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Instituirea cenzurii pe internet; Instituirea cenzurii pe internet; 
acum, doar pe internet…acum, doar pe internet…

Cezar Adonis
Mihalache

ÎÎntr-un fel, în cazul
jocurile de noroc e ca în
politică… Singura diferență
e că, dacă într-unul din „sis-
teme”, jucătorii accesează
de bună voie schemele de
amăgire, în celălalt, cel
politic, ei joacă exclusiv vari-
antele de (ne)câștig puse la
dispoziție de către sistem.
Adică, „păcănele”, „bandiț

ciungi”, „sloturi”, de o parte,
partide, politicieni – de
cealaltă parte! În fapt,
mașinării, mai mult sau mai
puțin complexe, de furat!

În rest, doar
asemănări! Dar cea mai
nefericită asemănarea este
rostul „jucătorilor” în ambele
scheme. Acela de a asista,
neputincioși, în cele mai
multe situații, la „decizia”
mecanismului de joc care le
sortează „norocul”.

Un lucru lipsea,
însă… Pedepsirea „ludo-
manilor”! E drept, în sfera
politică, alegătorii erau
oricum tratați ca perdanți. Și
pedepsiți pentru „alegerile”
făcute, pedepsiți, iată, de
mai bine de un sfert de
secol.

Dar să vii și în
domeniul jocurilor de noroc
să îi arzi pe jucători pentru
că au pariat pe site-uri nea-
greate de sistem este totuși
prea mult. Să le trimiți, nu
atenționări că toate acele
site-uri, case de jocuri și alte
cele, nu sunt autorizate, ci
amenzi și impuneri este ca
și cum nouă, alegătorilor,
guvernanții momentului ne-
ar trimite, în mod oficial,
amenzi pentru alegerile
noastre care au creat
guvernările trecute!

Sistemul are nevoie
de bani! Mulți bani! Iar de-

pistarea a 50 000 de jucători
de pariuri online și amen-
darea lor cu sume de până
la 10 000 lei (!) părea o
sursă bună de făcut bani.
Numai că nu despre bani
este vorba! Căci, în reali-
tate, contestate în instanță,
sistemul nu s-ar putea baza
nici măcar pe o parte din
acești bani.

Și nu este vorba nici
de reversul deciziei sis-
temului, acela ca toți acești
50 000 de jucători, în

celălalt sistem de joc, politic,
cu extragerea de alegeri de
la anul, ar putea reprezenta
o masă electorală,
dimpreună cu familiile și
cunoscuții lor, consistentă.
Semnificativă ca dimensi-
une, dar, evident, nu
influentă în fața deciziilor
(inclusiv politice) ale „sis-
temului”.

În fapt, este vorba
despre gheara sistemului
Big-Brother împunsă în
alegerile oamenilor. Acum
decizii legate de felul lor de
a se distra. Dar mâine-
poimâine?!

Pentru că, după
înștiințarea jucătorilor cu
sumele datorate ca amenzi
pentru că au pariat on-line
(și e ca și cum călătorii 
unui autobuz neautorizat,
neavând, de exemplu, cau-
ciucuri de iarnă, ar trebuie
amendați pentru că nu s-au
interesat înainte de fișa
tehnică!), Oficiul Național
pentru Jocuri de Noroc a
cerut furnizorilor de internet
să blocheze accesul pe site-
urile respective a mii de
jucători IDENTIFICAȚI (cât
de legal, însă, în condițiile în
care „interceptarea unei
transmisii de date informat-
ice repezintă o infractiune”,
dar Big-Brother nu poate fi
un infractor, nu?!).

Cine i-a dat „sis-

temului” mână liberă pentru
a supraveghea, „din oficiu”,
mii de navigatori pe internet
pentru a-i surprinde pe cei
care accesează/joacă pe
anumite site-uri? Cum și de
când își permite „sistemul”
astfel de supravegheri?

Și nu în cele din
urmă, este evident că sun-
tem în fața unui precedent
creat intenționat. „Sistemul”
supraveghează abuziv
(iată!, avem dovezi, cu
nume și adrese pentru care
Oficiul pentru Jocuri de
Noroc a și trimis notele de
plată), dar tăcem! Furnizorii
de internet taie, la comanda
lui Big-Brother, accesul
clienților lor la aceste site-
uri. Și, iarăși, tăcem!

Practic, o autoritate
administrativă, și nu o
instanță de judecată, decide
acum ce nu avem voie să
accesăm pe internet, insti-
tuind cenzura continutului
pe internet. Azi, cenzurând
conținutul unor site-uri de
jocuri, mâine – poate ceea
ce nu mai avem voie să
citim!

Nu ne revoltăm,
deși, mâine-poimâine,
același sistem, poate sub un
alt nume, nu al jocurilor de
noroc, ci al unui oficiu fățiș
al cenzurii, va decide ce alte
site-uri vor trebui cenzurate,
iar clienții sancționați,
amendați, hărțuiți… De-
sigur, clienții de mass-media
virtuală, atât de virală ca
viteză de propagare a
informației, dar poate și ale
site-uri de socializare!

Totul funcționeză în
baza legilor Big-Brother, re-
cent promulgate de
președintele Iohannis. Care
poate nu a înțeles dimensi-
unea nevirtuală a acestor
legi pentru libertățile noas-
tre.

●

Sunt oare nemţii mai Sunt oare nemţii mai 
muncitori ca alţii? muncitori ca alţii? 

Corneliu
Vlad

TTemerară uneori până
la riscant şi pasibilă de înfocate
controverse, încercarea de a
face portretul colectiv al unui
popor, mai nou numită
imagologie, nu-i descurajează
totuşi să recidiveze în acest tip
de literatură pe urmaşii de azi
ai lui Keyserling, „clasic" al
genului prin celebra sa „Anal-
iza spectrală a Europei". Iar
dacă lui Keyserling multe i se
„iartă" mulţumită fascinantei
sale scriituri eseistice, autorul
francez Guillaume Duval şi-a
găsit o altă pavăză în fata pre-
vizibilelor critici, mai ales că şi-
a ales ca obiect de studiu
tradiţionalul vecin german: rig-
uroasa analiză economică.
Economist de profesie, dar
după ce a lucrat ani mulţi ca in-
giner în industria germană, pe
care o cunoaşte aşadar prea
bine chiar „din producţie", cum
s-ar zice, Duval, astăzi redac-
tor şef al publicaţiei „Alterna-
tives economiques", a scris o
carte care spune esenţialul de-
spre ea încă din titlu: „Made în
Germany. Modelul german din-
colo de mituri". Germanofil de-
clarat, autorul cărţii nu ezită
totuşi să demonteze cu metic-
ulozitate germană (s-ar putea
zice) şi să explice pe-ndelete
cele mai uzuale, mai comode,
mai banale şi mai... false,
demonstrează el, stereotipuri
despre neamţul harnic şi
muncitor, bine pregătit şi
conştiincios, corect şi ordonat
etc. etc. Ceea ce nu înseamnă
că este cumva negat miracolul
economic german postbelic,
performantă mondială rarisimă
a unei naţiuni care a renăscut
din cenuşa războiului ca
pasărea Phoenix pentru a de-
veni una din primele puteri
economice ale lumii. Dar mi-
turile tot falsuri, frumoase sau
nu, rămân şi autorul cărţii îşi
propune să le raporteze la
realităţi.

Germanii, mai munci-
tori ca alte popoare? Nu-i
adevărat. În 2011, germanii lu-
crau în medie 34,6 ore pe
săptămână iar francezii,
bunăoară, 35,3 ore. Germanii,
mai „şcoliţi" decât alţii? Nu,
căci în 2009, forţa de muncă
germană în vârstă de 25-34
ani cu studii universitare
însemna 25,7 la sută din total,
iar în Franţa 43 la sută. Nu e
adevărat nici că germanii îşi
iau concedii de odihnă mai
scurte, nici că eficienţa
economiei germane s-ar da-
tora religiei protestante (apud
Max Weber şi discipolii), nici că
politica de austeritate aplicată

de atâta vreme s-ar datora
numărului mare de pensionari
etc. etc. Secretele miracolului
german trebuie căutate în altă
parte, explica autorul francez.
„Industria germană
funcţionează pe bază de code-
terminare.

Patronatul trebuie să
negocieze totul cu sindicatele
care sunt, într-adevăr, foarte
puternice. [...] Germanii au fost
marii câştigători ai reintegrării
ţărilor din Europa centrală şi
răsăriteana în comerţul euro-
pean. Ei le-au încorporat foarte
rapid în ţesutul producţiei. [...]
În sfârşit, Germania a avut
şansa de să vedea explodând,
în ţările emergente, cererea la
produse în care chiar este
specializată, că de pildă
masinile-unelte sau automo-
bilele puternice, care se ex-
porta bine în ţările unde apare
o adevărată clasa mijlocie". Iar
Germania nu numai că nu a
suferit, ci chiar a profitat de pe
urma crizei (evitarea şomajului,
îndatorarea partenerilor, deval-
orizarea euro).

Iată de ce cancelarul
Angela Merkel nu se grăbeşte
să rezolve criza - afirmă econ-
omistul francez. Se poate vorbi
de o indiferenţă germană faţă
de criză?, îl întreabă un ziarist.
„Da. Se vorbeşte mult de lead-
ership-ul german. Dar de fapt
e mai degrabă o absenţă de
leadership. Germania a ajuns
la un leadership economic de
facto, dar nu ştie deloc ce să
facă pe plan politic. E ca o
găină care a găsit un cuţit". Şi
în plus, o trânteşte în final au-
torul (să nu uităm!) francez,
doamna Merkel este „o
nemţoaică din Est care a de-
scoperit U.E. la vârsta de 33
de ani, nu s-a plimbat niciodată
până atunci prin Italia, Spania
sau Grecia [...]. Cred că de fapt
ea nu înţelege mare lucru din
ceea ce se întâmplă în Eu-
ropa". Şi totuşi...

Oricât de necruţător ar
fi diagnosticul pus în această
carte economiei germae, au-
torul recunoaşte strălucirea
brandului „Made în Germany"
(care nu va păli prea mult nici
prin scandalul Volkswagen").
Forţa industriei germane ţine
mai puţin de nivelul inginerilor
şi mai mult de mândria munci-
torilor şi de respectul cu care îi
tratează societatea - mai
divulgă cartea un secret al
reuşitei germane.

●
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Românul, ca la cinematograf...Românul, ca la cinematograf...

George V.
Grigore

CCinematograful a
oferit din totdeauna senzația
de evadare într-un alt spațiu
și un alt timp. El a fost cel
care a oferit românului în
regimul trecut senzația de
libertate. Intrai în întunericul
catifelat al sălii de proiecție
și uitai efectiv de tine. Nu
mai existau probleme, nu
mai exista foame sau frig.
Imaginea color ținea și de
foame și de cald. Așa puteai
călătorii pe întreaga
planetă, dar și în spațiul in-
finit, te puteai îndrăgosti,
puteai fi un aventurier din
vestul sălbatic american,
sau un erou al trecutului is-
toric. Așa puteai strânge de
mână iubita sau săruta pe
ascuns o fată, profitând de
întuneric.

Sala de cinema
avea magia ei. Când eram
copil și mergeam la cine-
matograf căutam să ocup
un loc în primul rând, având
impresia că astfel sunt chiar
primul care vede filmul re-
spectiv. Cei din spate
vedeau filmul mai târziu ca
mine și astfel eu eram avan-
tajat de poziția mea primă.
După ce cumpăram biletul
și doamna plasatoare de la
ușă mi-l rupea (pentru con-
trol), alergam să ocup locul
atât de dorit. Odată așezat,
priveam peste umăr spre
restul sălii de proiecție și
eram mândru de locul meu.
Când începea proiecția,
senzația de început era una
nemaipomenită, numai că,
după începerea proiecției,
nu puteam urmării întreaga
imagine panoramică a
ecranului imens. Par-

curgeam în viteză, de la
stânga la dreapta și invers,
marele ecran, iar apoi
urmăream și pe verticală
imaginea, încercând să și
citesc textul traducerii. Mă
alegeam cu o amețeală
cumplită, dar nu renunțam
la primul rând.

Așa s-a întâmplat și
cu românul de rând atunci
când în ’89 s-au deschis
granițele spre Europa, sau
aiurea spre întreaga
Planetă Albastră. Obișnuit
cu apartamentul mic de la
bloc, sau cu mica sa
gospodărie, românul s-a
văzut liber într-un spațiu
imens (ca la cinematograf),
cu obiective turistice
atrăgătoare și istorii puse în
valoare. Au privit românii cu
gâturile întinse spre vârfurile
catedralelor europene, spre
minaretele moscheilor, spre
vârful piramidelor și apoi,
neștiutori, au citit repede și
pe diagonală în paginile in-
ternetului despre aceste lu-
cruri, care parcă nu erau
adevărate. Imaginile erau
fascinante, dar organizarea
acestor state capitaliste era
fascinantă; era foarte bine
pusă la punct. Acestea toate
se prezentau astfel, pentru
că aceste țări au fost doar
capitaliste de-a lungul isto-
riei lor, timp de sute de ani
(ca într-un frumos film S.F.).

Noi, românii, ve-
neam dintr-o tornadă a
schimbărilor sociale care
ne-a dat peste cap
așezarea și gândirea de
câteva ori: am fost scutul
Europei o întreagă istorie
luptându-ne cu imperiile și
migratorii, am fost capitaliști
(chiar Grânarul Europei și
Micul Paris), apoi socialiști
(unii spun comuniști, dar nu

am ajuns chiar acolo; doar
partidul era comunist; cu
ceva realizări acum uitate
(Metroul, Casa Poporului,
Canalul Dunăre-Marea
Neagră, A treia flotă a lumii,
etc.), iar apoi din nou
capitaliști (oare?)). Capitalul
s-a „plimbat” de colo-colo;
când a aparținut unei clase,
când a aparținut tuturor, iar
apoi s-a „adunat” din nou în
mâna unei clase de
parveniți, ziși și noii
capitaliști. Silviu Brucan îi
numea într-una din cărțile
sale „stâlpii noii puteri”. Ei
au fost de fapt chemați spre
a li se împărții România.
Trebuia în această
degringoladă a reașezării
României pe noile coordo-
nate europene să avem și
noi capitaliștii noștri, dar și
faliții noștri. De fapt, falit s-a
dovedit a fi poporul, care nu
a participat la acest „joc” de
culise, nefiind chemat sau
anunțat; el era marele
pierzător din start. Dacă
punea întrebări incomode, i
se spunea că s-au deschis
granițele și este liber să
plece (la un nou cine-
matograf ?).

Cei care încurcau
procedura de reîmpărțire a
României trebuiau să tacă
sau să plece cât mai de-
parte. Plecat afară, românul
din prima linie a migrației
(rândul întâi), a privit ca la
cinematograf noile imagini
ce i se perindau prin fața
ochilor. Amețeala era
plăcută la început. Avea și
puțin din gustul libertății
câștigate. Apoi, după ce a
stat și a mai cugetat,
românul nostru a început să
înțeleagă că poate păși și el
în imaginea aflată pe ecran,
să facă parte din „filmul” la

care doar asistase până
atunci, ca într-un filmuleț de
reclamă comercială în care
spectatorii se ridicau de pe
locurile lor din sală și
pătrundeau efectiv prin
ecran direct în acțiunea fil-
mului urmărit. Și astfel mil-
ioane de români, până
atunci spectatori la marele
film internațional al
globalizării, au devenit
acum „actori”, asumându-și
cu toată energia și puterea
lor rolul în acea societate.
Nu numai că s-au angajat și
au dezvoltat cariere de suc-
ces, dar s-au implicat și
politic și organizatoric. Toate
aceasta s-au făcut pentru
că acum acesta devenise și
„filmul” lor; vor apare în
distribuția de la final a isto-
riei.

În tot acest timp, în
România, cinematograful
falimentează, falimentează
industria și agricultura
românească. Pe lângă
câteva Mall-uri în care se
mai dau și filme, fostele săli
de cinema sunt tăcute și
pustii. Trebuiau să devină
sali de jocuri de noroc, sau
cabaret, dar nu s-au înțeleg
la bani și atunci - ca la noi -
mai bine stau închise o
vreme. Oricum, nu prea mai
avem nici filme. 

Cele ce apar prin
festivaluri internaționale și
au succes sunt tot cele care
au ca subiect fie fosta
Epocă de Aur, fie angoasele
unei permanente tranziții
postrevoluționare spre
nimic. Nu mai avem filme cu
muncitori, nu mai avem
filme cu agricultori, cu car-
actere umane ce pot fi luate
de model de către tânăra
generație. „Vedetele” de
acum sunt „gonflate” sau sil-

iconate. Nu mai sunt filme
de dragoste adevărate, nici
istorice, S.F. sau comedii.
Ne uităm tot la minunatele
B.D.-uri și la filmele lui
Sergiu Nicolaescu când le
„prindem” pe vreun canal
TV.

Dacă românii din
străinătate au putut „să
treacă de ecran” într-un film
occidental și și-au construit
o carieră, cei care au rămas
în țară nu au mai avut la
dispoziție ecranul magic al
cinematografului care îi con-
ducea către o altă lume și
sunt blocați într-o buclă
temporală care se repetă la
infinit, ca bucla de film din
studioul de post-sincron sau
roata de antrenament al
unui haster ce se învârte
fără rost.

În vreme ce lumea
evoluează și se schimbă,
România ține închise cine-
matografele, sau prezintă
aceleași filme vechi, sau
filme noi cu subiecte vechi
și angoasante. Noi avem o
același lume, cu aceleași
întâmplări, cu aceleași per-
sonaje cenușii. Teama de a
nu putea fi controlați de un
sistemul învechit, obedient
și nepregătit ne face să nu
putem trece la o altă etapă
de țară. Suntem blocați într-
o aparentă activitate, într-o
aparentă evoluție ce este de
fapt mincinoasă. În vreme
ce ceilalți trec pe lângă noi
în mare viteză („Fast&Fu-
rios”), noi stăm pe loc și nu
avem noroc! Nu mergem
nici măcar la pas... cu
pas....

●

Ironic, dar fără umor!Ironic, dar fără umor!

Victor
Nafiru

AAm sperat ca după
plecarea lui Traian Băsescu
de la Cotroceni să se ter-
mine cu glumele de prost
gust dintre cele două palate.
Să intrăm și noi într-o nor-
malitate, chiar dacă nu am
prea fost obișnuiți cu așa
ceva în ultimii 25 de ani. 
Mă gândeam că noul
președinte are în el genă de
neamț veritabil și nu se va
coborî la nivelul de
miștocărie ieftină și, uneori,
de mahala de care am tot
avut parte în ultimele două
mandate. Dar, încă o dată,
m-am înșelat în privința lui
Klaus Iohannis.

Față de cum îl per-
cepusem în campania pen-
tru prezidențialele din 2014,
președintele a devenit dintr-
o dată ironic, dar fără a
avea umor. La glumele

spuse de el nu ai cum să
râzi, să te amuzi, așa cum
se întâmpla în cazul lui
Băsescu. Iohannis încearcă
să-și persifleze adversarii,
uitând că și asta este o artă

și nu oricine se pricepe la
așa ceva.

La rândul său, Victor
Ponta a prins curaj și a în-
ceput să-l ia peste picior pe
președintele care i-a
reproșat că a devenit prea
belicos, uitând că este jude-

cat penal. „S-a dus la Brux-
elles ca surda-n horă“, s-a
amuzat premierul, lăsând să
se înțeleagă că, după toate
antrenamentele făcute cu
Traian Băsescu, cu Iohan-

nis va fi floare la ureche.
Dacă cei doi își permit, nu
au decât să se tragă de
brăcinari, cum se spune în
popor.

Atitudinea lui Klaus
Iohannis nu pare să fie
rezultatul educației sale, ci

mai degrabă suma im-
boldurilor primite de la co-
laboratorii săi direcți sau
indirecți. 

Aceștia încearcă să-
l trezească din letargie și să

facă și el ceva, dacă vrea
să-i aducă pe liberali la put-
ere înainte de alegerile din
2016. În opinia acestora,
șicanele președintelui ar da
bine la electoratul chemat la
urne, așa cum proceda fos-
tul președinte. Ce uită acești

sfătuitori e faptul că  Iohan-
nis nu-i ajunge la acest
capitol nici la degetul mic lui
Traian Băsescu.

Și apropo de acești
sfătuitori din umbră, oameni
de bine, pentru el și cei din
jurul său. Dacă un consilier
al lui Victor Ponta ar fi fost
surprins precum Dan Miha-
lache, nu ar fi fost exclus ca
președintele să-i ceară
demisia nu doar consilieru-
lui și premierului, ci și por-
tarului și femeii de serviciu
de la Palatul Victoria.

De ce asta? Pentru
că e mai haios și hazos să
faci politică de acest gen.
Dar așa, fostul pesedist Dan
Mihalache, plecat la liberali
pentru că nu a mai avut loc
pe listele parlamentare, nu
a greșit cu nimic, ci numa s-
o odihnitu’, tolănit ca în
gară, în sala de așteptare.

●
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„Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război”„Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război”

Ion
Măldărescu

NNeamul românesc a
cunoscut întotdeauna jertfa
şi eroismul, ele fiind, de alt-
fel, indisolubil legate de
evoluţia istoriei noastre.
Orice act de propăşire
istorică a fost, pentru Româ-
nia, consecinţa unor eforturi
considerabile, alăturate
poziţiei active în faţa eveni-
mentelor. N-am fost neam
de ostaşi, dar parcă a fost
scris undeva, într-o carte a
lumii şi a duhului atotbiruitor,
ca neamul acesta de plugari
şi păstori să scrie cu sânge
cele mai importante mo-
mente ale istoriei, atunci
când încrâncenarea vre-
murilor a cerut-o. N-am fost
neam de ostaşi, dar n-a fost
căpetenie de oaste străină,
oricât de puternică, oricât de
biruitoare, care să nu
rămână impresionată în faţa
curajului şi a nenumăratelor
jertfe, pe care ostaşul
român le-a dovedit întot-
deauna cu statornicie, pe
câmpul de luptă.

Tăria noastră, tăria
oşteanului român se trăgea
din condiţia sa de lucrător al
pământului. Pentru români,
oameni legaţi de glia
strămoşească, de truda pe
care au oferit-o pământului,
de bucuria şi belşugul cu
care acesta i-a răsplătit,
reprezintă - în sens biblic -
leagănul vieţii şi al morţii.
Urmaşi ai străbunilor daci,
românii s-au născut şi au
trăit aici, între aceste hotare,
„la poarta furtunilor şi a tre-
cerii oştilor", fiind gata să
moară în ceasul suprem -
uriaş înţeles al jertfei pe
care ei au adus-o de mii de
ori: Plevna, Griviţa,
Mărăşeşti, Oituz, Odesa,
Caucaz, Stalingrad, Carei,
Ungaria, Cehoslovacia -
munţii Tatra... locuri udate
cu sânge de ostaşii români,
pe care astăzi un 
institut anti-românesc
îirecondamnă la necinstire,
uitare, cenzură şi interz-
icerea scrierilor lor. Aş vrea
să ne putem întoarce în anii
celui de-Al Doilea Război
Mondial, să putem modifica
„viitorul"-trecut, să putem
conteni suferinţele inimagin-
abile ale victimelor celei mai
teribile încleştări din istoria
omenirii şi a urmărilor sale
şi să ne cinstim eroii-martiri
după cum merită..

Săraca exprimare a
cuvintelor nu va izbuti
niciodată să cuprindă viz-
iunea de dincolo de lume şi
de veacuri. Ostaşul român a
mers la moarte şi la biruinţă
senin, grav şi profund
pătruns de împlinirea misiu-
nii care - dincolo de clipă - a

căpătat dimensiuni cos-
mice. Jertfa ostaşului român
a fost, este şi va fi jertfa
pentru pământ, pentru
România eternă, realitate
fundamentală, primordială
şi unică. Jertfa ostaşului
român căpătase cândva
conotaţiile şi proporţiile unui
proces religios, pentru că ea
ţinea de credinţă, în faţa
căreia genunchii noştri nu
ştiu decât să se plece, iar
fruntea să atingă, umilită,
ţărâna cea îngroşată cu
sângele celor ce şi-au dat
obolul pentru ea. În urma
raptului teritorial impus prin
Diktatul de la Viena din anul
1940, românii rămaşi sub
ocupaţia maghiară se
adresau unuia dintre cei mai
mari militari şi oameni de
stat pe care i-a avut Româ-
nia: „Te vrem la Bicaz, Te
vrem în Bihor, Te vrem la
Feleac, Te vrem în Sătmar...
La Tisa te vrem, Mareşale!".
(Poezie din volumul „Ne
cheamă Ardealul" ed.
1944).

De-a lungul istoriei,
România nu a dus războaie
de cotropire. Abandonată
de aliaţii „tradiţionali" -
Franţa şi Marea Britanie -
preocupaţi de propria
soartă, în pragul celui de-Al
Doilea Război Mondial
România s-a găsit singură
în faţa Istoriei. 

Teritoriul i-a fost
ciuntit prin ultimatum, Diktat
şi înţelegeri între puternicii
Europei. În războiul drept
declanşat de România îm-
potriva Uniunii Sovietice în
anul 1941, alături de Ger-
mania, pentru a-şi elibera
cele trei milioane de fraţi de
sub robia bolşevică şi pen-
tru realipirea teritoriilor
smulse ca urmare a odiosu-
lui pact Molotov-Ribbentrop,
Armata Română nu s-a
putut opri la Nistru - graniţa
de răsărit a Ţării. Legea
aspră a războiului i-a purtat
pe militarii români până la
Cotul Donului şi Stalingrad
alături de Wehrmacht, cum
tot aceeaşi „lege" a Zeului
Marte i-a împins în sens in-
vers, dincolo de Tisa, ho-
tarul de vest a României,
lângă Armata Roşie.

După actul trădării
naţionale comis la 23 au-
gust 1944 de către Regele
Mihai, aliatul de până atunci
a fost transformat în inamic,
iar cu acceptul celor „trei"
mari criminali: Roosewelt,
Churchill şi Stalin fostul in-
amic - cotropitor vremelnic -
ne-a impus să-i fim „aliaţi".
Cui au folosit disperarea 
şi lacrimile văduvelor,
mamelor, fiicelor şi surorilor,
ale copiilor de ostaşi români
căzuţi la datorie pe pământ
străin? Care a fost răsplata
pentru suferinţele îndurate

de-a lungul greilor ani de
război ? Răspunsul la
aceste întrebări este pe cât
de simplu, pe atât de crud şi
nedrept: noi suferinţe de
lungă durată, cu consecinţe
inimaginabile. Intreaga elită
a poporului român: intelec-
tuali, generali, ofiţeri şi
ostaşi români au fost târâţi
în faţa tribunalelor speciale
- „Tribunalele Poporului",
judecaţi sub regie străină,
condamnaţi pentru vini
imaginare, aruncaţi în
temniţe sau asasinaţi.
Jocurile şi trădările le
făcuseră „cei trei", la
Casablanca şi Yalta, tot ast-
fel cum, la Malta, Bush Sr. şi
Gorbaciov au conceput
„scenariul" efectului de
domino în Europa şi
„focurile de artificii" decem-
briste din România. Alţi
criminali au organizat
„Primăverile arabe", au
creat conflicte, precum cele
din Egipt, Libia, Ucraina şi
acum, Siria, au „născut" şi
dotat armate ale terorii plan-
etare precum ISIS, au con-
ceput, declanşat, susţinut şi
controlat năvălirile secolului
al XXI-lea, cu urmările
dezastruoase inevitabile.

La nivelul ultimelor
decenii ale secolului trecut
Armata Română reprezenta
în zonă o forţă combatantă
deloc neglijabilă, ceea ce
constituia un inconvenient
serios în ochii ocultei glob-
aliste. Prin „efortul" consid-
erabil al netrebnicilor noştri
politicieni, slugi prea-plecate
ale stăpânilor lumii, cea mai
rămas din armată a ajuns
umbra fantomatică a celei
de altădată. După caceal-
maua decembristă s-a pro-
cedat premeditat şi
condamnabil la distrugerea
ei pe căi machiavelice, cu
profituri colosale pentru
câţiva (afacerile: Motorola,
Puma, F16... şi contrabanda
cu armament), demers final-
izat prin eliminarea Armatei
Române de pe tabla de şah
a Europei, ca forţă militară.
Pentru comparaţie, dacă în
anii '80 efectivele militare se
ridicau la cca. o jumătate de
milion de oameni (cu
logistică şi tehnică ce im-
punea circumspecţie),
acum, în cel de-al doilea
deceniu al mileniului trei, Ar-
mata Română mai are pu'in
peste. 70.000 de militari,
două treimi dintre ei
ocupând funcţii birocratice,
iar cei operaţionali, puşi în
subordinea N.A.T.O. Avem
o armată cu mai mulţi gen-
erali decât în anii '40, când
efectivele militare atingeau
milionul. Astăzi, ca forţă
militară poziţia României, se
situează pe jenantul loc 51
în lume (alături de Ciad şi
Madagascar).

Dintre cei plecaţi să
apere „pacea" pe alte me-
leaguri (un fel de mercenari
în slujba intereselor altora),
unii s-au întors în sicrie, alţii
s-au pricopsit cu „Sindromul
Golfului" şi cu afecţiuni psi-
hice majore. Despre
„Dotarea" actuală a „ar-
matei" din teritoriul ţării este
jalnică. 

Demn de semnalat,
România este singura ţară
N.A.T.O. fără aviaţie
militară. Se fac afaceri mon-
struoase pe lângă care
„Afacerea Dreyfus" sau
„Afacerea Skoda" par un
mizilic, se achiziţionează
fregate ale forţelor militare
străine, propuse pentru
scoaterea din uz, avioane
de luptă cu mare grad de
uzură, toate reprezintând un
potenţial şi real pericol pen-
tru viaţa echipajelor. Ce se
va întâmpla în cazul unei
ipotetice agresiuni armate?
George Friedman de la
Strafor susţine - pe drept
cuvânt -, că nimeni nu ne va
apăra, nici N.A.T.O. nici,
S.U.A. Are dreptate! Nimeni
nu-şi va sacrifica fiii pentru
România. În cazul unei pre-
vizibile confruntări militare
vom fi transformaţi în câmp
de luptă şi poligon de
tragere pentru beligeranţi,
un Vietnam European într-
un război al altora! Pentru
cine şi pentru ce?

Cândva, haina
militară impunea respect.
Priviţi pe cele româneşti din
vremea controversatului
aventurier, Regele Carol al
II-lea şi, de ce să nu
recunoaştem, uniformele
militare ale celui de-Al
Treilea Reich încă trezesc
interes. Astăzi, în zilele ofi-
ciale de sărbătoare - un ca-
poral din armata S.U.A.
poartă ţinută demnă de un
general, în timp ce un gen-
eral din Armata României,
uniforma unui caporal. Trist
dar adevărat! Luna oc-
tombrie a fiecărui an conţine
şi o zi festivistă, cea de 25
octombrie - dedicată Ar-
matei Române. 

O zi măsluită,
„aranjată" după ziua naşterii
trădătorului de la 23 august
1944, tot aşa cum data de 9
mai 1877 a fost „deplasată"
spre 10 mai, ca să coincidă
cu ziua încoronării lui 
Carol I. Anul 2015, când
comemorăm 75 de ani de la
comiterea rapturilor teritori-
ale ale anului 1940, Armata
Română seamănă cu o
frunză în vânt pe timp de
furtună, într-o Europă
bolnavă. O parodie, o
fantomă a ceea ce
reprezenta cândva.

25 octombrie 2014:
„Coroane de flori depuse la
Ansamblul Monumental «

Glorie Ostașului Român »
din localitatea Carei, în
cadrul manifestărilor prile-
juite de sărbătorirea Zilei Ar-
matei României și împlinirea
a 70 de ani de la acțiunile
de eliberare a teritoriului
național purtate de Armată
în cel de-Al Doilea Război
Mondial. [...] Ajunse la
frontieră din 1940, diviziile
noastre sunt gata de un nou
efort și de noi lupte alături
de marii noștri aliați, până la
înfrângerea totală a forțelor
germano-maghiare». Eliber-
area întregului teritoriu
național s-a obținut prin
lupta eroică a peste
525.000 de militari angajați
nemijlocit în luptă, între 23
august și 25 octombrie
1944. 

Dintre aceștia au
fost uciși sau răniți circa
58.000. Pierderile provocate
inamicului s-au ridicat la
89.934 militari, dintre care
76.275 prizonieri. Eliberarea
părții de nord-est a Transil-
vaniei nu a însemnat și înc-
etarea luptelor duse de
Armata României, care a
continuat războiul antifas-
cist alături de puterile
Națiunilor Unite pentru elib-
erarea Ungariei, Cehoslova-
ciei și Austriei, până la
victoria finală". La atât a fost
redusă întreaga istorie a Ar-
matei Române. Mă aflu într-
o mare şi umilitoare dilemă:
la 25 octombrie serbăm Ar-
mata Română sau
comemorăm eutanasierea
ei?

Şi totuşi, Trăiască
Armata Românilor! Să
acordăm cinstirea cuvenită
Oştirii Române pentru
actele de bravură şi eroism
ale tuturor acelora care în
întreaga, adevărata şi sbu-
ciumata ei Istorie şi-au jertfit
viaţa pentru Patrie!
Preşedinţii postdecembrişti,
Parlamentul şi Guvernele
României nu respectă jerfa
supremă. Militarilor români
căzuţi la datorie pe Frontul
de est, în Stepa Calmucă şi
la Cotul Donului le
amenajează cimitir, ruşii.
Ruşine, Naţiune Română,
că accepţi fără reacţie
asemenea sacrilegii! 

●



Ghimpele Națiunii

Ferparul unui cioclu (încă) neColectiv…Ferparul unui cioclu (încă) neColectiv…

Cezar 
Adonis Mihalache

SS-a aruncat ca un
uliu… A pândit vreme de trei
zile iar la momentul potrivit
s-a năpustit asupra prăzii:
puterea. Guvernarea care,
astăzi, mai mult ca oricând,
este extrem de vulnerabilă.
Și poate încăpea pe mâna,
nu a hienelor din clasa
politică românească, ani-
male politice ajunse niște
biete mârțoage ce abia se
mai țin ele pe picioare,
darămite să mai „lupte”, să
obțină și să ducă povara
guvernării, ci a șacalilor și a
vulturilor din maghiarimea
politică.

Vreme de trei zile,
liderii UDMR au tăcut… Dar
nu din respect pentru vic-
timele de la Colectiv, ci pen-
tru a nu fi luați în cătarea
furiei populare. Care era de
așteptat să răbufnească.

Au știut-o și ceilalți!
Și puterea, și „opoziția”… 

Pentru că era in-
evitabil ca, după lacrimile de
șoc și resemnare în fața
tragicului, sentimentele să
răbufnească sub forma fu-
riei. A unei furii Colective,
într-un club ad-hoc al
protestelor celor 30 000 de
bucureșteni ieșiți în stradă.

Au știut-o și liderii
UDMR. De aceea, au stat

retrași de nici măcar un
nechezat de scârbavnică
iapă de pustă nu s-a auzit în
aceste zile, așteptând să fie
devorată prada furiei Colec-
tive: puterea pontistă.

Dar, potaia rămâne
potaie chiar dacă se afișeză
ca un mare animal politic
(minoritar!)… Iar prima

ieșire în public a șefului de
haită, Kelemen Hunor, a
fost, nu o sfidare a noastră,
a românilor ieșiți în stradă
împotriva unui sistem care
ucide, căci noi ne-am
obișnuit cu acești mizerabili
ce ne stâlcesc limba
strămoșească și ne calcă în
picioare tradițiile, ci o blas-

femie la adresa morților și a
răniților de la Colectiv.

Aidoma șacalului
căruia nu i se poate
deșcleșta botul de prada pe
care a prins-o, cu sângele
nesimțirii lor „milenare”, sin-
gurul lucru milenar în troaca
lor cu lături, Kelemen Hunor
a zdrobit oasele durerii

noastre mârâind, nu un
gând de respect, fie el și
fals, la adresa victimelor, ci
pofta-i de putere. Disponibil-
itatea nu pentru a dona
ceva victimelor ori pentru a
spune măcar două cuvinte
„in memoriam”, ci de a se
târgui tolăniți peste mor-
manul cadavrelor aduse la

suprafață direct din iad, de
a negocia așezați râtos
peste venele de perfuzii ale
răniților pentru a-și obține
partea lor de putere. Dar și
o încercare de a ne zdrobi
în picioare cea mai
frumoasă manifestare de
solidaritate născută, din
nou, tragic, din durere!

Să ieși public și să
anunți că vrei să negociezi
guvernarea, acum cât
carnea răniților încă arde,
călcând în picioare altarul
lumânărilor nestinse, este
exact imaginea uliului ce
trece peste corpurile încă
înnegrite de cenușă ale
răniților (și totuși, nimic

surprinzător dacă ne
aducem aminte de dezastrul
de la maternitatea Giulești,
când ministrul Sănătății era
păstorit de UDMR și când
nici măcar carnea arsă a
nou-născuților nu i-a rupt o
lacrimă)…

Hunor rămâne
același cioclu… Nu un
gropar al tinerilor arși, ci
unul care vrea să ne arunce
toată solidaritatea noastră,
acolo, în iadul nestins al
clubului Colectiv.

Un cioclu care nu a
respectat nici măcar 
cele trei zile de doliu
național, maghiarimea
politică neafișând doliul
durerii noastre Colective în
județele pe care le 
bântuie instituțional. Or, și
pecinginea maghiară este
parte a sistemului împotriva
căruia au ieșit românii în
stradă! Să-i punem dară
bentița pe care o merită;
aceea pe care au sfidat-o în
ziua durerii noastre…

●

Votul prin corespondenţă va scoate, în sfârşit, Votul prin corespondenţă va scoate, în sfârşit, 
UDMR din parlament şi istorie!UDMR din parlament şi istorie!

Ionuț
Țene

ÎÎn timp ce sergenţii
majori şi acoperiţii serviciilor
din presa mainstream, care
scriu la comanda Cotroceni-
ului, sunt preocupaţi să-l
doboare pe generalul
„izmene” Gabriel Oprea,
drept pedeapsă că nu a ex-
ecutat ordinele lui Klaus Io-
hannis de a îl da jos pe
Victor Ponta şi a face „gu-
vernul meu”, pe plan politic
zilele acestera se întâmplă
un fapt istoric de o
însemnătate crucială, igno-
rat de opinia publică:
adoptarea în Senat a
proiectului de lege a votului
prin corespondenţă. 

Adoptarea votului
prin corespondenţă are
două valenţe majore pentru
români. În primul rând, cei
patru milioane de români
din Diaspora îşi pot exercita
votul constituţional şi a-şi
alege reprezentanţii în Par-
lament. Votul prin
corepondenţă va fi aplicat,
din păcate, doar pentru
alegerile parlamentare aşa
cum a decis Comisia de cod
electoral, la propunerea
PSD, stabilind şi eliminarea

posibilităţii înscrierii online
în Registrul electoral pentru
exercitarea votului prin
corespondenţă. 

Proiectul de lege
adoptat de Senat stabilea
că votul prin corespondenţă
se aplica şi pentru alegerile
prezidenţiale şi europarla-
mentare, dar reprezetanţii
PSD au propus ca acest vot
să fie doar pentru alegerile
parlamentare, în timp ce
UDMR dorea ca acest tip de
vot să fie vlabil doar pentru
scrutinul prezidenţial.
Preşedintele Comisiei
Gabriel Vlase (PSD) a pro-
pus ca votul prin
corepondenţă să fie aplicat
doar pentru parlamentare,
pe motiv că până la
alegerile prezidenţiale şi eu-
roparlamentare mai este
timp. Păcat! 

Legea votului prin
corespondenţă trebuia să
fie adoptată pentru toate
tipurile de alegeri: parla-
mentare, europarlamentare
şi prezidenţiale pentru ca, în
sfîrşit, toţi românii din Dias-
pora să poată să-şi exprime
dreptul de vot democratic.

A doua valenţă
majoră a votului prin
corespondenţă îl reprezintă
posibilitatea eliminării prin

vot democratic a UDMR din
Parlamentul României,
după 25 de ani de şantaje şi
manipulări politice în
favoarea separatismului
maghiar din Ardeal. Votul
prin corespondenţă va inau-
gura politica electorală care
nu va mai ţine cont de
existenţa unui patid etnic şi
segregaţionist, de tipul
UDMR. Liderii UDMR şi-au
dat imediat seama de peri-
colul letal pe care îl
reprezintă votul prin
corespondenţă, şi Diaspora
în general, pentru interesele
politice şi etnice ale
maghiarismului. Kelemen
Hunor a făcut apel la Călin
Popescu Tăriceanu, omul
„înstrăinării”, prin unealta
soroşistă MRU, a moştenirii
Gojdu către Budapesta,
pentru a sabota votul prin
corespondenţă sau să se
aplice doar la alegerile
prezidenţiale, lucru care nu-
i deranjează, că doar
românii au ales un sas
lutheran în fruntea ţării.
Călin Popescu Tăriceanu a
făcut până acum jocurile
politice ale UDMR pentru a
sabota votul prin
corespondenţă.

Sper ca societatea
civilă să facă presiuni pen-

tru ca dreptul constituţional
de vot al românilor din Dias-
pora să fie promovat şi re-
spectat. Dacă Camera
Deputaţilor va adopta vari-
anta actuală a votului prin
corespondenţă, chiar şi
doar la parlamentare, putem
vorbi din 2016 că UDMR va
deveni istorie în politica
parlamentară a României, o
istorie întunecată cu
instigări extremiste şi etni-
ciste, nedemne de Europa
civilizată. 

Dacă se face un cal-
cul logic, la alegerile parla-
mentare de anul viitor,
UDMR nu mai are cum să
prindă pragul electoral.
Populaţia maghiară din
România are un procent de
nouă la sută, dar nu toată
etnia merge să voteze în
ziua votului. Deci procentul
scade la circa șapte la sută
din intenţia de vot. La
aceasta mai adăugăm şi
faptul că avem şi alte par-
tide maghiare, care
fragmentează votul etnic,
mă refer în primul rând la
PPMT. Deci procentul etnic
scade la pragul electoral de
cinci la sută. Iar dacă Dias-
pora celor patru milioane de
români se mobilizează în
duminica votului, favorizată

de votul prin
corespondenţă, creşte 
procentajul partidelor
româneşti, iar cel al UDMR
va scădea la circa doi la
sută din voturile exprimate.

Astfel, UDMR va
rămâne în afara parlamen-
tului şi în afara istoriei de-
mocratice a României, fapt
ce va aduce pacea, liniştea
politică şi armonia în Ardeal,
fără tensiunile etnice artifi-
ciale create de liderii
maghiari, subvenţionaţi de
Budapesta şi de nostalgicii
bolnavi ai Trianonului din
Ungaria. 

Nem!Nem! Soha!
Nu se va mai auzi pe bule-
vardele marilor oraşe
transilvănene.

●


