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„Trufaşul nu poate fi

recunoscător; el crede totdeauna

că a meritat mai mult.” 

- N. Iorga
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Al Treilea Reich al USL-ului…Al Treilea Reich al USL-ului…

Cezar 
Adonis Mihalache

PPoate că acum sibi-
enii, dar și restul românilor
atât de încântați de mult cla-
matul spirit nemțesc al pri-
marului Klaus Iohannis, își
vor da seama că acesta nu
are, de fapt, nici o legătură
cu spiritul german (deh,
avem și noi „nemții” noștri!),
ci este vorba de același
vagabondaj politic mioritic.
Acela de a pune din start
condiții; în acest caz,
condiția acceptări unui
portofoliu de ministru (și nu
întâmplător cel al Internelor,
dacă ținem cont că primarul
Iohannis este reprezentant
și „recuperator” patrimonial
al Forumului Democrat al
Germanilor din România în
calitatea acestui grup de
SUCCESOR, cu acte
legale, al formațiunii fasciste
din cel de al doilea război
mondial, „Grupul Etnic Ger-
man”) de acordarea unei
dispense pentru a rămâne
și în funcția de primar. Că,
vorba aceea, un neamț
poate fi deasupra legii, nu?!

Ba, acordarea unei
asemenea dispense nu ar fi
fost doar o satisfacere a or-
goliilor și frustărilor lui Io-
hannis! În fapt, s-ar fi creat
un precedent în urma căruia
primarii să reclame de drept
șefia feluritelor consilii de
administrație dar și alte
funcții, de la șefi de Consilii
Județene la secretari de
stat. Adică, toate acele pre-
mize care să transforme
ANI într-o instituție caducă.
Pentru că, în prima clipă a
acordării unei asemenea
„dispense”, și nu neapărat
lui Iohannis, ANI și-ar fi pier-
dut rostul. De aceea,
pretenția inițială a sibianului
se lega mai mult de încer-
carea de a mulge la ugerul
cumului de funcții decât de
intenția de a aduce spiritul și
ordinea nemțească în
instituțiile Statului Român,
fiind doar o nouă presiune
pusă de grupul Grivo-USL
pe existența ANI și dovedi-
rea Justiției.

Iar între ofertarea lui
Iohannis cu funcțiile de min-
istru al Internelor și cea de
vicepremier este o strânsă
legătură având ca substrat
grabnica rezolvare a
retrocedărilor către Forumul
Democrat al Germanilor din
România, în calitatea aces-

tuia de continuator al
Grupului Etnic German
(formațiune de sorginte
nazistă, ai cărei membri au
făcut parte din trupele SS!).
Căci, așa cum în perioada
în care am avut un vi-
cepremier maghiar au curs
acte oficiale ale Guvernului
în maghiară, tot așa ne vom
trezi acum cu acte editate în
germană. Căci nu degeaba
este pus Iohannis pe

căpăstrul din dreapta al gu-
vernului (doar trebuie să
asigure retrocedările către
FDGR, nu?!), Victor Ponta
asumându-și  în genunchi,
pe preșul de la picioarele lui
Merkel, retrocedarea
bunurilor Grupului Etnic
German, confiscate în 1944
(în urma desființării acestei
formațiuni naziste printr-un
Decret-lege adoptat ca
obligație a României fata de
Aliați), restituirii ce se ridică
la peste 18 miliarde euro.

Și nu trebuie să ne
închipuim că Antonescu a
stat pe gânduri când l-a pro-
pus pe Klaus Iohannis! De
fapt, a pândit momentul
pentru a injecta soluția
nemțească în Guvernul
României. Nu pentru a
aduce spiritul nemțesc de
muncă și organizare în
sedințele de guvern, pentru
că este exact ultimul lucru
pe care îl asteptam de la
sibianul Iohannis, ci pentru
interesul lui Crin Antonescu
de a-și apropia lobby-ul
Germaniei în perspectiva
alegerilor.

Or, tragic este faptul
că, după ce liderul PNL a
creat o vulnerabilitate în
USL, prin aducerea lui Io-
hannis, care este vârful de
lance al FDGR, structură ce
și-a asumat rolul de contin-
uator al unei formațiuni fas-
ciste (ale cărui drepturi
succesorale le-a obținut în
instanță, prin sentinţa din
2007 a Tribunalului Sibiu!),
Antonescu saltă acest focar

destabilizator și în Guvernul
României.

Și totuși, acum chiar
se poate spune că structura
celui de al Treilea Reich al
USL-ului este completă! Cu
un Victor Ponta care încercă
să sugrume presa
neaservită, lăfăindu-se pe
posturile acaparate de
gheara mediatică a lui Ghiță
(și cu un CNA care smulge
din carnea vie a au-

diovizualului neaservit,
desfințând licențe și
acordând altele unor struc-
turi dubioase, suspect a fi
masini de facut bani în
pragul alegerilor!), cu un
Crin Antonescu, personaj
care vrea o legislatie care
să ne interzică definitiv
dreptul de a ne omagia Eroii
Nationali și a ne folosi de
învățăturile acestora în lupta
cu vreascurile alogene con-
temporane, cu trădătorii de
țară și cozile lor de topor,
dar și un al treilea element
al triadei anti-romanesti, nu
neaparat și o verigă mai
slabă, care este SUCCE-
SORUL unui schelet fascist
adus din istorie și plasat în
dulapul guvernării USL.

Și, din nou, se
confirmă faptul că hoții
strigă „Hoții!”, pentru că ei,
cei ce ne condamnă pe noi
și pun etichete legionare
mișcărilor noastre national-
iste și patriotice, ei sunt
aceia care otrăvesc struc-
turile Statului Român! În
acest fel, după ce am dat
bucăți din averea țării
evreilor, dupa ce am dat
patrimoniul copiilor noștri
către urmașii grofilor
maghiari, acum au venit să
ne spolieze SUCCESORII
mișcărilor fasciste.

Vai, Țară sărmană,
sub ce maldăr de cozi de
topor ai nimerit…

●

Europarlamentarele pe față și pe dosEuroparlamentarele pe față și pe dos

Aurel
Brumă

ÎÎn întâmpinarea prim-
ilor ghiocei încă neimpozitați,
mielușeii sar din țarcurile unde
s-au consacrat în zoopolitichie
încurcând țâțele și ugerele ma-
ternale într-o dorită și tembelă
misanscenă a apropiatei cam-
panii de alegeri pentru lojele
parlamentare europene. Cu
CV-uri colcăind de damfuri și
inutile victorii personale, trans-
ferând impotența acțională în
rezervoare de nebănuite
posibilități, mulți dintre ăștia
transformă deserviciile în sur-
plus octanic, alișvelișurile și
peșcheșurile necuvenite, ca și
stipendiile mănoase  în  carate,
ei înșiși vrând să fie percepuți
ca unici îndrituiți să primească
bonusul valutar al unui con-
cediu bruxellez de patru ani. E
o bășcălioasă și asumată
percepție de-a câșa a rostului
esențial pe care un europarla-
mentar, indiferent din care țară
provine, îl asumă în armo-
nizarea legislativă a
trebuințelor și voințelor pe care
le reprezintă cu cele clamate
de ceilalți parlamentari. Și de
ce să nu încerce respectivii
apele de centru continental cu
degetul electoratului propriu,
mai ales în condițiile  în care,
între europarlamentarii
reprezentând România nu
lipsesc ciorditorii, pușcăriabilii,
corupuții dovediți sau, cazul
popii deformate Tokes, hulitorii
vicerali ai poporului pe care nici
nu-i reprezintă. Mai mult ca
perfectul, mai deunăzi, un per-
sonaj declara ritos că se încrie
în cursa pentru parlamentarele
europene pentru a strânge de
gât sau de altă zonă,
reprezentanții opoziției la
poziția lui politică. Individul ar fi
de plâns dacă europarlamen-
tarii în exercițiu nu ar  fi
consacrați, în mare parte,
delațiunii, infestele accente ale
prezenței lor sonore trecând
uneori dincolo de personaje,
maculând în sine nația căreia
au curajul să declare că îi
aparțin.  Și mă întreb și tot în-
treb încă ce caută pe-acolo
fata primarului de țară, ce
experiență și pe cine anume în
afară de propria neputință
poate reprezenta în plenul
acestui forum legislativ euro-
pean. Sigur, regula excepțiilor,
sunt și profesioniști, profesion-
alitatea excluzându-i din
jocurile de dat la gioale sau
asumarea robotică a calității de
reprezentant de partid și nu de
țară.

Dar cum să nu încerce
actanții în discuție ruleta
electorală a mai binelui per-
sonal când pe ultimele creșteri
de prețuri, de accize și alte val-

ori ale cămătăriei guvernamen-
tale  un individ  învârtoșat pe
cărarea spre Cotroceni face
paradă de atributele securiste
bine asimilate, înconjurat cum
Ubu Regele de țepeluși foști
agenți de urmărire, cucoane
fițoase și fraieri cotlonind
speranța unei poziționări pe
craca putredă a bugetului pub-
lic. Se repetă într-un alt registru
commedia PP-ului doar că
ăștia propun o nouă ordine
ceva mai în poziție de drepți și
cu onor la legea care, cum
demonstrează ultimele șopârle
din parlamentul neaoș, este
regionalizată în esențiale
reprogramări de capitole, para-
grafe, etc, etc. Și privind de la
balconul camerelor reunite în
aproape totalitatea acestor 500
de personaje pe care le cam
doare în cot de electoratul care
i-a împins aici, la lupta acerbă
a majorității ”puterii”pentru in-
festarea subsolului, pentru vin-
derea ultimelor grame de
resurse naturale, pentru frag-
mentarea teritorială, etc, etc nu
înțeleg ce fel de constituție le-
ar fi cartea de căpătâi în parla-
mentul european când propria
constituție, așa cum este, cu
definiri în clar ale interesului
național este cotârlită de acești
hacheri de destine.

Capac pe oala
electorală sub presiune, mai
nou, pentru a câștiga elec-
toratul de vârstă tânără guver-
nul catapultează promisiunea
reducerii dobânzilor și ratelor
bancare pentru doi ani
(alegerile din 2016) mizând
golănește pe două
rezolvări:1/cea a băncilor care
într-o formă sau alta vor recu-
pera momentanele posibile
pierderi de supraprofit;2/ cea a
”statului” plătitor, statul însem-
nând suma tuturor contribua-
bililor, inclusiv a celor care vor
intra între măselele
condiționărilor bancare.  

Jocul electoral cu ușile
sigilate, restricțiile tot mai ac-
centuate pentru concurenții
neînregimentați politic, adică
neapartenenți uneia din
echipele de pe gazonul euro-
pean, mă determină să dau
crezare unei guri spurcate care
vorbea de ascensiunea unui
anume absolutism pseudo-de-
mocratic al castei politice,
împușcatul fiind depășit,
micșorat, chiar martirizat de
(ne)vrednicii urmași. 

Și exact cum
cetățeanul turmentat de
colcăiala intereselor de gașcă
din politichia românească de
mai anțărț, obsedantă revine
întrebarea: noi pe cine am mai
avea curajul să investim un
vot?

●
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Cum nu vii tu Ţepeş, doamne...?Cum nu vii tu Ţepeş, doamne...?

Andreea
Arsene

ÎÎn aceste vremuri  de
cumplită dezbinare, confuzie,
nesiguranţă, neîncredere şi
trădare, vremuri nemaîntâlnite
în istoria de peste două milenii
a poporului român, un personaj
din negura istoriei le stă în
minte românilor mai puţin
manipulaţi de către sistemul
politic diabolic. În contextul
politico-social actual, VLAD
ŢEPEŞ, făcătorul de dreptate,
este un personaj mult invo-
cat...! Privind în istoria
îndepărtată, când un domnitor
justițiar, iubitor de neam şi
adevăr, pedepsea cumplit pe
oricine îndraznea să încalce
legea  - și pe atunci legea era...
lege şi nu fărădelege ca în
prezent, când duşmanii ţării din
interior şi din exterior îşi fac
propriile legi după bunul plac,
astfel să aibă dreptul de a fura
liniştiţi fără sa fie traşi la
răspundere, putem să facem o
paralelă între acele timpuri ale
domniei PRINCIPELUI
LEGIUITOR şi vremurile ac-
tuale, și, presupunând că
Ţepeş ar învia, atunci, fără
dubii, am avea convingerea că,

oripilat de dezastruoasa
situaţie a neamului românesc,
ar lua imediat măsuri pentru
revenirea la normalitate.
Românul providențial care l-a
înfruntat pe marele Mohamed
Cuceritorul, întinzându-i multe
capcane şi refuzând să-i
plătească tribut, s-ar fi războit
astăzi, neîănfricat, cu străinii
care ne calcă teritoriul şi ne
fură resursele otrăvind
pământurile, apele și sufletele
românești.

În loc de sondele pen-
tru exploatare a gazelor de şist
în acele locuri, ar fi apărut
păduri dese de ţepe... cu fun-
durile reprezentanţilor și
corupților Chevron  înfipte în
ele... adânc până la ochii
holbaţi de groază. Iar „casei de
nebuni” (recte Parlamentul…)
și de criminali trădători (Guver-
nul), i-ar fi dat foc Voievodul
chiar în plenul şedinţelor când
şleata de hoţi s-ar fi adunat să
dea noi și noi lovituri amărâţilor
de români. Iar reprezentanţilor
și lacheilor F.M.I., cărora iudele
cu nume românesc le-au închi-
nat ţara, le-ar fi înfipt piroane
pe măsură în cap, aşa cum a
făcut odinioară cu solii otomani
care refuzau să îşi dea jos tur-
banele în faţa lui, vădind sfi-

dare și lipsă de respect. La
Roşia Montană ar fi săpat
multe gropi adânci în care ar fi
turnat acid sulfuric peste hoi-
turile canadienilor nesătui de
aur…

Nu scriu aceste fraze
doar ca pe un exerciţiu de
imaginaţie, ci s-ar cuveni să fie
o o lecţie de istorie din care am
avea ce învăţa. File și lecţii de
istorie există suficiente încât,
actele de curaj ale înaintaşilor
noştri, să ne poată mobiliza la
unitate şi schimbare. Dar, din
nefericre, românilor din tim-
purile de acum  le lipseşte sol-
idaritatea, le lipsește credinţa
în Dumnezeu și în stat.
Lehamitea, dezamăgirea, ma-
nipularea şi dezgustul îi ţin
dezbinaţi pe mai departe.
„Ţepele” destinate celor care
ne conduc prăpăstios destinele
ne vizează pe noi, la figurat...
Primim zilnic țepe... şi, totuși,
ne conformăm...

Fie că ne place să
recunoaştem, sau nu, ne-am
făcut părtaşi la starea de anor-
malitate și delir în care am
ajuns ca popor, sau mai bine
zis ca populaţie și nu ca neam,
deoarece nu mai deţinem
atributele unui popor de ceva
vreme, și, pentru a ne întoarce

la obârşie, trebuie să ne re-
dobândim identitatea aproape
pierdută. În mod direct sau in-
direct, conştient sau
inconştient, am luat și
continuăm să luăm parte la
acest proces de schimbare, de
falsificare totală a valorilor
socieții. Românii opun
rezistență schimbării, doar și
prin prin ignoranță și votul ca
de orbi. Majoritatea refuză să
vadă realitățile dramatice. Se
plafonează de acel mereu „nu
se poate schimba nimic... sun-
tem prea mici...” și fiecare
subiect este manipulat de sis-
tem... Doar o mică parte dintre
români parte dintre români
gândesc altfel . Majoritatea uită
de puterea conștiinței colec-
tive, uită de drepturile pe care
le au ca cetățeni, se
mulțumesc să primească
foarte puțin, atât cât să le
poate asigura la limita
subzistenței traiul de pe o zi pe
alta, fiind disperați după
informații intoxicatoare din
publicațiile infecte  care
alterează simțul realității și
nepăsători la informațiile juste,
utile care transmit contrariul.
Astfel, părem că toți ignorăm
importanța istoriei, faptele
înaintașilor și nă ne com-

placem în minciună, manipu-
lare și false percepții.
Cunoașterea adevărului istoric
este esențială pentru deter-
minarea schimbării mentalității.

Noi, naționaliștii
militanți, asumându-ne rolul de
mesagerii dreptăţii, ca urmaşi
ai lui Ţepeş-Vodă, luptăm în
continuare pentru redobândi-
rea drepturilor confiscate.
Poate că, totuși, nu degeaba
facem apel la trezirea
conştiinţei naționale a
românilor. România se
îndreaptă, se pare, spre dic-
tatura satanistă ce va fi
instaurată de către promotorii
oculţi ai globalizării.

Totuși, în România
există și un lider spiritual în-
dumnezeit, un om al maselor,
un patriot cu sufletul şi
conştiinţa curate, cu credinţă în
spiritul justițiar, în Neam și
Țară. Dumnezeu ni l-a trimis ca
salvator al naţiunii române. Dar
trebuie ajutat să îşi
îndeplinească misiunea divină
cu ajutorul poporului care tre-
buie să îi iasă în întâmpinare și
să îl susțină. Acest îndrumător
aşteaptă şi sprijină neabătut
deşteptarea conştiinţei
naţionale.

●
Nostalgicii horthyşti nu vor să-l uite pe Nyiro Jozsef!Nostalgicii horthyşti nu vor să-l uite pe Nyiro Jozsef!

Ilie 
Șandru

TTot tărăboiul legat de
numele lui Nyiro Jozsef a în-
ceput de prin 2011, însă a luat
proporţiile unui scandal prin
mai 2012, când două fundaţii
„culturale”: una din Budapesta,
cealaltă din Odorhei, cu spri-
jinul direct al Guvernului Un-
gariei, au amplasat în Parcul
Memorial din Odorhei un bust
al scriitorului ungur Nyiro
Jozsef „mare admirator al
regimului horthyst”, dar şi al
celui hitlerist, rdidicându-i os-
anale lui „Joseph Goebbels,
ideolog al Germaniei naziste”.
Mai mult, cele două fundaţii au
hotărât deshumarea
rămăşiţelor pământeşti ale
acestuia, din Spania, şi reînhu-
marea lor în cimitirul catolic din
Odorhei. Aceasta trebuia să
aibă loc duminecă, 27 mai
2012, într-un cadru festiv, prile-
juit şi de prezenţa pelerinilor
sosiţi din Ungaria la
sărbătoarea Rusaliilor catolice
de la Şumuleu-Ciuc.

Din cauza protestelor,
autorităţile române s-au văzut
nevoite să oprească această
acţiune vizibil ostilă faţă de
români şi faţă de România, pe
care Nyiro Jozsef a urât-o în-
totdeauna din adâncul fiinţei
sale. De fapt, acesta a foat şi
adevăratul motiv pentru care a
părăsit ţara, nu regimul comu-
nist, aşa cum a declarat.

Cine a fost, de fapt,
Nyiro Jozsef? S-a născut în 18
iulie 1889, la Jimbor –
Harghita, şi a decedat în 16 oc-
tombrie 1953, la Madrid, în
Spania. După absolvirea
Colegiului Romano-Catolic din
Odorhei, a studiat filozofia şi
teologia la Alba Iulia şi la
Viena, obţinând titlul de doctor
în teologie. După ce a predat

un timp religia la Sibiu şi la
Bistriţa, în 1915 a fost hirotonit
preot în comuna
Chindea(Cluj). După Marea
Unire din 1918, a părăsit
preoţia şi s-a căsătorit, fiind
astfel excomunicat de biserică.
În perioada interbelică a lucrat
ca redactor la mai multe
publicaţii de limbă maghiară
din România. În 1940, după
ocuparea Ardealului de nord
de Ungaria horthystă, Nyiro
Jozsef a ajuns un fel de depu-
tat în Parlamentul Ungariei
pentru Transilvania, mutându-
se la Budapesta. Este pe-
rioada în care Nyiro Jozsef a
devenit un susţinător înfocat la
partidului fascist ,,Crucile cu
săgeţi”, care, în octombrie
1944, a ajuns la putere. Este
partidul care a trimis la moarte
mii de evrei din Ungaria şi din
Ardealul de nord. În această
perioadă Nyiro Jozsef a scris şi
a publicat o serie de articole
prin care şi-a exprimad
deplinul acord faţă de ideologia
fascistă a lui Joseph Goebbels,
„pronunţându-se pentru
scoaterea evreilor din viaţa
socială a Ungariei, pentru lichi-
darea moştenirii decăzute a
liberalismului jidovesc, care
trebuie să dispară din viaţa
politică ungară”. După război el
s-a refugiat în Germania de
vest, iar în 1950 s-a stabilit la
Madrid, unde a şi murit.

Nostalgicii horthysmu-
lui susţin că un scriitor trebuie
judecat după opera sa, nu
după activitatea politică şi
socială. Teza este falsă, fiindcă
orice creator trăieşte într-o
anumită societate, iar aceasta
nu se poate să nu-şi pună am-
prenta pe creaţia sa. Acest
adevăr este valabil şi în cazul
lui Nyiro Jozsef. Fiindcă ori-
entarea sa politică, de
susţinător înfocat al fascismu-
lui, a avut o puternică influenţă

asupra creaţiei sale literare, în
care se regăsesc o mulţime de
idei extremiste şi fasciste, prin
care scriitorul a susţinut
regimurile fasciste din Ungaria
şi Germania. Iar acum ele sunt
o sursă de inspiraţie pentru
mişcarea neonazistă din Un-
garia, mai ales. Nu întâmplător
unul dintre romanele sale,
„Măcelul de la Siculeni”, care
se dorea a fi o frescă a trecu-
tului tragic al secuimii, a rămas
o operă mediocră, fără
căutare, cititorii fiind
dezamăgiţi când şi-au dat
seama că autorul a devenit un
susţinător al ideilor fasciste.

Chiar dacă nu a fost
declarat şi condamnat ca crim-
inal de război, precum scriitorul
Wass Albert, ideile sale fas-
ciste, ca şi faptele reprobabile
săvârşite în perioada de după
1940, când a luat parte la
terorizarea populaţiei
româneşti din Transilvania, mai
ales din jurul oraşului Cluj-
Napoca, alături de membrii
unor organizaţii paramilitare
maghiare, nu pot fi uitate, nici
iertate de românii
transilvăneni. Cu toate acestea
se încearcă prin toate mi-
jloacele ca memoria lui Nyiro
Jozsef să fie păstrată. Astfel, o
stradă din municipiul Odorhei
poartă numele său, precum şi
două şcoli gimnaziale: cea din
comuna Frumoasa (director
Kuna Csaba) şi cea din co-
muna Satu Nou (director
Bogos Rozalia), ambele din
judeţul Harghita.

Dacă în mai 2012
acţiunea de aducere şi reînhu-
marea osemintelor lui Nyiro
Jozsef la Odorhei a trebuit să
fie contramandată, nostalgicii
regimului horthyst, care îl
doresc pe Nyiro Jozsef „acasă”
nu au renunţat la această
acţiune. Aşa cum reiese din
Plângerea Penală făcută de

domnul Vainer Aurel, deputat,
preşedinte al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din
România – Cultul Mozaic, la
data de 11 decembrie 2013,
ora 11,00, în cimitirul catolic din
Odorhei, s-a încercat reînhu-
marea rămăşiţelor pământeşti
ale lui Nyiro Jozsef. Cel care a
pus la cale această acţiune a
fost Frater Oliver Balazs,
cetăţean maghiar, născut în
1973, având un paşaport diplo-
matic cod HUN nr. AB
0071598.

În Plângerea Penală,
Vainer Aurel, invocă preveder-
ile cuprinse în Orodonanţa de
Urgenţă a Guvernului
României nr. 31 din 2002,
art.5, care prevede că: „pro-
movarea cultului persoanelor
vinovate de săvârşirea unei
infracţiuni contra păcii şi
omenirii, sau propaganda,
săvârşită prin orice mijloace, în
public, se pedepseşte cu în-
chisoare de la 6 luni la 5 ani şi
interzicerea unor drepturi”. Pe
baza acestei Plângeri Penale,
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Odorheiu Secui-
esc a dat  Ordonanţa de dele-
gare, semnată de procurorul
Dezső Dora Margit, prin care s-
a dispus „delegarea organelor
de urmărire penală din cadrul
Poliţiei Municipiului Odorheiu
Secuiesc, în vederea efectuării
actelor de cercetare
menţionate în prezenţa
ordonanţă”. Anume: „Identifi-
carea pesoanelor care s-au
ocupat şi se ocupă cu organi-
zarea ceremoniilor ocazionate
cu reînhumarea rămăşiţelor
pământeşti ale numitului Nyiro
Jozsef. După identificarea
acestor persoane să se poată
stabili scopul organizării aces-
tor cremonii care au loc în mod
repetat începând din anul 2011
şi până în prezent.”

Din păcate, nu numai

la Odorhei se petrec aseme-
nea evenimnete, care ar trebui
să intre în atenţia celor abilitaţi
să le cerceteze şi să ia
măsurile ce se impun. Astfel, la
Gheorgheni, în data de 15 ian-
uarie 2014, la Centrul Cultural,
în organizarea a două dintre
nostagicele vremurilor apuse,
ale hortysmului, Selyem Anto-
nia, preşedinta Asociaţiei
Rakoczi, şi Kis Portik Iren,
preşedinta Fundaţiei Etono-
graphia Gyergoiensis, a fost
organizată o acţiune
comemorativă în care au fost
evocate viaţa şi activitatea
numiţilor Nyiro Jozsef şi Tompa
Laszlo; s-au făcut proiecţii de
filme documentare, s-au făcut
lecturi şi recitări de poezii din
operele celor evocaţi. La
această acţiune comemorativă
a ţinut să fie prezent şi primarul
municipiului Gheorgheni,
Mezei Janos.

Această acţiune s-a
desfăşurat în pofida faptului că
Federaţia Comunităţilor
Evreieşti din România – Cultul
Mozaic şi-a exprimat „profunda
nemulţumire faţă de intenţiile
autorităţilor din Gheorgheni de
a organiza o manifestare  de
evocare a personalităţii scri-
itorului transilvănean Jozsef
Nyiro, cunoscut sprijinitor al
regimului fascist din Un-
garia(...) propagandist al ide-
ologiei acestui regim, a
coordonat şi a susţinut
publicaţii horthyste şi nyila-
siste, iar în calitate de deputat
în Parlamentul de la Bu-
dapesta în timpul lui Szalasi, a
fost vicepreşedinte al unei
comisii parlamentare tocmai în
perioada în care a avut loc de-
portarea evreilor din Bu-
dapesta”.

●
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Fraudarea Hotelului Bucureşti cum acţionează o Justiție „independentă“!Fraudarea Hotelului Bucureşti cum acţionează o Justiție „independentă“!

Vasile I.
Zărnescu

PPe 14 ianuarie 2014 s-a
consemnat ultimul termen de
judecată al procesului prin care
fostul preşedinte al Fondului
Proprietăţii de Stat (agenţia de
stat care a făcut privatiza rea în-
 treprinderilor româneşti), Radu
Sârbu, a vândut SC Bucureşti-
Turism S.A. (Hotel Bucureşti –
azi Radisson –, restaurantul
CINA şi apartamentele din
strada Luterană). Procesul penal
42002/3/2012 s-a desfăşurat la
Tribunalul Bucureşti şi îi mai are
ca inculpaţi pe fostul director
general al F.P.S. Emil Alin
Giurgiu, pe fosta juristă a F.P.S.
Olimpia Mihaela Jianu (fostă
Şchiopu) şi pe evreii Eliahu
Rasin şi Robert Bandner.

Tergiversarea uriaşă a
dosarului (care va face ca, prob-
abil, nici un inculpat să nu exe-
cute vreo pedeapsă) este
cauzată de instituţiile statului şi
tertipurilor lui Eliahu Rasin, căci
cauza se afla pe rolul T.M.B. din
2002, cu nr. 3422/2001 (nr. nou
590/3/2002), când instanţa a
decis în 13.01.2005 întoarcerea
dosarului la Parchetul General
pentru audierea inculpatului
Rasin, care însă, ca şi în alte
cauze penale din România, s-a
sustras sau se sustrage
prezentării în faţa pro cu rorilor
sau a instanţelor (aşa cum a fost
cazul şi privind moul cum a
obţinut şi marele Hotel Sinaia din
centrul staţiunii prahovene).

Deloc inexplicabil,
dosarul nu a ajuns la Parchetul
General, ci a fost pierdut – sau
uitat – într-un colţişor al arhivei
Secţiei a II-a Penale a Tri-
bunalului Bucureşti, până când,
după 2 ani, în anul 2007, cu aju-
torul procurorului Robert Cazan-
ciuc (pe atunci purtător de
cuvânt al Parchetului General,
actualmente ministru al Justiţiei),
el a fost dezgropat şi înaintat De-
partamentului Naţional
Anticorupţie, pentru finalizarea
procedurii audierii incul pa tului
Eliahu Rasin. Nici de această
dată, însă, Rasin nu a binevoit
să se prezinte, prin urmare
D.N.A.-ul condus de Daniel
Morar reface expertiza şi
constată lipsa pre judiciului adus
statului român, contrazicând
prima expertiză de la dosar, şi
dispune neînceperea urmăririi
penale (faimosul N.U.P. ) şi
scoaterea de sub urmărirea
penală (S.U.P.) pentru toţi
inculpaţii.

Soluţia D.N.A. a fost
însă contrazisă de judecătoarea
Ana Maria Trancă de la Secţia a
I-a a Tribunalului Bucureşti,
care, în dosarul 47852/3/2009 a
admis plângerea împotriva
ordonanţei procurorului de
netrimitere în judecată şi a
reţinut cauza spre judecare faţă
de inculpaţi sub aspectul
săvârşirii mai multor infracţiuni,
precum înşelăciunea şi abuzul în
serviciu, dar şi din acest dosar a
fost disjuns dosarul
42002/3/2012, care se judecă în
prezent, urmând ca, pe 14 feb-
ruarie 2014, să fie audiat ca
ultim martor, care nu s-a prezen-
tat până în prezent, ex-parla m-
en tarul P.D.L. Dan Radu
Zătreanu, acesta fiind la data
săvârşirii faptelor (2000) admin-
istrator al firmelor lui Eliahu
Rasin, dispunând şi de sume le
plătite statului român, ca şi de

cele din care s-au plătit comi-
sioanele de privatizare într-un
cont londonez. Totodată, Dan
Radu Zătreanu este cel care,
mandatat de Eliahu Rasin, a
semnat din partea cumpără to ri -
lor izrealieni, cu directorul F.P.S.
Alin Emil Giurgiu, Actul Adiţional
al contractului de privatizare al
S.C. Bucureşti-Turism S.A., act
în care preţul de vânzare nu a
fost actualizat conform Codului
Civil.

Dan Radu Zătreanu
este în prezent reprezentantul
pentru Diaspora al Miş cării Pop-
ulare (după ce a părăsit P.D.L.-
ul), dar a fost şi consilier general
al Capi talei între 2004 şi 2008.
Grupul Sitraco (mega trust de
construcţii şi afaceri imobiliare
din România), unde D. R.
Zătreanu este director (din
1993), iar E. Rasin preşedinte, a
fost înfiinţat în România în 1992
de „companii americane şi irlan-
deze“, dar „con tro lat de in vesti-
tori izreali eni“ (cum se
auto-defineşte pe site-ul com-
paniei). De la în  ce putul activităţii
sale, Sitraco a preluat de la
Primăria Bucureşti structurile
unor blocuri neter mi na te în
etapa ceauşistă pe care le-a fi-
nalizat, fie pentru Primărie, pre-
cum blo curile Gemene de lângă
fosta Operetă, fie pentru a le
vinde. La câteva luni după ce
Dan Radu Zătreanu a plecat de
la Primăria Capitalei – în 2008 –
, au apărut şi nişte scan daluri
legate de deturnări de fonduri în
care ar fi fost implicat personal,
precum afacerea „Ultrasport“.

Numele trustului Sitraco
este asociat şi de controversatul
Alexandru Bittner, persoană
care s-a insinuat ca fiind unul din
acţionarii din umbră ai Sitraco şi
care a tras sforile privatizării
S.C. Bucureşti-Tursim S.A.
(Hotelul Bucureşti) alături/sau
pentru Eliahu Rasin. Firma
Sitraco Conimpex (condusă de
Zătreanu) a apărut în anii ’90
chiar şi asociată în afaceri cu
Midas S.A., asumată public
drept „coordonată“ de A. Bittner
(când firma Midas a ridicat o
construcţie pentru mătuşa pre-
mierului Adrian Năstase, Tamara
Cernaşov, pe strada Mircea
Vodă, numărul 35), deşi, public,
D.R. Zătreanu a negat că l-ar
cunoaşte personal pe Alexandru
Bittner. În ciuda negaţiilor lui
Zătreanu, presa anilor ’90 îl
arăta pe Alexandru Bittner ca
fiind un patron al firmei Sitraco,
condusă de Eliahu Rasin, firmă
care a primit un important spaţiu
din par tea Primăriei Bucureşti în
timpul mandatului lui Crin Halai -
cu, al cărui consilier la Ca pi tală
era chiar A. Bittner. Astfel, presa
centrală din anul 2000 (ar ticolele
„Bittner, Omul Păianjen“ şi „Im-
periul Bittner“ din Ziua (nr. 1910,
din 25 sep  tembrie 2000), scria
că „SITRACO, firma lui Bittner, a
primit cadou de la Halaicu un
bloc în buri cul Bucureştiului“. Bit-
tner a apărut adesea şi în
culisele privatizării S.C.
Bucureşti-Turism S.A.

În esenţă, cauza penală
se referă la faptul că, pentru a
participa la licitaţia or ganizată de
Fondul Proprietăţii de Stat, Eli-
ahu Rasin a folosit o serie de
acte false (scrisoare de bonitate,
faptul că firma Noni Voiaj nu ar fi
avut datorii faţă de statul român,
acceptate de Direcţia privatizare
a F.P.S., deşi fusese avertiza tă
de structu ri le autorizate –
Direcţia control – din aceeaşi

institu ţie, privind situaţia de
neacceptat a participării la priva-
tizare a firmei), dar şi că şefii
F.P.S. au admis, la un an de la
semnarea contractului de pri-
vazatizare (24.12.1999), când
acesta era rezoluţionat
(desfiinţat) de drept, să semneze
la 5 decembrie 2000 un act
adiţional (neprevăzut de legea
privatizării) prin care să îi dea
încă o şansă lui Eliahu Rasin să
plătească pachetul majoritar de
acţiuni al S.C. Bucureşti-Turism
S.A., dar fără să actualizeze
preţul exprimat în lei, într-un an
cu inflaţie galopantă. Însuşi in-
culpatul Radu Ovidiu Sârbu
recunoaşte (în declaraţia de in-
culpat, la pag. 83 din vol. I a
dosarului penal TMB nr.
42002/3/2012) că „inflaţia în acel
an [2000] a fost 44 la sută, leul
s-a devalorizat în procentaj de
42 la sută, iar majorările calcu-
late pe întreg anul ar fi fost de
109,5 la sută“, dar a aplicat o pe-
nalitate de numai 0,3 la sută.

În aceste condiţii, an-
chetatorii iniţiali din cauza
penală au stabilit că, din banii
alocaţi de banca cre ditoare a
privatizării (Leumi Le Bank-Isra -
el), mai multe milioane U.S.D. au
fost doar aduşi în acte prin
România, în conturile firmei cu
care Rasin cum părase Hotelul
de la statul român, şi transferaţi,
apoi, în contul unei firme terţe la
Londra (UK) a numitului Eliahu
Rasin, statul român înregistrând
astfel un prejudiciu de 5 circa
milioane U.S.D.

Nimic din ceea ce a
însemnat „spălarea“ sau îngro-
parea acestui dosar penal nu
este străin de jocurile politice, de
bani şi de corupţie, chiar dacă
traficul de in flu enţă pare să se fi
prac ticat chiar pe culoarele
instituţiilor cele mai impor tante
ale statului român, inclusiv la
Palatul Cotroceni. Privatizarea
însăşi a Hotelului Bucureşti este,
după cum pretinde inculpatul
Radu Sârbu, una politică, căci,
în Consiliul de Administraţie al
F.P.S. din 29.11. 2000, acesta îi
încura ja pe membrii C.A. să
aprobe semnarea unui Act
Adiţio nal (o nouă privatizare, de
fapt) deoarece el personal i-a
cunoscut pe izrealieni „la ei
acasă“ şi aceştia „sunt tari“.
Fiind interogat de instanţă
privind acest aspect, Radu
Sârbu a declarat: „Îi cunoşteam
pe cumpărători în sensul că în
ianuarie-februa rie [2000], am
participat la o vizită în cadrul
delegaţiei preşedinţiale în Israel,
unde, printre altele, am avut în-
tâlnire şi cu oamenii de afaceri
evrei vorbitori de limba ro mână ;
în această conjunctură l-am
cunoscut şi pe d-l Eliahu Rasin,
pe care însuşi ata şatul comercial
în Israel mi l-a prezentat...“
(declaraţie de inculpat, pag. 83,
vol. I, dosar penal nr.
42002/3/2012). În declaraţia
martorului Alexandru Boariu,
dată în faţa instanţei la data de
17.12.2013, arată că Radu
Sârbu pretindea că jocurile sunt
poli ti ce, făcute la nivel foarte
înalt (ceea ce sugera implicarea
preşedintelui Emil Constanti-
nescu): „Am studiat dosarul [civil
al privatizării S.C. Bucureşti-Tur-
ism S.A.] care s-a aflat în
judecată la Î.C.C.J. [în 2000] şi
am constat că nu sunt depuse
toate actele la dosar, aspect
care m-a determinat să îl con-
tactez iarăşi pe preşe dintele
F.P.S., d-l Radu Ovidiu Sârbu…

acesta a motivat că nu poate da
înapoi, întrucât sunt raţiuni de
natură politică în menţinerea
contractului“ (declaraţie de mar-
tor, pag. 302, vol. I, dosar penal
nr. 42002/3/2012).

Vizita oficială a
preşedintelui României Emil
Constatinescu în Israel a avut
loc în intervalul 3-7 ianuarie
2000, când s-a întâlnit cu
preşedintele Israelului Ezer
Weizman, chiar în momentul
când preşedintele izrealian se
afla în mijlocul unui scan  dal de
corupţie. Acesta era mediul pu-
tred moral al înalţilor oficiali
izraelieni care i-au primit pe
preşedintele României, E. Con-
stantinescu, şi pe preşedintele
F.P.S., Radu Sârbu, prezen-
tându-l acestora pe Eliahu
Rasin, ca şi pe alţi afacerişti
(precum cunoscutul escroc
Sorin Bera ru, dat în urmărire
generală prin Interpol) ca pe „in-
vestitori serioşi“, care trebuie
sprijiniţi politic.

De instrumentarea
dosarului penal al privatizării
S.C. Bucureşti-Turism S.A. s-au
ocupat în România nume impor-
tante, precum poli ţis tul Constan-
tin Duvac sau procurorul Adrian
Miclescu, înlăturaţi din sistem.
Toţi au simţit, la un moment dat,
protecţia politică de care se bu-
curau cei implicaţi în dosar.
Poliţia şi Procuratura (I.G.P. şi
Parchetul General al României)
s-au lovit de opoziţia făţişa a
noilor şefi de la agenţia pri vati -
zării, numită atunci, mai nou,
A.P.A.P.S. (ex-F.P.S.), adică de
refuzul preşedintelui acesteia,
Ovidiu Muşetescu (mort strate-
 gic, parcă, ulterior, după ce
comisese şi el o serie de
privatizări frauduloase), care a
refuzat să colaboreze cu or-
ganele de anchetă ale sta tu lui,
protejându-l, astfel, pe predece-
sorul său Radu Sârbu. Ovidiu
Muşetescu a refuzat să îl
primească pe pro curorul de caz,
Adri an Miclescu, şi să îi permită
acestuia accesul la actele
deţinute de A.P.A.P.S. Acest fapt
s-a întâmplat şi când celebrul
procuror a fost însoţit la sediul
A.P.A.P.S. de către şeful său,
procurorul-şef Tănase Joiţa. Ul-
terior, procurorul-şef Joiţa i-ar fi
declarat procurorului Miclescu
(poveste cunoscută în mediul
ale ma gistraţilor) că a fost vizitat
la birou de d-na Dana Năstase,
soţia premierului, care era
aşteptată în anticameră de către
numitul Alexandru Bittner,
aceasta cerându-i procurorului-
general Tănase Joiţa să o lase
mai moale cu ancheta şi să nu
mai fie de ran jat Eliahu Rasin.

Faţă de anul 2002,
când fusese finalizată prima an -
che  tă, părţile civile acţi onari mi-
noritari ai S.C. Bucureşti-Tu rism
S.A. (Asociaţia Acţionarilor Hotel
Bucu reşti), au documentat o
serie de alte fapte penale
comise cu ocazia privatizării
societăţii, şi au propus noi obiec-
 tive ex per  tizei penale, astfel că,
iniţial, D.N.A. a acceptat in tro-
 ducerea punctului „b.5“: „Care a
fost proveni enţa sumei de
479.064.098.952 ROL cu care s-
a plătit şi achiziţionat pache tul
de acţiuni deţinut de Fondul
Proprietăţii de Stat la S.C. Bucu -
reşti-Turism S.A., la data de
08.12.2000, şi dacă această
sumă de bani a fost obţinută prin
garantarea cu titlurile de propri-
etate asupra activelor S.C.
Bucureşti-Turism S.A. sau a

acţiunilor ce urmau să fie
cumpărate“. Până la finalizarea
expertizei, însă, procuroarea de
caz Fota-Bărbulescu a fost
transferată la Craiova şi înlocuită
cu procuroarea Diana Stăncele,
iar noii ex perţi ai D.N.A. nu au
răspuns în nici un fel acestui
punct, ceea ce a lăsat-o indife -
ren tă pe procuroarea D.N.A.
Diana Stăncele.

Sfidând con cluziile pri -
mei exper ti ze (ceea ce a devenit
o modă în interiorul D.N.A. în ul-
timii ani, noii experţi de semnaţi
de D.N.A. în anul 2007, au
refăcut absolut formal întreaga
expertiză, copiind-o pe prima,
dar excluzând tot ceea ce acuza
„investitorii“ şi conducerea
F.P.S., conchizând că statul
român nu a fost deloc prejudi-
ciat. Mai mult, în timp ce prima
expertiză din dosarul penal al
priva ti ză rii, din 2002, sta bi li se un
prejudiciu adus statului român
de 126.984.193.973 lei vechi
(echivalentul sumei de
4.988.772 U.S.D. la data de
08.12.2000) ca urmare a faptu-
lui că „F.P.S. nu a pro ce dat la ac-
tualizarea sumei datorate de
cumpărător cu rata inflaţiei din
perioada aprilie-noiembrie 2000“
(prin Actul Adi  ţional semnat la
5.12. 2000), expertiza finalizată
la 7.02.2008 la comanda D.N.A.-
ului, elu dând cu rea cre dinţă
faptele, a constatat că „nu există
nici un pre ju di ciu adus bugetului
de stat“ prin „încheierea actului
adi ţi o nal întocmit la data de
05.12.2000“ la con trac tul de
vânzare-cumpărare (privatizare)
din 24.12.1999.

La termenul din
17.12.2013, reprezentanta
D.N.A. a fost înlocuită cu
procuroarea Ana Maria Gligan,
care a fost avansată la D.N.A. în
23 mai 2013, provenind de la
Parchetul de pe lângă Tribunalul
Bucureşti (după ce, mai înainte,
a fost procuror-şef la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Vălenii
de Munte). Această procuroare
a încercat să îl intimideze pe
martorul Alexandru Boariu,
acuzându-l că nu a depus plân-
gere penală faţă de cele pe care
arată că le ştie (deşi chiar acesta
depusese plângerea penală
iniţială în numele ziarului
Adevărul, alături de şefii săi, Du-
mitru Tinu şi Cristian Tudor
Popescu), că nu are studii (deşi
este absolvent A.S.E). Astfel s-a
ajuns să nu fie consemnată
declaraţia dată de ziaristul
Alexandru Boariu în faţa
instanţei, la 17.12.2013, cum că
ştie că inculpatul Eliahu Rasin a
împrumutat o sumă uriaşă de
bani (1 milion U.S.D.), în noiem-
brie 2000, de la Fathi Taher pen-
tru a-i face cadou inculpatului
Radu Sârbu în scopul de a-l face
pe acesta să impună F.P.S.
semnarea Actului Adiţional la
contractul de privatizare, fapt
care s-a şi îndeplinit (d-l Alexan-
dru Boariu ştie această împreju-
rare de la Dumitru Tinu, care îl
frecventa pe Fathi Taher la
hotelul acestuia din Capitală,
Marriott, ace laşi hotel de la care
se deplasa Dumitru Tinu cu au-
toturismul atunci când, l-a scurt
timp după instrumentarea
dosarului penal al privatizării
S.C. Bucureşti-Turism S.A. –
Hote lul Bucureşti, a pierdut
direcţia vehiculului auto şi a de-
cedat).

●
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Legea Firea și fazanul de primărieLegea Firea și fazanul de primărie

Cezar 
A. Mihalache

MMai agârț se jura că
a renunțat la visul ei jurnal-
istic și a intrat în politică (ev-
ident, din sacrificiu!) pentru
a merge în parlament să
facă legi pentru țară… Se
afișa ca o luptătoare pentru
drepturile celor mulți. A celor
mai săraci dintre noi, a
mamelor știrbite în drep-
turile lor de cinismul
guvernării portocalie, a
bătrânilor țării umiliți de
apucăturile pecinginilor
politice perindate la putere.

Numai că, duduia
Firea nu stat nici o clipă la
masa unei țării pline de
nevoi. A stat în fața unui
prompter de unde nu vedea
decât butoanele tonomatu-
lui gazetăresc și urmele de
gheară politică ale motanu-
lui Felix. Și nu a luat cina
umilinței în mijlocul familiilor
batjocorite inclusiv de de-
ciziile partidului ei.

A luat masa
siguranței în familie… Și,
cum lua masa în familie, cu
domn’ primar, ce întâm-
plare, soț!, s-a gândit la
drepturile lor. Ale aleșilor
care răspund nedrept pen-
tru deciziile și faptele lor.

Așa că a venit, „voluntar”
din Voluntari, cu inițiativa
unei legi a imovabilității ale-
sului de pretudindeni. Să fie
și pentru primari ori pentru
șefii de consilii județene ca
la ei, la parlamentari. Scutiți
de facto de responsabili-
tatea tâmpeniilor înfăptuite.
Că dacă tot au ajuns
primăriile SRL-uri să fie și
primarul personaj „cu
răspundere limitată”! Iar în

vreme duduia Firea mima
artistic scena supăratei de
la balconul PSD-ului,
amenințând că se aruncă în
golul anonimantului politic, o
lege cu dedicație trecea
tacit prin Parlament.

Firește, cum grija ei
primordială o reprezintă
siguranța familiei, iar domn’

primar este viața ei, a
născocit „legea Pandele”
din firea familiei (pesediste).
O scursură de text prin care
primarii, dar și frații lor mai
mari (în general, frați de
destin politic) de la Consili-
ile județene să fie degrevați
de orice resposabilitate.

O născocire prin
care primarul decide și dis-
pune dar nu mai este obligat
să semneze, având dreptul

de a delega sarcina
iscăliturii către „acarii păuni”
de prin primării. Primării
care se vor transforma, din
organigrame de personal în
colivii de livrat fazani de
semnătură. De la secretari
la șefii de compartimente…
Și ce să vezi, răspunderea
va fi doar a acelora care au

semnat, presați politic ori
sub amenințarea pierderii
locului călduț din primăriile
oricum cu schemă
excedentară, nu și a celui
care i-a delegat. Adică,
scoaterea primarului din cir-
cuitul răspunderii penale în
cazul săvârșirii unor ilegali-
tati, precum avizele abuzive
de demolare și constructie
ori feluritele furturi dispuse
de primari, dar semnate de
funcționarii-fazani.

Evident, aleasa lui
Pandele nu a născocit legea
asta din capul firii ei. Ci i s-a
pus în brațe pentru pro-
movare, ca o familistă
convinsă, după ce a intrat în
rândul aleșilor, inițiativa
legislativă trebuind să
devină supapa de siguranță
a aleșilor neparlamentari. În
fapt, era o copie dezvoltată
a acordului de siguranță
semnat de Liviu Dragnea
dimpreună cu Asociația Co-
munelor din România, în
2012, când, printr-o anexă,
secretarilor de primărie li se
dădeau atribuții notariale,
iar pentru primari se
prevedea exonerarea de
orice răspundere penală.

E drept, pentru unii,
mai ales de prin Prahova,
legea a fost adoptată cam
târziu! Dar pentru primarul

ce se crede mireasă fată
mare la poarta Cotrocenilor
(deși uită că pe la români se
fură miresele chiar înainte
de nuntă, adicătelea
alegeri!), treaba cade ca o
mănușă. Și să vezi de acum
demolări de clădiri istorice!
Să vezi de acum contracte
de asfaltare, deszăpezire,
deratizare, de realizare a
unor pasaje de traversare a
aerului ori sifonare a banilor
prin competiții sportive „mu-
nicipal” inexistente. Iar furtul
economic prin dispoziția pri-
marului, semnată de mâna
acarului, va fi doar o parte a
răului generat de legea
„Firea lui Pandele”. Pentru
că, în combinație cu proiec-
tul lui Dra(c)gnea, legea va
duce la oficializarea a fel și
fel de însemne pe clădirile
statului, pentru că, nu-i
așa?!, primarul și șeful CJ
tot nu vor mai răspunde.

Și nu ar fi de mirare
ca, după derobarea primar-
ilor și șefilor CJ de
răspunderile penale, primul
amendament la legea Firea
să vizeze și „imovabilitatea”
miniștrilor!

●

Statistici, statistici... Statistici, statistici... 

Victor
Nafiru

NNiciodată nu am
crezut în statistici. În procen-
tele sau în cifrele seci care
încearcă să ne demonstreze
că realitatea se află în spatele
acestora. 

Dimpotrivă, nu de
puţine ori am socotit că ele nu
sunt altceva decât încercări de
manipulare şi de distragere a
atenţiei de la nu ştiu ce situaţie
apărută peste noapte şi care
persistă în mentalul colectiv.
De cele mai multe ori, reali-
tatea este atât de evidentă,
până şi pentru neaveniţi, încât
mă întreb cui servesc minciu-
nile sau adevărurile spuse doar
pe jumătate?

Spre exemplu, din
datele publicate de Institutul
Naţional de Statistică, rezultă
că românii îşi rezervă, în
medie, 90 de minute pe lună să
meargă fie la un film, sau
teatru, fie să viziteze o galerie
de artă. Tot o oră şi jumătate
pe lună este dedicată ascultării
radioului, în timp ce pentru
convorbirile telefonice pe mobil
sunt rezervate, în medie, 39 de
minute pe zi.

Dacă nu aş trăi în
această ţară, poate chiar aş
crede inepţiile astea. Dar aşa,
cum să accept că, lunar
românii merg măcar la un film,
la o piesă de teatru ori
vizitează un muzeu sau
expoziţie în condiţiile în care în
toată ţara nu există mai mult de
cincizeci de cinematografice
clasice, iar teatre mai

funcţionează în doar câteva
câteva oraşe din provincie. Să-
mi fie iertat, dar există milioane
de oameni, chiar şi dintre cei
din generaţia tânără, care nu
au călcat în viaţa lor într-o sală
de teatru sau nu ştiu ştiu care e
diferenţa dintre simeze şi
siameze.

La fel stau lucrurile şi
în privinţa cititului, chiar dacă
datele statistice sunt mai
apropiate de realitate. Copiii,
cu vârste cuprinse între zece şi
14 ani, îşi rezervă 26 de minute
pentru lectură, tinerii până la
25 de ani, doar 19 minute, iar
restul locuitorilor nu citesc mai
mult de 10-12 minute zilnic. Şi
aici ar fi de discutat, ţinând
seama că numărul
analfabeţilor creşte de la o zi la
alta ori de faptul că mulţi
români nu au citit nici măcar
Capra cu trei iezi sau Harap
Alb. Au auzit de ele, dar nu au
avut curiozitatea să le citească.
Să nu mai amintim de faptul că
un procent important nu mai
cumpără ziare, acestea fiind pe
cale de dispariţie, ca să nu mai
vorbim de reviste de speciali-
tate ori cărţi.

Aş vrea să fiu con-
trazis şi să mi se demonstreze,
pe bune, că lucrurile stau altfel
decât le-am prezentat eu. Alt-
fel, poate ar fi momentul unei
noi revoluţii culturale. Alta
decât cea trăită de mulţi dintre
noi, în anii ’80.

●

Onoare și Patrie!Onoare și Patrie!

Aurel
Brumă

AApropiatele alegeri
pentru parlamentul european
par a fi, din perspectiva ac-
tualelor partide, o loterie.
Câștigătorii sunt impresariați de
tristele figuri încă în exercițiu și
sunt obligatioriu apartenenți
structurilor, regulilor editate de
casta politică, eliminând even-
tualele apariții exogene ”ide-
ologiilor” lor. Care ideologii?
Multe în una singură: vinderea
interesului, a averii naționale pe
bucăți, zărăfirea fără noimă a
destinului de țară a României.
Asistăm la trucate mișcări dintr-
o echipă în alta, trădările fiind
negociate pe locurile consider-
ate eligibile în noua formulă,
singura valoare declarată a
actanților părând a fi nu val-
oarea ci plusul de imagine
cîștigat în hămăieli televizate,
în scandaluri de operetă sau
destituiri agrementate de presa
manelistă. Cu puțin efort ”vede-
tele” ar putea fi aliniate mult mai
popularilor Guță sau Adrian
copilul minune sau Tanța Bom-
boasa de la Tichilești. ”Trans-
ferurile” se fac pe baza unor
obligații bine secretizate și a
căror valoare va fi suportată, în
varii forme de camătă de către
electoratul care încă mai
confundă propria soartă cu
spectacolul de divertisment, cu
bâlciul defecând în  majoritatea
canalelor tv. O reală mișcare de
restaurare a valorilor autohtone
reale ca prioritate absolută im-
pune prezența majoritară în
parlamentul european a
exponenților naționalismului

autohton, a profesioniștilor
clarificați în terapiile de resti-
tuire a orgoliului istoric poporu-
lui român, martirizat continuu
prin poziția geografică, prin ero-
ism și jertfă sau lașități impar-
donabile în momentele în care
genitorii actualei caste politice
au subordonat interesul
național propriilor lor interese.
Ar fi un început coagulant pen-
tru extirparea structurilor de
putere care cangrenează
duhul și existența acestui
popor, pentru revigorarea imag-
inii României în concertul euro-
pean al acestui timp. Sunt
convins că ziarul Națiunea,
celelalte publicații nemaculate
de alișverișuri și interese mes-
chine pot să-și asume un efort
mai viguros de catalizare a en-
ergiilor benefice diseminând,
pentru început, în public nume
onorante de pe o listă a
regenerării naționale. Misionarii
acestei lupte vor fi cu prioritate
tinerii (care au ieșit în stradă
pentru apărarea Roșiei Mon-
tane, pentru interzicerea
otrăvirii subsolului), listele pen-
tru cele 100.000 de semnături
devenind propriile lor victorii ca
apartenenți nu doar unei
”echipe” a bunului simț ci ca
reali continuatori ai revoluției
din 1989, de acolo de unde
aceasta a fost deturantă. Mod-
elul/exemplul revoluționarului
Al.I.Cuza și a ”echipei” care,
prin reforme decisive, în numai
șapte ani au aliniat România
parametrilor modernității
statelor puternice ale Europei
are încărcătură de parabolă
pentru acest timp.

Onoare și Patrie. Sub
această formulă a devotamen-

tului neprecupețit, până la sac-
rificiu, s-a reușit ieșirea de sub
tutela străină a mai bine de 1/3
din teritoriul agricol românesc,
transformarea clăcașilor în
cetățeni liberi, participanți
direcți la deciziile de interes
național, începerea unui și
acum visat ”miracol economic”
(în sine un complex de strate-
gii) ca suport al evoluției țării
prin oamenii săi. Nimic din
toate aceste atribute la nivelul
castei politice post-
revoluționare. Or tocmai în
aceste condiții încăpățânarea
puterii de a eticheta
naționalismul (în sine activi-
tatea de redeșteptare a duhului
național sub deviza Onoare și
Patrie) ca o dimensiune
anarhică, periculoasă statului
de drept, pecetluiește în clar
străinătatea, lipsa de respons-
abilitate istorică a puterii. 

Teama, coșmarul par-
tidelor/echipelor de profitori în
această etapă este legată in-
clusiv de formula pe care par-
ticiparea în cunoștință de cauză
proprie ar impune-o electoratul
și, dezvoltând, apariția unei
mișcări de recuperare a țării ca
formă de ideologie națională,
deci și ca partid. Nume ca: Dan
Tănasă, Victor Roncea, Radu
Golban,  Sorin Ioniță, Mark Bu-
cuci sunt, în opinia mea, un în-
ceput de listă a candidaturilor
independente la europarla-
mentare. Și în definitiv ce
înseamnă 100.000 de
semnături de susținere  la o
populație de 23 de milioane?!

Lista? Onoare și Pa-
trie.

●


