri. Ar fi și o
explicație pentru felul extrem
de înțelegător al cancelariilor
occidentale de a se mai
așeza la masă cu un mito-

man dovedit. Și n-ar fi de mi-
rare nici să vedem un plagiat
după modelul de funcționar
consacrat de tip „Stolo”, care,
după ce a guvernat, s-a refu-
giat ca mare specialist la
Banca Mondială. Dar, deh',
fiecare cu „sorțul” lui... Căci,
deși pare imposibil, poate ex-
ista ceva și mai rău decât
trădarea de acum a guvernu-
lui Ponta! Trecerea în barca
„colonialiștilor” a acelora care
ne distrug țara acum. Pentru
că în multe procese va fi
târâtă România din cauza a
ceea ce se întâmplă acum, a
ceea ce se vinde, a trădărilor
guvernanților prin care străinii
ne iau țara bucată cu bucată.
Și care vor ține cu ghearele
de ceea ce au acaparat, se
vor judeca cu noi pentru orice
drept pe care îl reclamăm
înapoi, chiar de vom dovedi
furtul de țară făcut de guver-
nul Ponta.

Or, cel ce ne vinde
azi sub masca guvernării ar
putea fi tocmai vocea juridică
ideală pentru protecția ve-
neticilor împotriva drepturilor
noastre. Asta dacă România
va mai avea vreodată parte
de un guvern cinstit care să
lupte pentru a restitui
românilor ceea ce le-a fost
luat.

●

Ar fi dorit Eminescu România în UE?Ar fi dorit Eminescu România în UE?

Radu
Golban

CCu impresionantul ei
patrimoniu cultural cu tot, Eu-
ropa traversează o criză
economică al cărei sfârşit încă
nu se arată. Nici zestrea
culturală şi istoria popoarelor
europene nu rămân scutite de
asprimea crizei şi transformă bi-
juterii ale culturii universale în
gaj pentru Fondul Monetar. Am
putea aşadar chiar să ne
considerăm fericiţi că, din patri-
moniul nostru cultural, Emi-
nescu nu este un Acropole
clădit din piatră, ci din cuvinte şi
idei, care, după ce a mai trecut
şi tăvălugul lui Patapievici peste
el, ar fi fost girat finanţei mondi-
ale.

Expresia tocită de „in-
trare în Europa” redă un fenom
politic mult mai vechi decât pro-
cesul actual de integrare a
României în UE. Graţie
preocupării eminesciene cu
modelul şi consecinţele
integrării României în structurile
europene ale secolului al XIX-
lea, comemorându-i ziua sa de
naştere, dăm măcar dovadă de
maturitate în dezbaterea
subiectului „Europa”, chiar dacă
suntem codaşii actualului clasa-
ment de integare.

Spre deosebire de
subiectele universale din poezia
sa, gazetarul Eminescu este, în
privinţa gândirii economice,
arhitectul uitat al unui răspuns
românesc în plin asediu eco-
nomic strain asupra tânărului
stat român. Oarecum firesc ca
frământările sentimentale ale
acestui mult prea sensibil suflet
al neamului puse în versuri să
fie probleme nerezolvabile ale
omenirii, însă de neconceput
este ca România să revină
astăzi în relaţie cu Europa, pe
cale politică şi economică, la
problemele de fond de acum
mai bine de un secol. În opinia
lui Eminescu, preţul plătit de
către tânărul stat pentru su-
veranitatea dobândită la
Conferinţa de la Berlin în 1878
a însemnat concesii economice
păguboase şi renunţarea la
dreptul naţional asupra Dunării.
Replica lui Eminescu din vârf de
condei la asaltul marilor puteri
asupra economiei naţionale -
similar de altfel cu destinul
României din zilele noastre -
este totodată şi o călăuză pen-
tru a înţelege mai bine intere-
sele Europei, dacă nu şi o
obligaţie morală de a reformula
în memoria sa azi un răspuns
românesc. Născut, între altele,
din ambiţia lui Bismarck şi muti-
lat pentru cerşit şi conceput
pentru a servi penetraţiei indus-
triale austro-ungare şi germane,
statul naţional român a rămas
cu handicapul subdezvoltării,
numit în termeni tehnici „dez-

voltare naturală”.
Diferit de alţi junimişti,

Eminescu nu a popularizat cu
insistenţă cultura, filozofia sau
economia germană fără a ţine
cont şi de particularităţile
româneşti în asimilarea unor
modele străine de dezvoltare
economică. Şcoala veche
germană şi întregul curent de
idei de formaţiune germană se
bazează pe principii
evoluţioniste de dezvoltare
organică şi respinge orice
formulă naţională, care ar
încălca mersul natural al istoriei
prin acte arbitrare, precum
revoluţii sau intervenţii ale stat-
ului în economie. Şi Eminescu
este adeptul acestui model al
dezvoltării societăţii moderne
pe cale evolutivă, dar nu fără a-
i da o conotaţie românească.
Marea popularitate a princi-
palilor autori germani ai vechii
şcoli eonomice, contemporani
ai lui Eminescu, precum
Fridrich List, Karl Knies sau
Gustav Schmoller, şi orientarea
lor naţionalistă îi fac să fie
printre autorii preferaţi ai gândi-
torului român. În rafinarea
ideilor lui List, interesul naţional
al românilor a stat desigur pen-
tru Eminescu mai presus decât
naţionalismul german, trecând
cu vederea peste maliţiozitatea
lui List faţă de România. Nici că
Dunarea ar fi pentru nemţi pre-
cum Nilul pentru egipteni şi nici
că spaţiul german se întinde de
la Helgoland la gurile Dunării nu
au dat curs unei polemici din
partea lui Eminescu vizând con-
ceptul de imperialism continen-
tal german propagat de List. A-l
aplica însă pe List, Eminescu
recomanda pentru propăşirea
economiei româneşti un
protecţionism economic la
scară mai mică, la nivelul
României, tocmai pentru a
asigura meşteşugului autohton
şi agriculturii o posibilitate de
dezvoltare organică şi firească. 

Ceea ce este şi astăzi
un pivot al economiei de succes
germane în concepte teleogice
de subordonare a statului sub
principii canonice şi propensiuni
de universalitate se prezintă pe
aceeaşi linie de continuitate cu
privaţiunile austerităţii. Definirea
unor obiective – fie prin pactul
fiscal sau alte exigenţe ale Eu-
ropei – duc după dogma Brux-
elles-ului, în ultimă instanţă, la
subdezvoltare.

A înţelege mesajul lui
Eminescu înseamna a ne
cunoaşte un interes naţional,
articulat după o paradigmă de
succes, fiind creatori ai unui
drum românesc de propăşire în
Europa şi mai puţin un ingredi-
ent în reţeta altora.

●
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„Aici sunt sate în care locuiesc români care „Aici sunt sate în care locuiesc români care 
vorbesc  limba  română  numai  cu  Dumnezeu!” vorbesc  limba  română  numai  cu  Dumnezeu!” 

Corneliu
Florea

-un dialog de suflet cu  Î. P.
S. IOAN SELEJAN, Arhiepis-
cop al Episcopiei Covasnei şi

Harghita -

Împreună, scriitorul Virgil
Raţiu şi cu mine,  am hotărât
să facem o vizită la Episcopia
Covasnei şi Harghitei, să-i
luăm un interviu Î.P.S. Ioan
Selejan pentru a cunoaşte re-
alitatea socială şi religioasă
românească din aceste judeţe
în care, în timpul ocupaţiei
horthiste, armata ungară a
profanat, distrus sau dărâmat
bisericile ortodoxe române iar
preoţii şi obştiile călugăreşti
alungate. La recucerirea
Ardealului de Nord Vest de
către armata română nici o
biserică din Secuime nu a fost
profanată sau distrusă.
Adevăr istoric pe care mulţi
români nu îl cunosc iar
democraţii maghiari  de după
1990 îl nesocotesc şi îl as-
cund în spatele ţipetelor lor
iredentiste. Virgil Raţiu a făcut
toate aranjamentele telefonice
ca Sâmbătă, 15 iunie 2013,
să ne întâlnim cu I.P.S. Ioan
Selejan şi să ne acorde un in-
terviu. Am calculat timpul şi
kilometri şi pentru că dru-
murile sunt, cum sunt, între
Bistriţa şi Reghin  am luat-o
prin Şieu şi am avut ce
pomenii la Băsescu şi
guvernanţii săi, care bine
înţeles circulă cu avionul, he-
licopterul sau pe perine de
aer. De la Topliţa până la
Miercurea Ciuc şoseaua
naţională este bună şi am
oprit să întrebăm de direcţii
rutiere de patru ori. De trei ori
persoanele întrebate ne-au
dat indicaţiile cerute, cu ama-
bilitate şi accent. Le-am
mulţumit. A patra persoană,
un tânăr, ne întors spatele cu
„nem tudom”! Săracul, ce i-au
mai spălat creierul!! Ne-am
descurcat şi am aflat, în
spatele unui gard înalt şi plin,
Clădirea Episcopiei. Ne-am
anunţat sosirea unei măicuţe.
Era multă lume, dar ziua era
foarte frumoasă iar curtea cu
flori şi arbuşti o adevărată
plăcere. După un timp l-am
văzut pe I.P.S, împreună cu
măicuţă, era foarte modest în
purtare şi îmbrăcăminte, faţă
şi barbă patriarhală, privire
senină şi zâmbet de bună
voinţă creştină. Măicuţa i-a
prezentat o familie, apoi alta,
iar când a ajuns la noi, ne-am
prezentat iar dânsul ne-a în-
trebat cum am călătorit şi ne-
a rugat, aşa a zis, să-l mai
îngăduim un timp. După acel
timp, a revenit şi ne-a invitat
să-l urmăm într-o încăpere.
De la început i-am simţit
apropierea şi căldura. Ne-a in-
vitat să luăm loc, ne-am privit
cu omenie deschisă. Dinainte,
de la Bistriţă, Virgil Raţiu a
hotărât să încep eu interviul.

- Părinte Episcop am venit la
dumneavoastră, scriitorul Vir-
gil Raţiu de la Bistriţa şi eu din
Canada să vă rugăm să ne
împărtăşiţi nouă, şi noi mai
departe cititorilor din România
şi Canada, starea Episcopiei
Covasna şi Harghitei ce are o
situaţie specială printre cele-
lalte episcopii din România,
fiind o episcopie tânără
aşezată într-un foarte vechi
spaţiu românesc dar bântuit
de vechiul iredentism şi
segregaţionism unguresc. În
Canada foarte mulţi români au
aflat despre greutăţile pe care
le întâmpinaţi în desfăşurarea
activităţii creştin-ortodoxe în
Covasna şi Harghita, ceea ce
contravin sistemelor democ-
ratice atât în Europa cât şi în
Nord America. Înainte de a
trece la întrebări dorim să vă
mulţumim că ne-aţi primit şi
am dori să aflăm câte locaşuri
creştin-ortodoxe aveţi în
această eparhie ?
- Biserici de mir, capele de
spital şi militare cu mânăstirile
sunt o sută şaizeci şi cinci.
Mânăstiri sunt ridicate opt şi
avem şi două schituri.
- Cum se manifestă aici liber-
tatea bisericească? Aveţi lib-
ertate deplină fără nici o
nelinişte sau grijă, teamă?
Cum vă desfăşuraţi activitatea
creştin-ortodoxă?
- Din mila lui Dumnezeu nu
am fost îngrădiţi în construirea
de biserici şi mânăstiri. Există
însă o anumită categorie de
oameni – nu din partea
autorităţilor – un anumit seg-
ment de oameni care sunt
împinşi de idei şi concepte re-
vizioniste, şi s-a întâmplat ast-
fel că am avut biserici şi
mânăstiri profanate. Zideam
Mânăstirea Izvorul Mureş şi,
într-o sâmbătă, a pătruns o
maşină cu ostili agresivi ver-
bali prin porţile mânăstirii, a
făcut un adevărat raliu prin
curte, am reuşit să închidem
porţile şi uşile reuşind să-i
identificăm. I-am identificat şi
deferit Poliţiei. Nu am auzit să
se fi întâmplat ceva în urma
plângerii noastre. Am cerut ca
persoanele respective să fie
trase la răspundere, dar nu s-
a întâmplat nimic. Pe urmă au
fost scrise pe zidurile
mânăstirii cuvinte jignitoare.
Astfel de fapte însă nu au avut
nici un fel de urmări. Am mai
avut momente de acest fel.
Înainte de înfiinţarea  Epis-
copiei  Covasnei şi Harghitei
în 1994 , un preot îmi
povestea că s-a deplasat într-
un sat cu puţini credincioşi
români ca să ţină slujba În-
vierii. La Înviere, după obicei,
se înconjoară biserica cu
Evanghelia şi se cântă ’’Hris-
tos a  înviat’’. Preotul mi-a
spus că, la un moment dat,
erau aruncate pietre peste
acei puţini credincioşi, iar
preotul, ce să facă, şi-a pus
Evanghelia în cap şi a contin-
uat să cânte ’’Hristos a înviat’’
Acel preot nu s-a plâns
niciodată. Nu a făcut plângeri

la autorităţi, a rămas cu Hris-
tos şi cu crucea. Nu de mult,
mai puţin de o lună de zile,
aici, la Catedrala noastră din
Miercurea Ciuc, unul sau mai
mulţi cetăţeni, care bănuiesc
că nu au fost români, au spart
geamurile stativelor unde se
pun luminări pentru vii şi pen-
tru morţi din pridvorul biserici,
geamuri care apărau de vânt
flacăra luminărilor. Urme de
violenţă şi profanare erau
foarte clare pentru faptul că
au luat lăzi de gunoi de pe
stradă şi le-au vărsat acolo în
pridvorul bisericii. Dimineaţa
când au ajuns maicile noastre
acolo, totul era o mizerie şi un
gunoi. Acestea sunt eveni-
mente recente. La această
dată persoanele care au pro-
fanat biserica a fost
identificată de Poliţie. Dar la
astfel de fapte nu poate fi
încadrată toată populaţia
maghiară din oraş. Subliniez
că există doar o grupare, un
lanţ de idei şi fapte care
exprimă ca noi să nu fim pe
aici. Ei cred că pot face totul
ca în această zonă  să
rămână un spaţiu pur etnic,
spaţiu care să fie oarecum de-
cupat  din harta României. Nu
să-l mute în altă parte, ci un
decupaj unde să nu se mai
afle urmă de român. Este in-
teresant ce am găsit şi am
aflat aici. Mereu aud din
partea maghiarimii  că ar fi
trăit demult sub opresiunea
statului român, fapt care este
de mare mirare. Susţin că îşi
pierd identitatea  şi alte
chestiuni similare răuvoitoare.
La noi, aici, au venit mulţi
ziarişti, sociologi care vor să
afle şi să studieze problemele
relaţiilor interetnice. Le-am in-
dicat să cerceteze în oraşele
şi satele din această zonă
dacă există un maghiar care,
sub o formă sau alta, a fost
împiedecat să înveţe limba lui
maternă, care să nu ştie vorbi
maghiara. Dar vă pot trimite în
satul cutare şi în satul cutare
şi veţi putea constata că sunt
români care vorbesc limba
română numai cu Dumnezeu.
Adică, numai în biserică. Ei
aşa puţini cum se află într-un
loc, vin şi spun: ’’Părinte Epis-
cop daţi-ne un preot aici,
român, să facă slujbă
românească’’. Sunt puţini,
este adevărat, dar prin asta
se dovedeşte că cea care
pătrunde cel mai adânc în
fibra conştiinţei umane este
credinţa. Credinţa. Celelalte
elemente de ştiinţă, de cultură
îşi au partea lor pozitivă, ele
pot preveni, însă credinţa este
darul lui Dumnezeu. Este
darul pe care nu ţi-l dă să-l
aşezi undeva în casă, ci ca să
lucrezi cu el, să dobândeşti cu
el alţi talanţi, de viitor, cum
spune Mântuitorul. De aceia
spun eu, că plângerile
maghiarilor despre noi,
românii de aici, la curţile Eu-
ropei nu sunt justificate.
Dimpotrivă, de pildă, pentru
maghiari toate şcolile sunt

puse la punct, toate dispun de
materiale didactice necesare
procesului de învăţământ. Nu
plouă în ele. Nu mi-e frică să
spun, dar aici situaţia din şcoli
este inversă, de aceia aban-
donul şcolar este mai accen-
tuat în cele româneşti. Noi,
Episcopia am ajutat şi ajutăm
în fiecare iarnă aproximativ
200 de copii, cărora le oferim
în fiecare zi câte o masă
caldă, pentru că în această
perioada presiunea materială
asupra părinţilor este mai
mare. În situaţii grele i-am aju-
tat şi cu încălţăminte şi
îmbrăcăminte.
- Cât de mult, la rândul ei, vă
ajută pe Dumneavoastră cu
adevărat  Patriarhia Română?
Mă interesează dacă patri-
arhia bucureşteană îşi face
datoria din plin faţă de
credincioşi ortodocşi romani
din Secuime. Vă întreb
aceasta pentru că în Nord
America, unde trăiesc mulţi
români ortodocşi, s-a conturat
o opinie oarecum
nefavorabilă, chiar dubioasă
faţă de activitatea patriarhiei
bucureştene, în special de ac-
tualul patriarh. Vă adresez
această întrebare şi din
partea lor, fiindcă există
convingeri, că aici faţă de
Dumneavoastră, care sunteţi
o episcopie tânără şi într-o
situaţie cu totul şi cu totul
specială faţă de celelalte, nu
se face diferenţierea şi nu vă
acordă tot sprijinul moral şi
material. Avem impresia, pe
baze de fapte, că în Secuime
Budapesta face mai mult
decât Bucureştiul, de la Patri-
arhie la Guvern şi Parlament.
- Cel mai important lucru, care
constă mult mai mult decât un
ajutor  material, a fost chiar
înfiinţarea Episcopiei Covas-
nei şi Harghitei în această
zonă în 1994. După Decem-
brie 1989,  toate instituţiile
statului se aflau în derivă, iar
aici, pe toate zidurile scria:
’’Români, plecaţi de aici’’ şi
plecările au început. Patri-
arhia a fost prima instituţie
care a contracarat ireden-
tismul maghiar, manifestat
atât de brutal şi antidemocra-
tic, prin înfiinţarea Episcopiei
şi numindu-mă pe mine să o
păstoresc. În 1994 mă aflam
la Ierusalim la studii, după ce
am restaurat  mânăstirile de la
Tismana şi Polovraci, după
construirea noi biserici de la
Mânăstirea Lainici şi am venit
aici, într-o profundă rană
românească. Vă pot spune ce
era în sufletul meu când am
venit aici?… Pot, dar cui
foloseşte?… M-am dus într-o
duminică dimineaţă, cu
maşina, într-o anumită
direcţie, şi am bătut la uşa a
nouă biserici româneşti, dar
acolo nu erau nici preoţi, nici
credincioşi. M-a primit o
singură biserică, care era pe
jumătate dărâmată, fără uşi şi
fără ferestre. Rămăsese aşa,
dărâmată din 1940 de către
armata de ocupaţie a lui Hor-

thy! În ea am putut intra
fiindcă nu mai avea uşi, nici
acoperiş  şi devenise o ladă
de gunoi şi crescuseră rugi de
mure. Era duminica, era vre-
mea Liturghiei şi mi-am zis
‚’’Doamne, am ajuns ca
bufniţa, pe dărâmături”. În
acel moment pe zidul bisericii
s-a aşezat o  pasăre cerească
şi a început să cânte. Atunci
am zis în sinea mea că Dum-
nezeu mi-a trimis o mângâiere
şi am săvârşit şi eu o liturghie
a lacrimilor. Ceea ce a între-
prins Patriarhia, atunci în
1994, a fost un act de mare
curaj creştinesc, ortodox, pen-
tru că  populaţia maghiară nu
a văzut cu ochi buni înfiinţarea
ei. Şi iată că, după
nouăsprezece ani, în Epis-
copia Covasnei şi Harghitei
nu mai este nici o biserică
românească ortodoxă fără
cruce, toate au fost reparate
sau reclădite. Biserica  aceia
de care v-am vorbit, este din
Herculean, a fost dărâmată de
un colonel maghiar în 1940,
când şi-a pus conaţionali să
lege crucea, turlele şi
acoperişul cu funii pe care boii
le-au tras jos. Astăzi e
refăcută, după 55 de ani !  În
alt sat românesc, tot după
Dictatul de la Viena, când a in-
trat armata horthistă în el,
ofiţerul maghiar a ordonat ca
toţi bărbaţii români din sat să
vină mâine la primărie cu un-
elte de construcţie. Fiind sub
stăpânire maghiară, s-au
prezentat gândindu-se  că vor
fi trimişi undeva la muncă. La
primărie acelaşi ofiţer  cu
soldaţii lui le-a ordonat: „Cu
toţii mergeţi la biserica
voastră şi o dărâmaţi”. Atunci
toţi românii au rămas
încremeniţi, iar ofiţerul  i-a
ameninţat: „Dacă nu executaţi
ordinul pun armele pe voi”.
Românii nu s-au mişcat  şi
soldaţii maghiari au început
să tragă intermitent rafale de
avertizare deasupra lor, şi la
fiecare nouă rafală coborau
puştile până ce gloanţele au
început să treacă razant dea-
supra capetelor lor. Se
adunase tot satul, femeile ro-
manilor plângeau cu copii în
braţe în timp ce maghiarii îşi
manifestau bucuria în fel şi
chip. Românii văzându-şi fe-
meile şi copiii cu sufletele
frânte au executat ordinul de
distrugere a bisericii ce era
sufletului credinţei lor…
- În ce localitate a avut 
loc această bestialitate
antiumană?
- La Doboşeni, mi-a povestit
un om bătrân din sat, care
vorbea tare rău româneşte,
dar s-a dovedit a fi român. A
fost de faţă tot satul, a fost o
mare tragedie pentru românii.
Biserica fără acoperiş s-a
degradat an de an, cincizeci şi
cinci, până ce am venit noi şi
am reconstruit-o.

(urmare în pagina 4)
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„Aici sunt sate în care locuiesc români care „Aici sunt sate în care locuiesc români care 
vorbesc  limba  română  numai  cu  Dumnezeu!” vorbesc  limba  română  numai  cu  Dumnezeu!” 

(urmare din pagina a 3-a)

- Şi nici un regim, nici un gu-
vern, nici un român din 1940
până în 1995 nu a refăcut
nimic în Doboşeni, în timp ce
guvernele româneşti respectau
dreptul la limbă şi credinţă a
minorităţilor?
- Aici este marea tragedie
antiromânească. Şi tragedia
continuă fiindcă mai avem şi
astăzi probleme la biserici. În
unele locuri am fost obligaţi să
punem bârne, scânduri la fere-
stre pentru a nu fi sparte după
ce au fost restaurate. Într-un
caz am chemat Poliţia fiindcă
cineva a spart fereastra bis-
ericii. Arata ca şi cum cineva a
înfipt o suliţă în piept. Azi aşa,
mâine aşa, iar rănile acestea le
purtăm mereu. Acum am în-
ceput să avem mai multă
înţelegere şi ajutor de la Con-
siliul Judeţean. Trebuie să
revin la Patriarhia română care
ne-a ajutat foarte mult să
obţinem locuri la Seminarul şi

Facultatea de Teologie din
Bucureşti pentru elevi de la noi
din zonă care după absolvire
să revină din nou aici. Şi aşa
am reuşit să şcolim peste patru
sute de români din Covasna şi
Harghita dintre care o sută au
fost hirotonosiţi, ceilalţi lucrând
în învăţământ, cultură şi alte
ramuri sociale ce rămăseseră
vacante după 1989. Aici preoţii
trebuie ajutaţi mult mai mult
pentru că unii au parohii doar
cu 50-60 de suflete. Aici sun-
tem grăniceri, grănicerim în in-
teriorul României, unde avem
mai multe probleme decât la
frontierele externe. Cu părere
de rău spun la români încă nu
funcţionează  deplin sentimen-
tul de solidaritate.
- De la Episcopia Ortodoxă
Română din America de Nord
a fost cineva aici, să vă
cunoască, să afle ceea ce am
aflat noi acum? Să vă ştie, să
vă ajute?
- Am fost eu odată în zona
Montrealului, la hirotonia Epis-
copului Nicolae. Aşa se face că
ţinem legătura  iar unii  români

de acolo ne mai trimit daruri
sau le aduc când trec pe la noi.
- Este adevărat că în şcolile
ungureşti se predă dintr-un
manual special istoria se-
cuilor?
- Da. Este adevărat. În manual,
printre altele, se scrie că aici
românii au fost nişte slugi ale
maghiarilor. Distorsionări. Cu
părere de rău, pentru România
noi nu facem tot ce ar trebui să
facem. România este foarte
puţin cunoscută în străinătate,
de exemplu, dacă vrei să te
documentezi despre ea în mar-
ile biblioteci de acolo, abia
găseşti câteva cărţi vechi sau
depăşite, în timp ce despre Un-
garia sunt rafturi întregi la zi.
Mai mult, fiind prin străinătate,
am aflat că în ambasadele
noastre nu avem nici hărţile
ţării.
- Aveţi mare dreptate, trăiesc în
străinătate, de treizeci şi cinci
de ani, şi cunosc ce fel de am-
basade şi ambasadori avem în
Nord America. De ataşaţii cul-
turali, în ghilimele, nici să nu
mai vorbim. Am o întrebare, o

curiozitate personală, rămâne
la latitudinea Dumneavoastră:
Patriarhia Română, din fon-
durile sale, cât dă la Muntele
Atos?

- Din Fondul Central Misionar,
un fond mic, ce se strânge
odată pe an, în Duminica Orto-
doxiei, o mică parte se trimite
la Muntele Atos, însă statul
român îl sprijină cu mai mult.
- Părinte Episcop, în aceşti
aproape douăzeci de ani, aţi
împlinit ceea ce nu s-a făcut în
cincizeci şi cinci de ani după
abominabila silnicie horthistă
ce se continuă, e drept
atenuată, sub aripile ireden-
tiste şi segregaţioniste ale unor
unguri de azi, meritaţi toată
consideraţia românilor de pre-
tutindeni, la care o adăugăm şi
pe a noastră. Ce perspective
aveţi ?
- Acum, ne pregătim pentru
hramul bisericii de la Valea
Mare, unde Sfânta Liturghie o
vom sărbători pe un tăpşan
unde vom împărţi
credincioşilor câte un tricolor,

este steagul României. Am
cumpărat deja doi kilometri de
steag naţional, măicuţele
noastre lucrează la ele iar de la
o mănăstire am primit port-
drapele. Trebuie să facem
liturghia cu drapelele noastre
în mâini.
- Să vă ajute Dumnezeu. Şi vă
va ajuta, aşa cum a făcut-o în
toţi aceşti ani.

Î.P.S. Ioan Selejan nu ne-a
lăsat să plecăm la asemenea
drum lung, până la Bistriţa,
până nu ne-a poftit la masă. A
rugat măicuţele să aibă grijă de
noi, dânsul fiind aşteptat de
mulţi credincioşi. Când am ple-
cat în curtea mânăstiri încă era
aşteptat de alţi români. Am fost
foarte impresionaţi de person-
alitatea Î.P.S. Ioan Selejan, am
fost emoţionaţi şi tulburaţi de
cele relatate de acest patriarh
spiritual şi naţional, ce trebuie
cunoscut şi respectat.

(Interviu de Virgil Raţiu şi Cor-
neliu Florea)

●
Legionarismul poate vindeca România?Legionarismul poate vindeca România?

Sorin
Andrei

ÎÎn calitate de cetăţean
român contemporan cu epoca
ceauşistă, am simţit pe pro-
pria-mi piele traiul impus de
aşa cunoscutul regim
naţional-comunist. Ca orice
regim socio-economico-politic
a avut şi bunele şi relele lui.
Din păcate pentru marea
masă a poporului, mult prea
multe rele în comparaţie cu
cele bune. Şi după ce că a
adus cu el mai mult rău decât
bine, măcar de-ar fi făcut
aceasta în defavoarea aspec-
tului material al vieţii. Dar,
astea sunt vise atâta timp cât
toate regimurile comuniste,
naţionaliste ori
internaţionaliste, sunt de
factură iudeo-satanică. Baza
acestui tip de viaţă impus cu
bâta, a comunismului deci, a
fost pusă de anumiţi iudei
care, în comparaţie cu
creştinii, pot fi consideraţi ca
fiind satanişti.

Zice Maurice PINAY
în cartea sa ”Complotul îm-
potriva Bisericii”: ”Nu există
nici o îndoială că evreii sunt
cei care au inventat comunis-
mul, că ei au fost instigatorii
dogmei pe care s-a construit
acel sistem monstruos care
stăpâneşte cu o autoritate
absolută cea mai mare parte
a Europei şi Asiei, care agită
ţările din America, şi cu o pro-
gresie sigură inundă peste
popoarele creştine ca un can-
cer mortal, ca o tumoare care
devorează constant sâmbu-
rele naţiunilor.” Zice, culmea,
evreul Benjamin FREEDMAN,
într-un puseu de sinceritate,
că prin anii 1930 ”E drept,
mulţi dintre ei erau evrei, dar
aceasta pentru că,
întâmplător, la vremea
respectivă, circa 98 la sută din

comuniştii Europei erau
evrei.” – vezi revista Lumea
nr. 7/2010. Şi iată ce zic chiar
ei, ”umaniştii” iudeo-
comunişti:

”Aburi infernali se
ridică şi umplu creierul,
Până când înnebunesc şi
inima mi se schimbă cu
desăvârşire.

Vezi această sabie?
Prinţul întunericului mi-a vân-
dut-o. Pentru mine el este cel
care măsoară timpul şi dă
semnalul. Cu tot mai multă
îndrăzneală interpretez dan-
sul morţii.” - Karl Heinrich
MARX, idol al comunismului şi
mason, influenţat direct şi put-
ernic de evreul Moses
(Moshe) Hess (1812 – 1875),
unul din fondatorii socialismu-
lui.

Şi după aştia, o
şleahtă-ntreagă: Vladimir Ilich
Ulianov LENIN – evreu după
mamă, Leo TROTSKY (Lew
Davonovich Bronstein) –
evreu în toată regula, Josepf
Visarionovich STALIN (Josiph
David Vissarionovich Dju-
gashvili-Kochba) – acest
evreu antisemit din Georgia. 

Numai cine nu vrea
să ştie nu ştie că după fatidica
zi de 23 august 1944 partidul
comunist din România era un
partid al iudeilor. Şi cât rău au
adus cu ei şi au făcut aceşti
iudei românilor! Şi măcar de
ne-ar fi înfometat, de ne-ar fi
siluit, dar să ne fi lăsat aşa
cum ne-am născut – creştini
ortodocşi! Dar nu! Toate su-
pliciile la care ne-au supus
aveau, de fapt, o principală
ţintă finală: golirea POPORU-
LUI ROMÂN de viaţa creştină,
de spiritualitatea lui
strămoşească, desfiinţarea lui
ca popor aparte (singurul
popor din lume latin şi ortodox
în acelaţi timp şi cel mai vechi
neam creştin din Europa de
Răsărit).

De ce or fi fost toţi
acei iudei împotriva
creştinismul nostru?! De ce or
fi venit aceşti mozaici, atei sau
ce-or mai fi fost (aspect care,
de fapt, nici nu ne
interesează), aici, peste noi,
în ţara noastră, spre a ne
călca în picioare pentru a ne
”convinge” să-L scuipăm pe
Domnul nostru Iisus CHRIS-
TOS?! Răspunde cineva la
această întrebare?! Poate
chiar cineva dintre ai lor,
trăitori în zilele noastre!

Am văzut deci cum s-
a trăit atunci şi acum
constatăm ce s-a ales de un
popor, fost cândva cu
adevărat înduhovnicit, după
circa 45  de ani de satanism
iudeo-comunist – praful şi pul-
berea, aia s-a ales!

Am mai văzut cum se
trăieşte într-o democraţie
capitalistă(!), în perioada 1990
– prezent. Dezastru total.
Statul Român, titular al
suveranităţii naţionale şi per-
sonificarea din punct de
vedere juridic a naţiunii, este
pe cale de a fi desfiinţat.
Instituţiile prin care acesta
guvernează România, mai
toate, funcţionează aproape
exclusiv după principii
mafiote. Ce solidaritate
naţională, ce protecţie socială,
ce dragoste şi implicare (a
instituţiilor) faţă de traiul cotid-
ian al românului (ele cu asta
ar trebui să se ocupe, nu?!).
Interesele acestora sunt, dar
sunt doar individuale şi de
grup; de grup mafiot, cum
vorbirăm!

Culmea este că acest
tip de administrare socio-
politică a unei ţări este girată
masiv, de 23 de ani, de
poporul pe care ea,
administraţia cu pricina, îl
ignoră la modul absolut!
Acesta este un paradox, este
o nebunie, este o vrajă din

care românii nu pot ieşi. Nu
mai departe decât acum,
când scriem/citim aceste rân-
duri, presa zilei ne aduce veşti
”minunate”. I-auziţi: ”Noul
acord cu FMI continuă pro-
gramele anterioare de liber-
alizare a preţurilor la energie
şi gaze naturale. Dacă acest
angajament va fi implementat,
vom avea parte de facturi
duble cu aceste servicii. Dacă
acum ai o factură de 100 lei,
peste cinci ani, acelaşi con-
sum te va costa dublu. Şi să
nu uităm – salariile din Româ-
nia sunt de câteva ori mai mici
decât cele din UE.” Iată deci,
pe fondul unei pauperizari
cvasi-generale a poporului, se
va adăuga dublarea costurilor
cu energia electrică şi cu
gazele. Uşor de imaginat ce
scumpiri în lanţ, sub formă de
ecou, vor urma.

Cu toate astea nivelul
de trai al politicienilor (al
unora dintre ei, dar din păcate
mult prea mulţi), este unul de
invidiat chiar şi de către
omologii lor din ţările în care
nimeni absolut nu câştigă mai
puţin de 1000 euro pe lună.
La noi sunt extrem de mulţi
români care muncesc 8 ore
pe zi şi care câştigă ...mai
puţin de 100 de euro pe lună!
Şi cu toate astea politicienii de
tip FSN (căci ce diferenţă
există între cei de la PSD,
PDL, PNL, UNPR, PC,
UDMR) sunt votaţi şi iar votaţi,
apreciaţi, lăudaţi de milioane
de români. Păcat, dragi
concetăţeni! Cu ce vă iau
minţile aceşti criminali eco-
nomici, cu gulerele lor albe şi
scrobite pe banii
dumneavoastră?! I-aţi văzut
cum doar în patru ani strâng
câteva milioane de euro?
Cum reuşesc aceasta, cumva
prin sudoarea frunţilor? Ba!
Reuşesc aceasta prin ex-
folierea totală a banului pub-

lic! Banul acela este al
dumneavoastră, stimaţi
conaţionali, şi al acelora care
nu mai puteţi de dragul politi-
cianului de tip FSN – mincinos
la modul absolut, corupt până
în măduva oaselor, calic peste
măsură, scârbit de naţie şi,
mai presus decât orice, ateu.

La această politică
criminală faţă de ţară şi popor,
există o variantă aşezată la
antipod, anume administrarea
ţării după principii naţional-
creştine, iar cei care au dat
”tonul” în blocul mişcărilor şi
partidelor de această factură
au fost membrii Mişcării Le-
gionare. Legiunea, de la
înfiinţare (1927) şi până azi,
prin anumiţi membrii ai ei, a
mai şi greşit, dar au greşit
celelalte organisme socio-
politice mai puţin decât ea?
Nici vorbă de aşa ceva, cu
excepţia invenţiilor şi a minci-
unilor sfruntate create şi
lansate în popor de către
iudeo-comunişti, duşmanii de
moarte ai POPORULUI
ROMÂN majoritar ortodox, ba
chiar şi a partidelor aşa zis
democratice dintre care la loc
de frunte se află cel liberal.
Aceştia au prezentat
Legiunea, în permanenţă,
bazându-se pe principiul
”denigrează, denigrează că
ceva tot se va prinde”.

Naţional-creştinismul
(slab reprezentat acum din
punct de vedere numeric şi
chiar calitativ, ce e drept, dar
asta se datorează tocmai lip-
sei de interes şi neimplicării
românilor în această zonă, în
această variantă de adminis-
trare a ţării) este, am această
credinţă, de departe cea mai
bună soluţie la actualele pro-
bleme ale dezlânatei societăţi
româneşti.

●
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Şi ăştia vor să ne vândă! Dar pe 30 de ani…Şi ăştia vor să ne vândă! Dar pe 30 de ani…

Cezar 
A. Mihalache

DDupă cum arătau lu-
crurile am fi jurat că ar fi
vorba de o treabă de câteva
luni. Vin americanii, bagă
sonda, fură gazele şi
pleacă. Nu ca ruşii în
vechiul sistem, să stea cu
deceniile! O treabă rapidă şi
de aia părea că nu s-a în-
curcat guvernul cu niscai
contrate, promovate prin
hotărâri de guvern sau duse
în parlament. A fost însă de
ajuns ca americanii să fie
puşi pe fugă de „extremiştii”
de la Pungeşti („extremişti”
ca vârstă şi sărăcie!) pentru
a afla şi noi câteva detalii
şocante. Căci, din comuni-
catul remis ulterior de
Chevron am aflat două lu-
cruri esenţiale. Compania
oricum nu va renunţa la ex-
ploatare, dar se va „în-
toarce” doar în clipa în care
„standardele de siguranţă
vor fi atinse” (adică, acum,
ar fi deschis şantierul fără a
avea aceste standarde?!),
apoi va încerca totuşi şi o
„relaţionare” cu sătenii în
perspectiva unei exploatări
„pe termen de lungă durată,
ce se poate extinde peste
30 de ani”! Dintr-o gafă de

comunicare dară, ameri-
canii ne spun în faţă ceea
ce guvernanţi ne ascund:
exploatările vor dura cel
puţin trei decenii! Şi vor fi
EXPLOATĂRI, pentru că ni-
meni nu o să facă atâta
amar de vreme simple
„prospectări” (exploarări)!

Or, fie la Pungeşti (şi
nu numai!) este vorba de
uriaşe resurse (alminteri, de
ce ar vrea americanii să ex-
ploateze vreme de 30 de
ani?!) fie, dacă aceste
resurse nu sunt atât de
substanţiale (dar puţin prob-
abil), americanii au şi alte
gânduri de se vor cu orice
preţ „infiltraţi” pe acele me-
leaguri. Chiar şi cu riscul de
a fi traşi în furci de localnicii
transformaţi în iobagi! Prob-
abil, după extragerea
gazelor, am putea asista şi
la injectarea în puţurile fo-
rate a mii şi mii de tone de
deşeuri. A acelor substante
toxice, imposibil de neutral-
izat şi, în consecinţă, extrem
de costisitor de păstrat în
condiţii de siguranţă. Prin
urmare, cea mai ieftină
soluţie, ar fi să le îngroape
la noi. Că după aceia o să
iasă otrava şi în curţile oa-
menilor, nu mai contează…

Oricum, şi într-un
caz şi în altul, suntem în faţa

unei vânzări şi trădări
naţionale fără precedent.

Pe de altă parte,
dacă vorbim într-adevăr de
existenţa unor zăcăminte
impresionante de gaze,
americanii fiind siguri că vor
putea face o exploatare pe
termen lung, înseamnă că
ei ştiu clar despre ce
resurse este vorba. 

Şi atunci, nu poţi să
nu te întrebi: cum au pus
mâna pe aceste informaţii?
Au efectuat deja
explorări/prospectări sau au
intrat în posesia anumitor
hărţi? Hărţi care au fost în-
tocmite cu mulţi ani în urmă,
tentative de exploatare a
gazelor de şist existând şi în
anii 70’, iar pe atunci aveam
o industrie care putea ben-
eficia de aceste resurse,
autorităţile comuniste repli-
indu-se însă îngrozite de
riscurile seismice. Şi putem
prezuma că americanii au
intrat în posesia acestor
acte secrete exact pe mod-
elul vânzării documentelor
de la Roşia Montana, la în-
ceputul anilor ’90, de către
un fost ministru!

Şi este tot mai cred-
ibil că, într-adevăr, resursele
de gaze de şist ale
României sunt cu adevărat
apreciabile (după unele

studii, în subsolul României
existând aproape 1 500 de
miliarde de metri cubi de
gaze de şist!). Altminteri, nu
s-ar fi dus V.V. Ponta în
America să jure în genunchi
marelui licurici Sam, 
care luminează drumul
„Chevron”-ului, că ex-
ploatarea se va face inclusiv
peste capul românilor…

Şi cine nu ar vrea să
vină într-un rai al investito-
rilor unde stăpânii de drept
ai pământurilor sunt puşi cu
faţa la pământ de către jan-
darmeria lui Ponta, unde ex-
ploatarea resurselor se face
în baza unor redevenţe mi-
nuscule?! Treaba e că
stăpânii la care V.V. Ponta
s-a pus slugă se grăbesc.
Se grăbesc pentru că vor să
aibă ţara la mână înainte ca
oamenii să pună problema
revizuirii redevenţelor. 

Americanii vor să
aibă certitudinea demarării
investiţiilor, sau măcar
garanţia parafării unor con-
tracte care să nu mai poată
fi revizuite multe decenii de
acum înainte, înainte de
2014. Anul în care, expi-
rarea contractului prin care
un alt trădător de ţară, in-
fractorul ex-N0049, Adrian
Năstase, a vândut petrolul
țării pentru o redevenţă

minusculă, ne-ar putea fa-
cilita revizuirea acelor pro-
cente. Iar 2014 are de ce
să-l sperie pe V.V. Ponta.
Pentru că „extremiştii” ar
putea cere în stradă con-
tracte mai ferme (e drept,
nici Pilat nu stă degeaba,
totuşi!, pregătind pachete
fiscale care să ne
sărăcească până acoolo
încât să nu ne mai pese;
tocmai pentru a nu ne mai
arde să ieşim în stradă!).

Aşadar, situaţia e
tragică: am scăpat de ruşi
doar pentru a încăpea pe
mâna americanilor în
acelaşi viol al continuităţii
noastre istorice?! Şi e dra-
matic că, în mare parte,
românii cred că a sta capră
e totuşi ceva firesc.

P.S.:

Între 1960 şi 1990,
adică tot pe parcursul a 30
de ani (!), Compania
Chevron a exploatat rez-
ervele de ţiţei din Ecuador,
deversând milioane de litri
de ape contaminate fără să
le pese de consecinţe…

●

Un american se (ne) întreabă Un american se (ne) întreabă 

Matei
Mircioane

UUn proprietar de
pământ american din Penn-
sylvania, în anul 2009, a
primit o scrisoare de la o
companie de exploatare a
gazului de şist. A aflat că
pământul său se află pe un
rezervor de gaze de şist, care
se întinde pe teritoriul a patru
state. I se propunea să-şi
concesioneze terenul de
aproape 40 de hectare, în
schimbul sumei de 100.000
de dolari. O sumă importantă
şi tentantă pentru un mic
propietar de pământ. Mai
ales că domiciliul stabil îl are
în altă parte, iar acel teren şi
acea casă sunt pentru
vacanţă. Dar, ca să ia o de-
cizie în cunoştinţă de cauză,
a plecat în vizită pe la alţi pro-
prietari de terenuri care au
acceptat mai de mult târgul
cu această companie de ex-
ploatare a gazului. Şi cu al-
tele.

Acolo a constatat
dezastrul. Apa freatică din
care se alimentau oamenii cu
apă pentru băut, pentru
menaj, pentru irigaţii era
contaminată cu substanţe
toxice, substanţe folosite
pentru fracturarea hidraulică.
Oamenilor li s-au dat
asigurări că se respectă toate
normele de protecţia mediu-
lui şi că apa este bună de
băut. Dar, toţi cei care au

băut apă din fântânile lor s-au
îmbolnăvit. Animalele, la fel.
Au fost contaminate şi
râurile.

Compania de gaz le-
a montat unor familii filtre
pentru apă. Însă, ineficiente.
Analizele de laborator
dovedeau că multe dintre
substanţele toxice străbăteau
şi cele mai fine membrane.
Însă, omenilor le fusese
cumpărată tăcerea. La fel
cum le fusese cumpărată
multor politicieni susţinerea
faţă de exploatarea gazelor
de şist. Astfel că, prin
legislaţie, instituţiilor de
protecţia mediului li s-a tăiat
posibilitatea de a interveni.
Deşi aveau banii în buzunar,
tot mai mulţi oameni au în-
ceput să se întrebe care va fi
viitorul lor şi al copiilor lor, pe
terenurile cu apă
contaminată. Dar, nu mai
puteau face mare lucru.
Semnaseră pactul cu... di-
avolul din gazele de şist.

Desigur, mai sunt şi
politicieni de la vârful puterii
Statelor Unite care au
acţionat din convingere. Este
vorba despre independenţa
energetică a ţării. Dar, cu ce
preţ? Gazele sunt impor-
tante. Da, gazele furnizează
energie pentru dezvoltarea
industriei, pentru uzul casnic.
Industria gazelor a creat
locuri de muncă. Însă ce
poate fi mai important decât
apa şi aerul?

În urma anchetei, micul pro-
prietar de pământ, care a în-
ceput să fie susţinut de tot
mai mulţi specialişti, a con-
statat că suprafeţe întinse din
cel puţin şase state ameri-
cane sunt contaminate cu
substanţele folosite la frac-
turarea (fisurarea) hidraulică.
Dar şi cu diferite hidrocaburi
eliberate din subteran prin
fracturare hidraulică. Apele,
pădurile, câmpiile, întreaga
natură, sunt contaminate în
zonele în care se
exploatează gazele de şist.
În aceste condiţii, a luat de-
cizia să nu-şi concesioneze
terenul, oricât de avantajoasă
ar părea afacerea pentru mo-
ment. Ca un om responsabil,
se întreabă ce se va întâmpla
cu terenul şi casa lui, cu ţara,
cu natura, dacă nu se va
opune rezistenţă acestui
tăvălug toxic.

Şi, în final, omul se
întreabă ce se va întâmpla cu
Pământul, din moment ce ex-
ploatarea gazelor de şist a
luat o enormă amploare şi
este promovată în Europa şi
în Africa de Nord, unde au
fost descoperite mari rezerve
de gaze de şist.

●

România lor şi România noastră! România lor şi România noastră! 

Victor
Nafiru

DDin nou România s-a
rupt în două: în jumătatea care
militează pentru Roşia Montană
şi Pungeşti, şi în jumătatea care
susţine un mediu curat, aşa cum
era el pe vremea lui Avram
Iancu şi Ştefan cel Mare. Şi cei
care se împotrivesc acestor
două proiecte sunt partizanii
creerii locurilor de muncă, însă
nu apelând la barbaria metode-
lor de extracţie ce presupun
folosirea cianurei ori infestarea
subsolului cu tot felul de
substanţe nocive, ca în cazul
gazelor de şist.

Spun că din nou Româ-
nia s-a împărţit în două,
deoarece nu este prima dată,
după 1989, când se întâmplă
acest lucru. La prima vedere
este normal să fie aşa, să nu
mai existe o singură voinţă,
emanată doar de o aşa-zisă
minte luminată. Numai că, atât
Roşia Montană cât şi Pungeşti
reprezintă cazuri în care intere-
sele de grup ale celor care con-
duc vremelnic România se
situează pe poziţii diametral
opuse. Victor Ponta şi liderii
PSD sunt adepţii crearii locurilor
de muncă, dar având în spate
alte „imbolduri“, pe când liberalii
şi Crin Antonescu se
poziţionează raţional de partea
celor care se opun acestor
proiecte, cu gândul la alegerile
pentru Cotroceni de anul viitor.

Revenind la împărţirea
României în două, nu-mi am-
intesc ca aceasta să fi

funcţionat vreodată ca un tot
unitar, atunci când la mijloc a
fost vorba de interesele ţării. De
fiecare dată, unii au tras hăis şi
alţii cea, iar consecinţele nu au
întârziat să apară. Să ne mai
mirăm că mulţi nu ne vor în
Schengen şi suntem priviţi ca
oile negre ale Europei, din mo-
ment ce noi nu suntem în stare
să ne armonizăm aici, între
graniţele noastre? Să ne
supărăm că alţii ne iau pe gratis
specialiştii formaţi în şcolile
noastre, cât timp noi le oferim
echivalentul a mai puţin de 200
de dolari pe lună? De ce am
face-o? Doar să ne aflăm în
treabă? Să arătăm cât de
patrioţi suntem când reacţionăm
la măsurile luate de trufaşele
cancelarii occidentale? Pro-
cedând doar aşa, lucrurile vor
continua să rămână încremenite
într-o continuă stare de lamen-
tabilitate, arătând mereu cu
degetul spre alţii şi invocând is-
toria care a fost mai mult legată
de Răsărit, decât de Vestul spre
care ne-am îndreptat paşii de 20
de ani încoace.

În toată această
poveste cu iz de telenovelă, am
şi eu o întrebare: De unde vine
numele comunei Pungeşti, care
riscă să se transforme într-o
permanentă stare de conflict?
De la pungă sau de la pungaşi?
Ori e vorba de o nuanţă, în
funcţie de care parte te situezi?

●


