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„Popor alege-ţi şefi, 

nu stăpâni!” 

- N. Titulescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Centralistul” de la „Centralistul” de la 
miezul nopții…miezul nopții…

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎn mod cert, profe-
sorii nu l-au sunat… Că nu
au linie directă cu el. Și nu
și-ar fi permis să-l sune nici
măcar pe „fix”-ul Băncii
Naționale, în timpul progra-
mului casierei cramelor
Isărescu, darămite la două
noaptea! L-au sunat în
schimb alții! Și nu faptul că
l-au sunat chiar acasă e
șocant, ci autodenunțul lui
Mugur Isărescu din care

înțelegem că le-a și
răspuns. Dar nu pentru a-i
beșteli pentru tupeu, ci pen-
tru a folosi „instrumentele 
de calmare”. Vorba bună 
și liniștirea deponenților
isterizați de veștile din Gre-
cia.

Și ar mai fi o știre!
Pe asta o deducem! Aceea
că Mugur Isărescu nu doar
că îmbătrânește, deh, nici
vinul de cramă nu e un elixir,
dar se și ramolește. Căci
oare cum altfel să cata-
loghezi un guvernator de
Bancă Națională care se
destăinuie public că a fost
sunat noaptea de unii
deponenți (persoane impor-
tante, evident!) pentru a le
da asigurări personale.
Vorba aceea, profesorii, nu
mai vorbim de pensionari!,
nu și-ar permite nici măcar
să o sune pe casierița de la
ultima filială rurală a celei
mai modeste bănci. Dar an-
umite persoane au fir direct,
și roșu!, în miez de noapte,
chiar cu Mugur Isărescu.

Or, dacă nici acesta
nu este un autodenunț al
guvernatorului BNR, atunci
oare ce mai trebuie să
așteptăm pentru a pricepe
cât de depășit este Mugur
Isărescu? Pe care, la drept

vorbind, ar trebui să-l 
sune acum o comisie
parlamentară să-l întrebe
cine sunt persoanele și ce
fel de relații au ele cu un gu-
vernator de bancă națională
dacă își permit astfel de
interogări de noapte. Dar și
ce fel de obligații are guver-
natorul Isărescu față de
acestia dacă le răspunde,
ba face și nopți albe pentru
a le da explicații?

Acum, mai că l-am
suna și noi pe domnul de la
centrala centralei BNR, să
ne dea asigurări, musai per-

sonale!, că putem sta liniștiți
chiar dacă avem bani prin
cele câteva bănci grecești
din România. Adică, „bănci
cu capital grecesc”, că ne
trage de urechi domnul gu-
vernator! Și l-am suna în
timpul orelor de audiență,
nu la miezul nopții. Doar că
s-ar putea să ne răspundă
vreo centralistă țâfnoasă și
atunci am putea să nu mai
fim „raționali, ci emoționali”.
Și, vorba guvernato-
rului, dacă „emoţia este
predominantă, nu raţiunea
şi înţelepciunea, BNR poate
acţiona şi cu instrumentele
de calmare”.

Care sunt acestea,
nu știm, căci Mugur
Isărescu nu și-a dus ideea
până la capăt, căci avertis-
mentul s-ar fi putut transr-
roma în amenințare, dar
intuim că nu e vorba de dis-
cursuri psihologice de cal-
mare la miez de noapte!

Oricum, calmarea
prin telefon nu este decât un
serviciu „premium” cu
minute nelimitate de…
noapte, rezervat doar anu-
mitor clienți. Pentru ceilalți,
se utilizează instrumentele
de P.R. de care dispune
BNR: comunicate, logorea
prin TV a consilierului per-

sonal (doar la o bancă de di-
nozauri un pensionar
menține pe post de consilier
personal un alt… pensionar,
de mâine-poimâine o să
ajungă BNR un soi de CAR
pentru bancherii pension-
ari!) și poate câteva broșuri.
Pentru că toți ceilalți,
neavând fir direct cu cen-
trala BNR, dacă încep să-și
pună astfel de întrebări, nu
vor crea emoție, ci vor fi
doar „niște iraționali”. Pentru
că așa e cu „abonamentele”
deponenților la BNR: cei din
categoria premium „trăiesc

cu emoţie, creează emoţii”,
or „cum să nu răspundă
emoţional, cum să le ceri să
fie raţionali”, apoi categoria
deponenților de rând, care,
dacă generează astfel de
întrebări, în afara facilităților,
vor genera panică bancară.
Și care sunt, în sine, „niște
iraționali”, nu deponenți
emoționali din secțiunea
premium de noapte, pentru
că, ne lămurește netelefonic
tot Mugur Isărescu „orice
fenomen de panică bancară
este în esenţă un fenomen
iraţional”.

Or, emoțional sau
nu, dacă mai stă mult în
fruntea Băncii Naționale,
Isărescu o să ajungă să
ceară să i se spună, nu
„Domnule general”, ca pre-
mierului-izmenar interimar,
ci Mugurel BeNeRescu!

●

Cât din România mai este aCât din România mai este a
românilor?românilor?

George
Petrovai

AAidoma omului, orice
ţară este formată din corp (com-
ponenta statică sau fizico-
geografică din interiorul
graniţelor stabilite de istorie sau
de tratatele internaţionale) şi din
spirit (componenta dinamică,
constituită din limbă, cultură şi
tradiţii, care – în zilele noastre –
cunoaşte o necontenită revigo-
rare prin turism şi marile migraţii
dinspre Est spre Vest şi dinspre
Sud spre Nord, dar mai ales
prin intensificarea fără prece-
dent a legăturilor diplomatice şi
a schimburilor informatice, re-
spectiv a produselor destinate
consumului imediat şi a celor
cultural-spirituale care intră în
patrimoniul universal).

Până la Decembriada
din 1989 (fireşte, din cauza
neroadei politici comuniste de
închidere ermetică a graniţelor
ţării), românii – siliţi de acele
cumplite decenii de constrân-
gere până la depersonalizare şi
de sterilizare spirituală până la
deplina uniformizare – şi-au
prelungit în arta de-a
supravieţui seculara îndatorire
exprimată clar şi concluziv de
Eminescu prin „eu îmi apăr
sărăcia şi nevoile şi neamul”...

Cine s-ar fi gândit la
vremea respectivă că, împinşi
de nevoi mai presante ca ale
înaintaşilor şi de cinicul îndemn
băsescian-prezidenţial – „Cui
nu-i place, n-are decât să
plece!”, românii faimoşi prin
strânsele lor legături cu glia
străbună, vor împânzi lumea în
căutarea a ceea ce borfaşii câr-
muitori postdecembrişti refuză
să le dea (locuri de muncă,
siguranţa zilei de mâine, trai de-
cent, certitudini în ceea ce-i
priveşte pe urmaşi, mai multă
linişte şi armonie lăuntrică,
democraţie faptică, nu numai
demagogie), ducând cu ei atât
dorurile nestinse după ţara-
mamă, cât şi statornicia
legăturilor cu fraţii din ţară prin
intermediul românismului
mereu viu şi activ. Iar acest
lucru, evidenţiat în campaniile
electorale prin prezenţa masivă
în favoarea votului raţional, iar
între campanii prin diverse
manifestări dedicate românis-
mului, respectiv prin promptele
şi responsabilele luări de atitu-
dine (petiţii online, intervenţii la
marile cancelarii occidentale)
atunci când nevrednicii câr-
muitori postdecembrişti se
pregătesc să dea şi mai
zdravăn cu băţul în balta
puturoasă a politicii
dâmboviţene, acest lucru, deci,
nu doar că este deopotrivă în-
curajator şi reconfortant pentru
românii din ţară („Iată, îşi spun
ei, că nu suntem singuri în lupta

inegală cu nesăţiosul balaur
multicefal al corupţiei, minciunii
şi trădării”), ci face ca spiritul
României să călătorească pre-
tutindeni în lume şi să fie cunos-
cut până la marginile
Pământului.

Că dacă se lasă doar în
seama românilor din interiorul
graniţelor, spiritul României
(potrivit distincţiei operată în pe-
rioada interbelică de filosoful
Nae Ionescu) poate conta
numai pe sinceritatea şi devota-
mentul adevăraţilor români
(românii neaoşi, pe ai căror
cioareci, vorba lui Petre Ţuţea,
se sprijină statul român), nu şi
pe sentimentele zgomotos
afişate de bunii români (alogenii
care fac pe dracu-n patru să se
achite de toate obligaţiunile
cetăţeneşti, dar care cu toate
astea nu ajung nici măcar la
degetul mic al ţăranului demn în
ceea ce priveşte firescul,
frumuseţea, bogăţia şi trăinicia
simţămintelor româneşti).

Consecinţele nefaste
ale acestei politici murdare se
vădesc la tot pasul: de la
punerea pe butuci a întregii
economii româneşti (peste
1200 de mari întreprinderi, agri-
cultura, transporturile) şi de la
criminala înstrăinare a circa 20
la sută din pământul ţării, până
la măcelărirea pădurilor spre
folosul companiilor din
străinătate, înţesarea străzilor
cu maşini străine, a tuturor
oraşelor cu bănci, farmacii şi
supermagazine, a minţilor
fragede cu dorul de ducă în
dauna învăţăturii, respectului şi
bunei purtări, a inimilor şi
minţilor adulte cu goana nebună
după plăceri şi bunuri dobândite
pe căi suspecte („Cine
munceşte n-are timp să facă
bani”, afirmă cu cinism o spusă
a timpului) şi mai departe până
la colapsul total al României
prin alarmanta creştere a ratei
analfabetismului mascat cu
diplome cumpărate, imbe-
cilizarea în masă cu largul con-
curs al televiziunii şi, desigur,
uriaşul tribut în suferinţe şi vieţi
omeneşti pe care, cu binecu-
vântarea unor medici şi
farmacişti, românii îl depun an
de an la picioarele poluării tot
mai agresive şi a alimentelor
impecabil ambalate, dar tot mai
toxice.

În aceste condiţii de
accentuată înstrăinare faţă de
România şi românism, ce să ne
mai mire (potrivit unui haluci-
nant filmuleţ de pe you tube) că
mulţi români (şi cine ştie câţi or
mai fi ca ei) habar n-au cum se
numeşte ţara în care s-au
născut şi trăiesc!

●
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Toate semințiile trace se trag din „păstaia” getică!Toate semințiile trace se trag din „păstaia” getică!

George V.
Grigore

TTrăim cu o grabă
fantastică fragmente de istorie
și ridicăm pe firmament firimi-
turi de adevăr. Citesc presa în
diagonală, ca fiecare român
grăbit, și ce aflu? Că la Paris,
în celebrul Muzeu Luvru, s-a
deschis, începând cu 16 aprilie
2015, o expoziție bulgară re-
unind numeroase artefacte
tracice din 17 muzee din în-
treaga țară. Potrivit organizato-
rilor, „Saga Regilor Traci —
Descoperiri Arheologice în Bul-
garia” va fi „...cea mai amplă
expoziție străină organizată în
acest an de muzeu, va atrage
până la 4 milioane de vizitatori
și va fi deschisă publicului
până la data de 20 iulie.”.
Printre cele peste 1.600 de
artefacte ale expoziției
figurează faimosul tezaurul de
aur de la Panaghiuriște și
capul de bronz al lui Seuthes
III (regele Regatului Odrysian,
între 331 î.Hr. și circa 300
î.Hr.), descoperit în anul 2004.
Exponatele au fost evaluate la
o sumă de aproximativ 170 de
milioane de euro, dintre care
doar comoara de la
Panaghiuriște valorează 50 de
milioane de euro. Ca o primă
informație, „triburile tracice —
amintește AFP — s-au stabilit
pe un teritoriu vast din sud-
estul Europei între secolele IV
î.Hr. și III d. Hr, însă pe teritoriul
Bulgariei în special au fost de-
scoperite numeroase artefacte
de aur.”

Reiau cărțile de istorie
și recitesc. Într-adevăr, în ul-

timul timp, după o serie de de-
scoperiri arheologice, se tot
bate monedă pe existența unor
strămoși traci ai bulgarilor
(popor slav). Avem aici de-a
face o confuzie: Tracia este o
regiune, ca Dobrogea, de ex-
emplu. Nu este un popor.
Poporul era get și pe malul
stâng al Dunării, dar și pe
malul drept. Herodot
pomenește peste 22 de
seminții care populau zona
Tracă (bessi, bisalți, brygi,
dalonci, crestoni, crobizi, skyr-
miazi, nipsei, odomanți, odryși,
trauși, bistoni, ciconi, dersei,
edoni, geți, paiți, sapeni, satri),
dar printre acestea nu apare
nici o seminție tracă. Toate
aceste seminții se trăgeau din
„păstaia” Geților de Aur (marea
masă a geților; Massageții din
Marea Aria). Geții populau în-
treaga Europă, până la Marea
Baltică, și Asia, până în India,
după cum arată chiar Universi-
tatea din Cambridge („The
Cambridge history of India”,
vol. I, p.67-71). Tot aici se
menționează că grecii, mace-
donenii și albanezii au migrat
din Carpați. Nu se face nici o
mențiune despre traci.

În „De originibus pop-
ulorum Transylvanie”, vol.II,
p.323, Ion Budai – Deleanu dă
explicație acestui fapt:
„Învățații arată că la grecii an-
tici, trake ar fi însemnat
miazănoapte”. În latină „atra”
înseamnă „negru” (A – Tracia
sau „Tracia cea Neagră”). Noi
românii avem Valahia cea
Neagră, fluviul Istru ce
izvorăște din Munții Pădurea
Neagră, către Marea Neagră,
un voievod Negru Vodă și
steaguri cu capete de negrii.

Populațiile ținutului numit Tra-
cia au fost împărțite de ar-
matele rome în moesi, geți sau
daci. Chiar după istoricul
N.S.Derjavin, în „Istoria Bul-
gariei” stă scris că cei care au
populat Tracia, și au fost numiți
traci, „...au apărut pe peninsulă
în al treilea mileniu î.Hr., de
peste Dunăre, de pe pământul
lor strămoșesc..., unde ocupau
cu aproximație crestele de sud
ale Carpaților și tot masivul
Semigrad (șapte cetăți) –
Ardealul, cu părțile Siretului,
Prutului și Nistrului, de unde
tracii s-au apropiat de Penin-
sula Balcanică.” Deci, cei care
au populat Tracia vin din
Carpați și fac parte din marea
masă a geților, pentru că din
acești Geți de Aur s-au de-
sprins și celelalte populații care
au devenit mai apoi greci, la-
tini, celți, germani, etc. Trogus
Pompeius amintea în sec. I
î.Hr. – sec. I d.Hr: „Chiar și
dacii sunt mlădițe ale geților”
(ap. abreviatorul Justin, Ed.
Nisard, Paris, 1841, C.XXXII,
II). În „Dictionnaire Grec-Fran-
cais” al lui Alexandre, (Paris,
Ed. Hachette, 1877, partea a –
II- a: Vocabulaire de noms his-
toriques, mythologiques et ge-
ographiques, A. Pillon), se
arată: „Dacii popor din familia
Geților”. În introducerea la
„Cartea IV” a lui Herodot,
tipărită în 1902 și premiată de
Academia Română, Dimitrie I.
Ghica scris: „...locuitorii Dunării
aparțineau marii familii indo-
europene numite Geți”, din
care Dacii, Tracii și Pelasgii
erau numai ramuri. C.I.Hygi-
nus (64 î.Hr.- 17 d.Hr.) în lu-
crarea „Astronomicon libri IV”
scrie despre Charnabon, rege

al geților din Tracia. În „Histo-
ria Augusta” (Editura Științifică,
1971, p.503) se menționează:
„(Împăratul Probus) și-a con-
tinuat drumul prin Thracia, pri-
mind, fie ca prietene, fie ca
supuse, toate populațiile get-
ice...” De la Dio Cassius, în „Is-
toria Romana”, aflăm că „Dacii
ocupă ambele maluri ale Istru-
lui... Cei care se află spre
miazănoapte de fluviu se
numesc „daci”, unii își zic „geți”
sau „traci”, căci aparțineau
neamului dac care odinioară a
populat cu așezări împrejurim-
ile muntelui Rhodope.” Robert
Sheringham („De Anglorum
Gentis origine disceptatio”, p.
159) spune: „Astfel chiar Pliniu,
Mela, Solinus, îi arată pe geți
ca poporul Traciei. Toți tracii ar
fi fost un singur popor, adică
geții, mărturisește Mela (sec. I
d.Hr)” Flavius Vospicus din
sec. III îi numește pe toți tracii
popoare getice. Populațiilor din
Tracia, Strabon și Herodot, le
spun „seminții”, nu popoare,
pentru că toate aceste
„seminții” aparțineau de un sin-
gur popor. Izvoarele antice
consemnează limpede faptul
că populațiile europene și ale
Asiei vestice provin din
Carpați. Vasile Pârvan arată
limpede în a sa „Getica” (1982,
p.51): „Cât privește sudul
Dunării, până la Haemus, el
era de mult getic. Dar geții de
aici erau numiți thraci.” După
toate sursele antice, toate
semințiile din Tracia vorbeau o
singură limbă, și aceasta era
limba geților, dacilor, valahilor.

Oricum, la jumătatea
mileniului II, î.Hr. are loc marea
lovitură planetară ce distruge
98% din omenire. Geții de Aur

stâng resturile semințiilor
umane aici, în vatra lor, și le
ajută să se refacă. După ce se
înmulțesc, în timpul mileniul al
doilea î. Hr., începe marea
roire a tokharienilor, indo-eu-
ropenilor, hitiților, armenilor,
grecilor, italicilor, celților, balto-
slavilor, germanilor, din vatra
de locuire a Vechii Europe.
Acum avem de-a face cu unul
din cele mai importante
fenomene din istoria mondială.
Din marea masă a geților, de la
malurile Atlanticului până în
India, prin mileniul II î. Hr.,
datorită sporirii populației până
la depășirea capacității de
hrănire a leagănului comun,
unele grupuri de populații au
trebuit să părăsească habitatul
comun și să ajungă în spațiile
în care au fost individualizate și
etnicizate, așa cum le
cunoaștem și noi astăzi.

Joseph Mansion în a
sa „Pays d’origine des indo-eu-
ropeens” (Editura Ceuterick,
1911; p.228) menționează. „Is-
toria este mută asupra orig-
inilor Europei. Se pot urca
primele stabiliri ale elenilor în
Grecia la cel mult 2000 î.Hr.
Italioții nu apar decât mult mai
târziu, iar noi putem abia să
bănuim la aceste date
îndepărtate existența altor
popoare, ca celți, germani,
balto-slavi”. Atunci, cine a
„înființat” nucleul uman primor-
dial și multietnic al „semințiilor”
getice în Europa? Cine se afla
pe aceste meleaguri acum
peste 7.000 de ani? Nu cumva
strămoșii noștri, Geții de Aur?

●

Protestul președintelui AFDPR, Octav Bjoza!Protestul președintelui AFDPR, Octav Bjoza!

SSubsemnatul inginer
Octav Bjoza, Preşedintele
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politici şi Victime ale Dictaturii
din România (AFDPR), de la
moartea regretatului Constan-
tin Ticu Dumitrescu
(d.05.12.2008) şi Subsecretar
de Stat în Guvernul României,
Departamentul pentru
Luptătorii în Rezistenţa
Anticomunistă, de la data de 1
octombrie 2014, desemnat de
deţinuţii politici şi numit de
Primul Ministru, îmi exprim in-
dignarea faţă de atacurile ce
mi-au fost adresate de către
unele persoane şi instituţii.
Acestea au apărut  după dec-
orarea mea de către
Preşedintele României, dl.
Klaus Werner Johannis
(22.12.2014) şi numirea în
funcţia de Subsecretar de
Stat. AFDPR are peste 10.000
de membri cotizanţi, la care se
adaugă încă 34.000 de bene-
ficiari ai D L nr.118/1990,
neînscrişi în asociaţie.

Asociaţia nu este şi
nu va fi aliniată politic nici unui
partid. Individual, fiecare
membru poate face politica
dorită, fără a fi obstrucţionat.
Cei mai mulţi nu fac politică.

Precizăm aici, că foştii
legionari aflaţi în viaţă, în
număr de numai câteva zeci

pe întinsul ţării, au asociaţia
lor distinctă, paralelă cu
AFDPR. Conducerea AFDPR
tratează luptătorii din
rezistenţa anticomunistă în
mod unitar, nediferenţiindu-i
după criterii politice. Nu vrem
să banalizăm rezistenţa
anticomunistă falsificând-o,
rămânând practic, fără istorie
recentă.

Cum am mai spus, la
22 decembrie 2014,
Preşedintele României Klaus
Werner Johannis, îmi conferă
Ordinul Naţional „Steaua
României” în grad de „Cav-
aler”, în „semn de deosebită
apreciere pentru înalta sa
ţinută morală, pentru demni-
tatea şi curajul cu care a mili-
tat, de-a lungul timpului,
pentru libertate şi democraţie,
remarcându-se ca unul dintre
cei mai importanţi luptători îm-
potriva regimului comunist,
pentru eforturile pe care le
face în numele Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici din
România, pentru a păstra vie
memoria victimelor comunis-
mului”.

Precizez că textul citat
se referă în primul rând, la
fraţii mei de luptă şi suferinţă,
ale căror merite au fost incon-
testabil mai mari. Toate per-
soanele care m-au cunoscut
de-a lungul vieţii, inclusiv is-
torici şi oameni de cultură, din

ţară şi străinătate, şi-au expri-
mat uimirea, indignarea şi
chiar revolta, faţă de această
acuzaţie nereală, de a fi fost şi
de a fi legionar. Precizez aici
că un legionar, fie el şi simplu
simpatizant, nu se dezice
niciodată. Cel puţin, aşa
pretind ei. Acuze cum că: am
participat la reuniuni legionare
în mod regulat!; am fost văzut
în repetate rânduri în prezenţa
legionarilor, acordându-le prin
aceasta, „girul” meu! Sunt fal-
suri grosolane care nu au
nimic de-a face cu realitatea.

Este surprinzător cum
jurnalişti consacraţi, au preluat
această ştire, „fluturând-o” în
presa scrisă şi televizată, fără
ca vreunul să fi avut curiozi-
tatea de a mă contacta! În
ceea ce mă priveşte, nu am
fost legionar, nu sunt şi nu voi
fi, pentru că nu am acceptat
crima, antisemitismul, xenofo-
bia şi cultul personalităţii. Nu
am participat nici o dată la re-
uniunile legionarilor!

Consider că noi tre-
buie să avem curajul de a pre-
lua tot ce a fost bun de la
fiecare, fie ei liberali, ţărănişti,
legionari, cuzişti sau de nici o
culoare politică, dar şi de a
dezbate tot ceea ce a fost rău,
cu curaj, spre a nu se mai
repeta în viitor. Este posibil ca
această stare de confuzie să fi
fost creată de faptul că noi,

foştii deţinuţi politici şi
deportaţii, avem locuri şi date
bine stabilite, cu caracter
anual, unde ne întâlnim la slu-
jbe religioase de pomenire şi
comemorare a morţilor noştri,
depuneri de coroane de flori şi
luări de cuvânt, participanţii
fiind din tot spectrul politic, in-
clusiv legionari.

Ar fi nedrept ca atâta
timp cât am luptat împotriva
comunismului şi am suferit
împreună, acum, după 60-70
de ani, să participăm separat
la aceste evenimente, dintre
care amintesc:
- 2 martie, în Poiana Braşov, la
crucea lui Corneliu Liviu
Babeş;
- 9 martie, la monumentele
fiecărei filiale din judeţe;
- de Sfânta Înălţare, la Cimi-
tirul Săracilor din Sighetu
Marmaţiei;
- 16 iulie, la Monumentul ridi-
cat în Pădurea Verde din
Timişaora, unde au fost
executaţi zeci de reţinuţi
politic,
- prima duminică după Sfântu
Ilie (20 iulie), la Mânăstirea
„Constantin Brâncoveanu” de
la Sâmbăta de Sus;
- 13 septembrie, la Peniten-
ciarul Gherla, Grupul Statuar
din cimitirul alăturat, Cimitirul
de la Cărămidărie şi
Mânăstirea Nicula;
- 14 septembrie, Ziua Sfintei

Cruci, la Penitenciarul Aiud,
Râpa Robilor, Mausoleul, bis-
erica nou construită şi
Mânăstirea Râmeţi;
- ultimele zile de vineri şi
sâmbătă din luna septembrie,
la Penitenciarul Piteşti şi Mon-
ument, cu ocazia Simpozionu-
lui Internaţional „Experimentul
Piteşti”;
- 8 noiembrie, la Cimitirul Orto-
dox din Râşnov;
- 15 noiembrie, la Monumen-
tul din Braşov;
- 22 decembrie, la Monu-
mentele Eroilor Revoluţionari
din ţară.

Se mai pot adăuga şi
întâlnirile de la penitenciarele
Miercurea Ciuc, Mislea,
Tg.Ocna şi Târgşor. La toate
aceste întâlniri, trebuie să fim
atenţi la cele ce se întâmplă în
jurul nostru, în sensul de a nu
tolera extremisme de orice
natură! Cultivarea unei
vigilenţe exacerbate, nu face
decât să redeschidă răni de-
mult cicatrizate, întreţinând o
stare de irascibilitate artificial
creată. Sunt convins că orice
comunicare, orice dialog con-
structiv, pe o asemenea temă
sensibilă, ar fi condus la
dezamorsarea acestor tensi-
uni nedorite de nimeni.

●
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Examen medical riguros, înainte de validare!Examen medical riguros, înainte de validare!

Ion
Măldărescu

ÎÎn urma unui dialog-
interviu cu un reprezentant
de marcă al mass-media,
participant la Sesiunea de
Comunicări şi Dezbateri
Ştiinţifice, derulată în acest
an sub genericul ŞTIINŢA,
ISTORIA, ARMATA şi SER-
VICIILE SPECIALE ÎN
APĂRAREA ROMÂNIEI,
autiştii, purtători ilegali de
creiere, au găsit de cuviinţă,
aşa cum, de altfel,
prevăzusem, să mă trimită
cu generoasă neobrăzare la
origini. Au fost deranjaţi de
declaraţiile mele de patriot-
ism, iubire de neam şi de
datul cărţilor pe faţă, ca
trăitor în trei regimuri: regat,
republică populară, respec-
tiv socialistă şi 
republică anarhist-capitalist-
postdecembristă…, cu ac-
cesoriul fantomatic şi caduc,
casa regală. I-a deranjat
faptul că, fiind în măsură să
fac comparaţii, am gândit cu
voce tare.

Cred că o succintă
punere faţă în faţă a ul-
timelor două forme statale
se impune:
- înainte de 1989, toate
formele de învăţământ,
unde se preda şi educaţia,
beneficiau de gratuitate – în
„democraţia” capitalist-
postdecembrisă, abandonul
şcolar şi analfabetismul au
atins cote alarmante;
- înainte de 1989, după ab-
solvirea unei şcoli, locul de
muncă era asigurat – astăzi,
nu! Statul român îşi
îndeamnă absolvenţii să
emigreze;
- înainte de 1989, per-
soanele afectate de boli psi-
hice erau adăpostite în
instituţii ale statului – astăzi
circulă lejer pe străzi, inclu-
siv în Parlamentul, Guvernul
şi Preşedinţia României;
- înainte de 1989, rar vedeai
vreun rătăcit cu mâna
întinsă – astăzi eşi agresat
de tot felul de „infirmi” de
conjunctură sau de haite de
ţigănuşi-hoţi de buzunare;
- înainte de 1989, românii
„mâncau salam cu soia” –
astăzi ingerează „alimente”
ambalate ostentativ şi asor-
tate cu otrăvuri ce aduc
moartea lentă, dar sigură,
după indicaţiile „Codex ali-
mentarius”: e-uri (unele in-
terzise în multe state ale
lumii), organisme modificate
genetic, insuficient verifi-
cate…;
- înainte de 1989, puteai
merge în siguranţă pe
stradă, indiferent de oră –
astăzi, după lăsarea în-
tunericului, ba chiar ziua, în
amiaza mare, poţi fi oricând
victimă a jafurilor, a vio-

lurilor, focurilor de armă,
frecvent folosite la reglarea
conturilor între bandele
ţigăneşti sau clanurile in-
fractorilor, mai nou, victimă
a decapitării (cazul femeii
din Bacău);
- înainte de 1989, Justiţia
aplica legile – astăzi,
(in)justiţia negociază
sentinţele în funcţie de
„cotizaţia”, de rangul şi
relaţiile împricinatului;
- înainte de 1989, hoţii, je-
fuitorii şi criminalii erau
judecaţi conform legilor şi
ascunşi după gratii – astăzi,
li se dă drumul în libertate, li
se permite să comită alte
crime; unii dintre ei ajung
să-şi practice pornirile în
Parlamentul României şi în
cele mai înalte instituţii ale
statului;
- înainte de 1989, abuzurile
erau excepţii – astăzi,
excepţiile ante-decembriste
au devenit reguli.

„Dura Lex, sed lex”!
Da, dar numai pentru unii:
Cum?, vor sări fanii
„reţelelor de socializare”?
Avem legi! Da, dar prin mul-
tele „uşiţe”, infractorii
evadează, se simt conforta-
bil sau dansează pe sârma
de la graniţa legilor. Efectele
de imagine negativă nu sunt
doar opera borfaşilor auto-
htoni. Un fost înalt
funcţionar al „celui mai de-
mocrat stat de pe Terra”,
după ce şi-a epuizat man-
datul încredinţat, după ce şi-
a manifestat sfidarea faţă
de noţiunea de familie
tradiţională şi ne-respectul
pentru datinile noastre,
marşând susţinător,
împreună cu iubita-
consoartă, în fruntea
deviaţilor rogvaivi la paradel
gay, a îndrăgit aşa de tare
România, încât n-a mai vrut
să plece acasă. Păi, cum să
lase acest parazit
internaţional bunătatea de
afacere – „Fondul Propri-
etatea” – pe mâna novicilor
mioritici? În echipă cu indi-
vizi de acelaşi calapod –
obedientele şi coruptele
lichele ale statului român,
indiferent de culoarea lor
politică -, Mark Gitenstein,
acest Al Capone reîncarnat,
a procedat „pas cu pas” la
jefuirea sistematică a
bogăţiilor, a resurselor ener-
getice şi a zăcămintelor
minerale ale României. Nu
trebuie ignorat nici faptul că
de la expirarea mandatului
său ca ambasador, S.U.A.
nu a mai numit un altul. 

Acum avem – de
ochii lumii – un „însărcinat
cu afaceri” al Înaltei Porţi de
la Washington, ceea ce
demonstrează, status quo-
ul de colonie al României.

Referindu-ne la legi,
borfaşi şi trădători – fie ei

băştinaşi sau alogeni – nu
doar bunul simţ, nu doar
logica, ci şi legea
fundamentală a statului
român au fost transformate
în covoraşe de şters ghetele
murdare ale celor mai no-
cive elemente profitoare de
un sfert de veac ale
debusolării populaţiei
României. Dictatura
majestăţii sale Mutu-Klaus
se profilează a fi mai nocivă
României decât a
regimurilor predecesorilor
săi postdecembrişti, luate
împreună! După ce l-a tras
pentru o vreme pe tuşă din
funcţia de consilier personal
şi l-a pus în „adormire” pe
banca de rezerve, majes-
tatea sa, Mutu-Klaus a
copiat procedura aplicată
conducerii S.R.I., numind un
suspect, şef al S.I.E. Şeful
statului ignoră deliberat fap-
tul că, asupra lui Mihai
Răzvan Ungureanu
planează, între altele, și
acuzaţia gravă că ar fi agent
al unui serviciu secret străin,
în această postură
reprezentând un factor de
risc major pentru naţiunea
română. În 2009, Nicolae
Ulieru, fostul purtător de cu-
vânt al S.R.I., persoană
avizată, ce nu-şi permite
enunţarea informaţiilor
false, referindu-se la Mihai
Răzvan Ungureanu, a de-
clarat: „Dacă Comisia
parlamentară de control a
S.R.I. sau S.I.E. vrea să mă
asculte, aş putea spune lu-
cruri interesante”. Nu l-a as-
cultat nimeni. Afirmaţiile au
fost reiterate în 2012, la nu-
mirea de către Traian
Băsescu, ca prim-ministru,
a lui Mihai Răzvan Ungure-
anu: „Oare preşedintele
chiar nu ştie cine e omul
ăsta, sau S.R.I. nu l-a infor-
mat”? Nici atunci afirmaţiile
sale nu au găsit ecoul cu-
venit. Acum, actualul şef al
statului sfidează grosolan
poporul român, re-numind la
conducerea Serviciului de
Informaţii Externe al
României o „incertitudine”.
Chiar dacă trădarea este
ridicată la rang de politică
de stat, Parlamentul
României trebuia să fie in-
format oficial, în plen,
înainte de a-l valida ca şef al
S.I.E., dacă Mihai Răzvan
Ungureanu a fost (este?)
sau nu agent al unui servi-
ciu de spionaj străin!
Situație în care exista o
foarte mare doză de proba-
bilitate ca adunătura
parlamentară să nu-i mai fi
acordat – aproape în una-
nimitate – votul de
învestitură la ;efia S.I.E.!

Mihai Răzvan Un-
gureanu a donat statului
maghiar Fundația Gojdu,
cadorisind Budapesta cu

aproximativ trei miliarde
euro – cam la cât este
estimată Fundația Gojdu -,
fără a socoti valoarea
inestimabilă pentru istoria
României a patrimoniului
documentar, simbol al
românismului. „Sub toate
aspectele, în calităţile pe
care le-a deținut anterior, de
ministru de Externe, de şef
al spionajului românesc şi
de prim-ministru, a cadus
numai prejudicii interesului
naţional. 

În mod normal, el ar
trebui anchetat, judecat și
condamnat”. 

Cum, Doamne, din-
tre atâtea milioane de
români, majestatea sa,
Mutu-Klaus-Demolatorul, nu
a găsit să pună şef al S.I.E.
decât un alogen atât de sus-
pect?!

O altă mizerie a
legislaţiei româneşti este re-
centa ispravă a unei lichele
strecurată printre „aleşii
neamului” şi care, stimulată
de o mai veche intenţie
declarată încă din ianuarie
2013, a reprezentantului
instituţiei de cenzură
I.N.S.H.R.-E.W., a strecurat
pe sub uşa comisiei din par-
lament încă un abuz legisla-
tiv. Este vorba de
„îmbogăţirea” abuzivei şi
anti-constituţionalei O.U.G.
31/2002 cu noi restricţii de
exprimare publică. Iată și o
ciudată (?) coincidenţă:
având în vedere data
înfiinţării Mişcării legionare
– 24 iunie 1927, la 24 iunie
2015, „aleşii neamului” s-au
erijat în istorici şi au supli-
mentat prin re-votare, legea
„antifascistă” și
„antinegaționistă” emis[ de
Adrian Năstase.
Argumentată în mod minci-
nos, suplimentarea are ca
ţintă finală legiferarea cen-
zurii discreţionare şi insti-
tuirea controlului total
asupra cercetării ştiinţifice,
respectiv suprimarea
libertăţii de exprimare. Bau-
baurile cu care sunt
culpabilizaţi, şantajaţi şi
ameninţaţi cu închisoarea
cei care au alte opinii decât
cele înscrise în menţionata
mizerie legislativă, sunt evi-
dente: „negarea” sau „mini-
malizarea” holocaustului,
punerea în imposibili a
românilor de a-şi aşeza eroii
acolo unde le este locul şi
„deflexiunea” acestei „legi
Big Brother a Istoriei”. Efec-
tul de turmă al aleşilor nea-
mului a triumfat încă o dată.
Niciun vot împotrivă. Nicio
abţinere! Nicio referire la
Holocaustul Roşu, comis
tocmai de beneficiarii
O.U.G. 31/2002, ridicată la
rang de Lege organică şi
îmbogăţită periodic cu noi
restricţii comandate. Să nu

ne mirăm, aşadar, că scrier-
ile lui Mircea Eliade, Emil
Cioran, Radu Gyr şi – de ce
nu – ale lui Eminescu, ca-
davrul din debaraua lui Pat-
apievici, slovele lui Nicolae
Iorga sau catrenele lui
Păstorel Teodoreanu…, vor
fi declarate prohibite în
România. Revin asupra
unui articol scris în aprilie
2014, unde adresam câteva
întrebări celor care au altă
menire decât cea prestată
lamentabil:
- Când „aleşii neamului” vor
sluji Neamul Românesc şi
interesele sale, nu nea-
murile străine şi interesele
altora?
- Când „aleşii neamului” vor
cere dovezi pentru
acuzaţiile nedovedite îm-
potriva poporului român,
bazate fie pe mărturii
subiective (uneori chiar ale
unor persoane decedate
sau inexistente), nu pe fapte
şi documente?
- Când „aleşii neamului” vor
avea demnitatea şi vertical-
itatea de a spune despre
România precum fostul
preşedinte al Poloniei: „Nu
tot ce-i bun pentru Uniunea
Europeană este bun şi pen-
tru Polonia!” Este adevărat,
a plătit cu viaţa patriotismul
său, se cunoaşte.
- Când „aleşii neamului” vor
avea curajul şi demnitatea
să spună: Nu! Comisarilor
de la I.N.S.H.R.-E.W.? Di-
rectorul acestei instituţii se
poartă cu românii precum
Ana Pauker, iar Consiliul
Naţional pentru Combat-
erea Discriminării n-aude,
nu vede! O fi destinat doar
discriminării pozitive?” Nici-
unuia dintre „aleşii neamu-
lui” nu a protestat că
busturile criminalului de
români Albert Wass
sfidează România şi Legea
107 din 2006 de pe soclurile
din Transilvania.

Socotesc că autorii
demersurilor prezentate,
aproape toţi alienaţi bipezi
fără şanse de recuperare –
posibil „expulzaţi” discret din
aşezămintele pentru bolnavi
psihici sau din puşcării – ar
trebui judecaţi pentru
trădare de neam, pentru
sabotarea culturii naţionale
şi duşi „unde a-nţărcat mutu
iapa”, sau, cum glăsuia Yes-
manul Cioroianu despre
ţigani, pe vremea când se
trăgea de şireturi cu regele
Juan Carlos, să fie duși în
Sahara, la plantat dovleci.
Un motiv în plus, ca toţi
candidaţii pentru Parlamen-
tul României să fie supuşi
unui riguros examen med-
ical înainte de alegeri şi, im-
perios necesar, psihic,
înainte de a fi validaţi!

●
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Sanepid-ul anti-Diaspora!Sanepid-ul anti-Diaspora!

Cezar 
Adonis Mihalache

AAcum chiar ar fi
potrivită o lustrație! O
lustrație a gândirii comunis-
toide. Că nu ar mai rămâne
nimeni, nici prin Guvern, nici
prin mare parte din Marea
Adunare a „aleșilor”. O
lustrație a tovarășilor cu ide-
ologie pre și postiliesciană,
năpărci scoțând capetele
prin mâzga guvernării pre-
cum viermii din mormintele
neîngrijite. Dar nu din cele
încă nesăpate ale
tovarășilor și ciracilor ili-
escieni, ci din cele ale
indiferenței noastre…

Și abia ce am
scăpat de tovarășul Rus,
arogantul ex-ministru al
Transporturilor, care s-a
lepădat singur de haina put-
erii, dar nu și de gândirea
retrogadă, după ce și-a de-
schis microfonul fuduliei din
CPEx-ul pesedist de la
Palatul Victoria, râcnind,
critic-dojenitor, la adresa
soțiilor celor plecați în capi-
talismul diasporei sa făcă un
ban și care țin acasă, în
România, trântori de gen,
feminin egal curve, și mas-
culin, adică băieți-golani. A
nu se confunda însă cu
băieții de bani gata ori cu

soții politici ținuți acasă 
de nevestele plecate 
la munca intelectual
europarlamentară!

Abia ce am scăpat
dară de acea năpârcă
sforăitoare, că altă
viețuitoare s-a trezit cuvân-
tând discursuri de factură
leninistă. Iar dacă intelectu-
alul gargarei în transporturi

critica leprele crescute cu
banii celor plecați la muncă
afară, activistul din CC-ul de
pe lângă Cpex-ul central, a
aruncat cu mizerie exact în
românii care se spetesc pe
afară. Și care au nesimțirea
să vină în țară să-și trateze
bolile! Individul uită că sun-

tem cu toții cetățeni eu-
ropeni. Și avem aceleași
drepturi în oricare țară. Dar
mai ales în propria țară! Dar
cum prostia e însoțitoare
fuduliei în gândire, viermele
sanitar de la casa de servicii
medicale anti-pacienți nici
măcar nu a comentat de-
spre eventualul tratament al
diasporei în spitalele cavou

din țară, ci despre solic-
itarea serviciilor de urgență.

Adică, după mintea-
i puțină, preşedintele Casei
Naţionale de Asigurări de
Sănătate, Vasile Ciurchea,
recte o curcă nomenclatur-
sit delaționistă, ar trebui ca
românii din Diaspora, veniți

acasă în vacanță, să nu mai
deranjeze urgențele
tovarășului Arafat (asta e
altă treabă penibilă, dias-
pora să bată, în propria țară,
la ușa unui expat, dar tre-
cem peste!)

Or, să spui că
românii vin acasă să se
trateze gratuit la Urgențe, e
deja dincolo de logică. Păi,

care tratament la Urgențe,
domnu C(i)urcă?!

Acesta este însă
cabinetul Ponta! Pentru
țară, un Executiv, pentru Di-
aspora un guvern anti-
românesc. O clică de
neonomenclaturiști care
duce un război cu Diaspora.

Pe care vor să o izoleze, re-
fuzând votul prin
corespondență, alocând
doar șase locuri în parla-
ment pentru o diasporă care
numără peste 3,5 milioane
de români (din nou, jignitor,
mai mulți reprezentanți au
expații prin felurite comisii!)
și cărora şeful CNAS vrea
să le interzică să se trateze
în România, deşi sunt pos-
esorii unui card de sănătate
european, valabil în orice
ţară din UE. Un guvern con-
dus de un personaj care
voia să-i taxeze pe românii
de afară cu zece euro pe
lună pentru asigurări so-
ciale…

De fapt, o clică de
ministri de dezinsecție într-
un guvern transformat în
sanepid anti-diaspora!

●

Sfârşitul politic al generalului Oprea „Izmene”!Sfârşitul politic al generalului Oprea „Izmene”!

Ionuț
Țene

PParadoxal, Gabriel
Oprea, generalul patru stele
făcut pe timp de pace ca şef
la intendenţă şi poreclit
„Izmene” de colegi, deşi
pare pe culmile puterii sale
politice ca premier interimar,
e la începutul sfârşitului său
politic. Gabriel Oprea fost
„badigardul” lui Doina
Cornea, pe când era locote-
nent, aducând-o la ordinul
lui Ion Ilici Iliescu cu tab-ul
de la Cluj la Bucureşti pe 23
decembrie 1989 ca să dea
credibilitatea loviturii de stat
înfăptuite de agenţii KGB.
Oprea s-a mai remarcat ca
şi paza de corp a liderului
minerilor Miron Cozma în
anii 90.

Gabriel Oprea e tipul
politicianului „parvenit” per-
fect, infatuat şi mândru, deşi
e „goluţ” pe dinlăuntru din
punct de vedere sufletesc.
Sistemul securisto-comunist
post-decembrist s-a folosit
de el până ieri, de azi în-
cepe toboganul său politic.
A făcut prea mare avere din
salariu de bugetar şi a
trădat prea mulţi politicieni
ca să nu îi vină decontul
acum. L-a trădat pe Adrian
Năstase pe când era pre-
mier şi „şeful mafiei sale
personale” vorba lui Traian

Băsescu. Reevaluat de
marinarul de la Palatul
Cotroceni a devenit indis-
pensabil în Guvernele Emil
Boc şi MRU, ca apoi să
trădeze din nou pentru a de-
veni vicepremierul lui Victor
Ponta. Crezând că e mai
deştept decât alţii şi mai

ales decât binomul SRI-
DNA, Gabriel Oprea a bătut
mâna cu sasul Klaus Iohan-
nis ca şi „soluţie imorală”
pentru a vota pe MRU şef la
SIE, deşi individul e cel mai
controversat personaj politic
din istoria post-decembristă
cu origini morale bolşevice
şi incerte, care a oferit
averea Gojdu la unguri.

Kelemen Hunor a declarat
că ar fi venit şi de pe Lună
să voteze cu MRU în parla-
ment.

Ca premier interimar
Gabriel Oprea a cerut să fie
numit „generalul de la
Palatul Victoria” şi s-a
crezut mai deştept decât

sistemul securistic coman-
dat de Klaus Iohannis. A
trădat din nou, de data
aceasta PSD, aşa cum îi e
obiceiul crezând că scapă
de mâna lungă a legii şi
justiţiei manevrate de co-
mandantul suprem prin in-
strumentele sale „totalitare”
SRI şi DNA. De data asta
Gabriel Oprea s-a înşelat. E

la începutul unui declin
politic accentuat. Iohannis şi
sistemul nu mai are nevoie
de încă un trădător politic ca
„soluţie imorală”, ci doar de
parlamentarii lui.

Generalul „Izmene”
s-a crezut prea deştept şi că
va scăpa făcând jocul

lutheranului Iohannis aflat în
slujba marilor puteri şi
multinaţionalelor. De data
aceasta a pierdut pariul
supravieţuirii sale politice.
Au şi îneput să apară
dosarele politice. La comisa
de etică a Universităii
Bucureşti s-a depus o
cerere „anonimă”,
reclamând că Gabriel

Oprea şi-a fi plagiat lucrarea
de doctorat din 2003. Dacă
se confirmă plagiatul,
Gabriel Oprea pierde postul
de profesor universitar şi
funcţia de coordonator de
doctorate la academia de
studii militare. Plus că ar tre-
buie să dea banii înapoi
luaţi ca doctor şi profesor.
Mai mult, un cetăţean a
depus o sesizare la ANI
care să verifice uriaşa avere
de bugetar a lui Gabriel
Oprea din ultimii zece ani.
Sistemul funcţionează per-
fect prin binomul SRI+DNA,
iar Klaus Iohannis nu mai
are nevoie de încă un
„trădător politic”. Putem
spune că prin trădarea
politică de ieri se încheie
cariera politică de prim plan
a lui Gabriel Oprea, un pion
specific pieselor de teatru a
lui IL Caragiale şi o
paradigmă malignă a
politicii post-decembriste.

●


