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„Prietenia e transformare a 

iubirii, ea nu depinde de sex, 

de aceea e mai pură.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Colectocrația neCumințeniei Colectocrația neCumințeniei 
hoților!hoților!

Cezar Adonis

Mihalache

OOri hoți, ori proști!
Sau amândouă! Într-o
combinația nefertilă, ba chiar
pârjolitoare pentru noi, 
de „tehnohoție” și
„neghiocrație”. Că numai
mâine-poimâine nu se
sfârșește perioada de
subscripție publică și ei tot
nu știu de ce au făcut-o! Ba,
dacă te iei după vorbele
„dâncilor” care au metamor-
fozat variabila „dorelilor” la

nivel înalt, pare că nu știu
precis nici măcar cine a venit
cu ideea! Cine își asumă
eșecul, că dacă era un suc-
ces, mai ales că se
„nimerea” în prag de alegeri,
se înșirau ăștia ca liliecii
pământului să-i taie pan-
glica. Sau ombilicul, că la cât
sunt de bătuți în cap, cine
știe ce nimereau! Păi’, dacă
ăia dinaintea lor au pus sta-
tuii ce nu-i trebuia, un mizer
postament din travertin,
transformând Cumințenia
Pământului dintr-un simbol
al începutului de lume într-
un personaj „cimentat” la
locul lui, așa cum își doreau
să fie „boborul”, ăștia ar fi în
stare să mai taie din el!
Poate să ia și niște așchii pe
acasă, pe post de moaște
gata pietrificate!

Tâmpenia publică a
subscripției hoților la
buzunarele noastre, și așa
flămânde, e pe terminate,
ratarea umplerii pușculiței
„colectocrației” fiind vizibilă,
dar nimeni nu-și asumă
„eșecul”. Și nu spune
„STOP”!

Poate și pentru fap-
tul că, de fapt, nu este vorba
de un eșec… Ci de o
mascaradă trenată într-o altă
formulă a ingineriei versiu-
nilor de „băieți deștepți”.
Niște „deștepți” cu aspect de
retardați mintali pe lângă
înaintașii lor… contempo-
rani, dar întreaga involuție
politico-tehnocrată ne-a

adus doar subversiuni ale
epigonilor și petelor de
epigoni ce au defilat pe la
cârmele țării.

Vom găsi soluții pen-
tru a achiziționa lucrarea, ne
liniștește Vasile Tâmpu,
adicătelea Dâncu, asig-
urându-ne că se lucrează la
„variante”. De fapt, s-a lu-
crat, pentru că știau că va fi
un fiasco al dărniciei
maselor încă din prima zi a
subscripției. Și atunci, de ce
au făcut-o? Va fi poate un alt
mister nerezolvat al crip-
togramei postdecembriste,

poate un „Dâncu Land” al
cercetării sociologice pentru
dovedirea ipotezelor sale
tâmpe, ori un fond de
spoliere autoasumat al con-
tributorului.

Că nu o să-i doară
gura să declare colecta
insolvabilă, iar banii strânși
să-i mute, neavând cum să-i
mai restituie unor donatori
anonimi, cu unele excepții!
(și să-i vezi pe ăia cum or să
vină să ceară de opt ori ce
au donat sau au mătrășit
prin iscălituri ca „donații”!), la
bugetul de stat.

Dar nu banii strânși
din colectă reprezintă prob-
lema. Că banii vin și
pleacă… Dramatic este fap-
tul că după subscripția
ratată, tot mai evident spe-
cial concepută tocmai pentru
a se rata (pentru a evidenția
alte tare sociologice ale
poporului român), solidari-
tatea, și așa știrbită de 
două decenii jumătate de
dezamăgiri, ură și fricțiuni in-
troduse politico-ongist, va
pune cruce oricăror acțiuni
viitoare.

Și, Doamne ferește!,
ca următoarea subscripție
publică să nu fie cu adevărat
necesară unei situații de
calamitate… Că nu se va
mai strânge nici un procent
din ceea ce românii au mai
avut încă încredere să
doneze acum.

Cine își asumă
răspunderea? Mai ales pen-

tru dezamăgirea creată și
semnul de îndoială indus
fiecărui român, adevărate
cuie în copârșeul raportării
noastre la valorile comune…

De ce a stabilit Gu-
vernul să plătească, inițial,
doar cinci milioane? Aici ar
putea fi, de fapt, cheia în-
tregii tărășenii! De ce nu
șase, opt ori toată suma
cerută de proprietari?

Pentru că aceasta a
fost suma maximă a lucrării
stabilită de evaluatori (lu-
crarea neputând avea 
prețul astronomic al caselor
internaționale de licitații pen-
tru că nu poate fi scoasă din
țară și are și defecte din pro-
cesele de „restaurare”). Or,
alocând peste cinci milioane
(valoarea de inventar luată
în calcul de guvernul ante-
rior) tehnoexecutivul putea
ajunge să răspundă la DNA.
Aşa s-a găsit soluția
„donaţiei publice”, în plus, și
o perioadă bună pentru pro-
movarea electorală a 
tehnodâncilor cu aere politi-
cianiste, în final, banii ur-
mând a fi dați, dar cu
dezlegare legală antifraudă,
tot de la buget.

Faptul că deputaţii
Comisiei de Cultură au
adoptat, încă de pe la
jumătatea subscripției, un
amendament prin care
angajează legal Guvernul să
achite, nu doar partea inițial
asumată, ci valoarea întregii
lucrări, moment la 
care guvernanții trebuiau să
oprească donațiile, nu 
să continue colectarea,
confirmă spusele lui Vasile
Dâncu. Al doilea personaj
care ar trebui să-și asume
eșecul, nu să-și spargă de
piept (de ce nu în cap?!),
cărămida funcției de vi-
cepremier și, printre altele
(ori la „și altele”?!), de coor-
donator al Culturii (!), dar nu
responsabil direct de progra-
mul Cumințeniei.

În final, tot puțul
agândirii din care ne aruncă
Vasile Dâncu aforismele 
lui ne adapă la izvorul
înțelegerii faptelor: „reacţia

maselor (…) nu a fost cea

din proiect”.
Adică, tot nealiniați,

tot „necumințiți”… Și vorba
aceea, mai vin și alegerile!

●

Unde sunt rapoartele de activiUnde sunt rapoartele de activi--
tate, domnilor politicieni?tate, domnilor politicieni?

George

Alexander

NNu ştiu dacă vreunul
din decidenții noştri politici s-
a uitat vreodată în ochii
românilor… Dacă domnii
aceştia importanți, care taie
frunză la câini, s-au uitat în
ochii părinților şi au văzut cât
de goi şi de trişti sunt ochii
aceştia fără copiii lor… Este
înspăimântător când ajungi
să constați că nimeni nu
ridică un deget pentru oa-
menii aceştia. Toți i-au uitat.
La Consiliul Europei a fost
mare tărăboi odată… Acum,

au cam închis toți ochii. Tac.
Unde au dispărut lozincile
miraculoase şi declarațiile
patetice de la televizor?! Am
salvat prea puțini dintre noi,
99 la sută dintre oameni
aşteaptă, încă, o mână de
ajutor! Oamenii sunt lăsați să
moară, însă, de politicieni
chiar lângă uşile lor. Lângă
uşile birourilor somptuoase.
Poți simți eziatarea politicie-
nilor noştri de partea cealaltă
a uşii… Laşitatea lor. Cazurile
de români distruşi de falsa
Protecțe a Copilului din
diferitele țări, s-au înmulțit
dramatic. Este, fără nicio ex-
agerare, ceva terifiant, de
care niciun politician român
nu poate face abstracție.

De ce tăceți, atunci?
De ce nu faceți nimic? Mulți
au ajuns numai o mige de
ping-pong în acest exil. În
această moarte care le-a
ieşit, deodată, în întâmp-
inare… Ce ați făcut, scumpi
parlamentari români, pentru
ei?! Ce a făcut acest minister-
fantomă, al afacerilor ex-
terne, pentru familia
Avramescu, Nan, Hermina
Nilausen, Andreea Brădeanu,
familia Lazăr, copiii Barbu-
Racolța?! Sunt numai puțini
dintre mulții români
abandonați, dați pe mâna al-
tora, sacrificați fără milă!, oa-
meni la care voi ați renunțat –

înainte de a lupta!-fără
mustrări de conştiință! Ce ați
făcut pentru Camelia Smicală
din Finlanda şi pentru copiii
ei? Ați privit numai, toată
lumea a privit ca la teatru!
cum nişte brute de polițişti fin-
landezi îi frâng coastele… Ați
auzit strigătele ei de disper-
are, strigătele unui om nevi-
novat… Strigătele copiilor ei,
închişi în casele de copii, la
adresele lor secrete…
Poate, i-ați văzut şi murind…
Şi, n-ați mişcat un deget! 

V-ați simțit în contin-
uare bine cu voi înşivă!

Ministerul afaceri-
lor externe, ministerul

neputinței!, a mai dat o notă
informativă, a mai spus o
bazaconie, apoi, ne-a întors
spatele. Şi-a băgat capul în
nisip… Ce ați făcut pentru
miile de români discriminați,
tratați ca neoamenii, pentru
ca bătaia de joc a altora față
de ei să fie măcar puțin mai
mică?! … Mai vin nişte
Alegeri parlamentare… Iar
politicienii care ne-au întors
spatele, care n-au făcut
NIMIC pentru noi, nu îşi
prezintă RAPOARTELE 
DE ACTIVITATE acum!
(Rapoarte care ar arăta că s-
au bătut puțin şi pentru noi,
au murit, chiar!, pentru drep-
turile noastre…). Se
fotografiază numai cu câțiva
fraieri şi promit, promit,
promit… Ca de fiecare dată
când ne-au mințit! Până la
urmă vom emigra toți, cred,
vom fi o rasă pe cale de
dispariție…, dacă nu vom ieşi
la Alegeri, să-i sancționăm!
Pentru că, în definitiv, e sim-
plu, vedeți… Cei care nu au
făcut nimic pentru noi, cei
care ne-au mințit, nu mai au
ce căuta în viața noastră! Să
plece unde-or vedea cu ochii!

●
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Cetățenii lipsiți de drepturi, dar copleșiți de obligații (3)Cetățenii lipsiți de drepturi, dar copleșiți de obligații (3)

Andreea

Arsene

LLibertatea de expri-

mare

ARTICOLUL 30 - (1)
Libertatea de exprimare a gân-
durilor, a opiniilor sau a
credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin viu
grai, prin scris, prin imagini,
prin sunete sau prin alte mi-
jloace de comunicare în public,
sunt inviolabile; (2) Cenzura de
orice fel este interzisă; (3) Lib-
ertatea presei implică şi liber-
tatea de a înfiinţa publicaţii; (4)
Nici o publicaţie nu poate fi
suprimată; (5) Legea poate im-
pune mijloacelor de comuni-
care în masă obligaţia de a
face publică sursa finanţării;
(6) Libertatea de exprimare nu
poate prejudicia demnitatea,
onoarea, viaţa particulară a
persoanei şi nici dreptul la pro-
pria imagine; (7) Sunt interzise
de lege defăimarea ţării şi a
naţiunii, îndemnul la război de
agresiune, la ură naţională,
rasială, de clasă sau
religioasă, incitarea la discrim-
inare, la separatism teritorial
sau la violenţă publică, precum
şi manifestările obscene, con-
trare bunelor moravuri.

Cum am scris anterior,
în România nu se respectă
dreptul la gândire, conștiință și
exprimare proprie. Publicațiile
care nu sunt afiliate grupurilor
de interese ale Puterii sau
Opoziției, sunt catalogate drept
publicații extremiste. Orice
opinii exprimate pe cale
mediatică și care vin în
opoziție cu principiile globaliste
de guvernare ale țării, sunt
considerate ca fiind manifestări
subversive care contravin in-
tereselor statului. Dar cine este
STATUL? Partea politico-
administrativă a țării, segmen-
tul cel mai parazitar al
societății, care implementează
legi anti-naționale și anti-
constituționale. Ura națională,
religioasă și separatismul teri-
torial... Ei, arhitecții apocalip-
tici,  le încurajează în formele
cele mai aberante. Ei au supri-
mat dreptul la libera exprimare
și la libera organizare, chiar
mult înainte de a se ajunge la
hotărârea mârșavă de a înlocui
societatea civilă adevărată cu
ONG-urile finanțate de către
miliardarul evreu, George
Soroș. Dar să vedem cum se
numesc organizațiile lui Soroș,
care sunt membrii de frunte ai
acestor organizații și ce in-
terese au.

Din 1990 și până
acum, George Soros a dez-
voltat o adevărată rețea de
ONG-uri, cu care a acaparat
noul concept de "societate
civilă", necunoscut românilor,
astfel că a reușit să influențeze
în mod major deciziile la nivel
guvernamental. Pe lângă GDS
și Fundația Soros, s-au dez-
voltat o puzderie de ONG-uri
legate de numele magnatului
american.

Să enumerăm doar
câteva din ONG-urile apărute
după 1990: „Soros Advising
and Placement Center”, „Soros

Educational Advising Center”,
„Uniunea pentru Reconstructia
Romaniei”, „Centrul de
Parteneriat pentru Egalitate”,
„Centrul pentru Dezvoltare
Economica”, Fundatia „Con-
cept”, „Centrul pentru Drep-
turile Omului - București”,
„Asociația pentru Apărarea
Drepturilor Omului în România
- Comitetul Helsinki (APADOR-
CH)”, „Asociația Pro
Democrația”, „Societatea
Academică Română” etc, care
la rândul lor au „născut” alte
ONG-uri.

Printre membrii aces-
tor organizatii găsim foști
miniștri, consilieri ai
președinților României, direc-
tori de instituții importante ale
statului, jurnaliști influenți. De
remarcat și că, trei din cei patru
președinți ai României, au sau
au avut drept consilieri oameni
din cercul lui Soroș. Lista
completă a beneficiarilor
burselor Soros nu a fost
niciodată făcută publică. O listă
a fost avansată de ziarul Ziua,
listă cu o parte din foștii sau
actuali membri ai Grupului de
Dialog Social, ai Fundației pen-
tru O Societate Deschisă sau
ai altor ONG-uri afiliate Open
Society Romania Network.
Datele prezentate pe noi pot fi
verificate și sunt publice.

Sandra Pralong - fost
consilier al președintelui Emil
Constantinescu, Alexandru
Lăzescu - fost director al TVR,
Andrei Pippidi - istoric, mem-
bru în Comisia care a elaborat
Raportul Tismăneanu și Ra-
portul Elie Wiesel privind 
participarea României la Holo-
caust, Vladimir Tismăneanu -
politolog, președinte al
Comisiei Prezidentiale de
Analiză a Dictaturii Comuniste
din România, Andrei Pleșu -
scriitor, Ministru al Culturii(28
decembrie 1989 - 16 oc-
tombrie 1991), Ministru de Ex-
terne (29 decembrie 1997 - 22
decembrie 1999), membru al
CNSAS(2000 - 2004), consilier
al președintelui Traian
Băsescu ( decembrie 2004 -
mai 2005), Catrinel Pleșu - fost
director, Centrul Național al
Cărții, din cadrul ICR (2009 -
2012), Mihai Șora - filosof, Min-
istrul Educației  (decembrie
1989 - 28 iunie 1990), Renate
Weber -  consilier al
președintelui Traian Băsescu,
(2004 - 2005) europarlamentar
PNL, Liviu Antonesei - scriitor,
jurnalist, Alin Teodorescu - so-
ciolog, primul președinte al
GDS, consilier al premierului
Adrian Năstase, Ministru can-
celar, șeful Cancelariei Primu-
lui Ministru Adrian Năstase,
fondator IMAS, Andrei Marga -
filosof, Ministru al Educației
(1997 - 2000), Ministru de Ex-
terne (mai 2012 - august
2012), președinte al ICR (sep-
tembrie 2012 - iunie 2013), HR
Patapievici - filosof, membru al
CNSAS (2000 - 2004),
președinte al ICR (2005 -
2012), Mircea Mihaieș - critic
literar, eseist, fost vice-
președinte al ICR( 2005-2012),
Mihai-Răzvan Ungureanu -
consilier al Președintelui Io-
hannis, fost ministru de ex-
terne (2004 - 2007), șed al SIE

(2007 - 2012), premier al
ROmâniei (februarie 2012 -
mai 2012), Cristian Pârvulescu
- politolog, președintele
Asociației „Pro Democrația”,
Victor Rebengiuc - actor,
Sabina Fati - jurnalist România
Liberă, Eevista 22, Andrei
Oișteanu - etnolog, antropolog,
membru în Comitetul
educațional al Institutului
Național pentru Studierea
Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, Andreea Pora -
jurnalist, Teodor Baconschi -
teolog, fost ministru de Ex-
terne, decembrie 2009 - ian-
uarie 2012, ambasador al
României la Vatican, în Portu-
galia, San Marino. Secretar de
stat în MAE(2005-2006), Con-
silier al Președintelui Traian
Băsescu (2006 - 2007), Mon-
ica Macovei - europarlamentar,
fost Ministru al Justiției(2004 -
2007), fost candidat la
președinția României, Alina
Mungiu - politolog, șef al
Știrilor TVR (1997 - 1998), a
fondat Societatea Academică
din România, profesoară la
SNSPA, Stelian Tănase - scri-
itor, președinte-director gen-
eral al TVR, fost director al
Realitatea TV, Laura Ștefan -
membră a ONG-ului „Expert
Forum”, director în Ministerul
Justiției ( 2005-2007),  a fost
declarată expert - anticorupție
de către Ambasada SUA,
Adrian Cioroianu - istoric,
decan al Facultății de Istorie a
Universității București, a fost
unul din susținătorii introducerii
Manualelor alternative,
inițiativă a Fundației Soros.
Fost senator, de Timiș, fost eu-
roparlamentar, fost ministrul de
externe (aprilie 2007 - aprilie
2008), Rodica Culcer - jurnal-
ist, fost referent la Ambasada
SUA de la București( 1985 -
1991), fost director al Știrilor
TVR, Adrian Cioflâncă -
cercetător științific, fost mem-
bru al CNSAS, coator al Ra-
portului Tismăneanu și al
Raportului Elie Wiesel, Stere
Gulea - regizor, fost președinte
al TVR, Gabriel Liiceanu -
filosof, director al Editurii Hu-
manitas( fosta Editură Politică),
Sorin Ioniță - politolog, fost
consultant al Consiliului Eu-
ropei, Băncii Mondiale și
UNDP pe Europa de Est și Bal-
cani; reprezentant al României
ȋn Comitetul Economic și So-
cial European (EESC), sectiu-
nile Transport-Energie și
Mediu-Agricultură, fost mem-
bru în Comisia Prezidențială
Pentru Analiza Riscurilor So-
ciale și Demografice,
Smaranda Enache -
președinte al ONG-ului Liga
Pro Europa, fost ambasador al
României în Finlanda (1998 -
2001), Edward Helvig - șef al
SRI, fost director General al In-
stitutului de Studii Sociale,
Fost consilier al Ministrului de
Interne, C. Dudu Ionescu, Fost
consilier al lui Mugur Isărescu,
fost deputat de Bihor, fost eu-
roparlamentar fost Ministru
Dezvoltării Regionale și Turis-
mului în Guvernul Ponta, Radu
Filipescu -  nepotul fratelui lui
Petru Groza, membru fondator
al GDS, Armand (Armant-Con-
stantin) Goșu - istoric, fost con-

silier al Ministrului de Externe
(2010 - 2012), fost membru al
Comisiei Prezidențiale pentru
analiza Dictaturii Comuniste în
România, fost director al Instit-
ului Român pentru Istoria
Recentă, Dan Perjovschi - de-
senator, ilustrator, Mircea
Toma - activist, ActiveWatch,
Mihail Bumbeș - istoric, co-
fondator al ONG-ului Miliția
Spirituală, cercetător în cadrul
IICCMER. A obținut, prin Miliția
Spirituală, o bursă de 30.000
de dolari de la CEE Trust for
Civil Society in Central and
Eastern Europe, Claudiu
Crăciun - politolog, lector al
Catedrei de Științe Politice și
Studii Europene de la SNSPA,
fost expert în cadrul Secre-
tariatului General al Guvernu-
lui și Ministerului Educației
(2004-2009). Lucrarea sa "The
Learning Government Re-
search Project:Assessing Pol-
icy Making Reform in
Romania" a fost editată sub
auspiciile Open Network Soci-
ety și a Centrului pentru Studii
Politice din cadrul Universității
Central Europene, ambele
înființate de George Soros.
(Listă preluată din publicația
Active News).

Slugile fruntașe ale
ONG-urilor lui Soroș, Remus
Cernea și Alina Mungiu Pipidi,
militează activ pentru imple-
mentarea princiipilor globaliste
care au ca scop:

Scoaterea religiei din scoli,
Introducerea orelor de sex-

ologie in scoli,
Legalizarea casatoriei intre

homosexuali,
Nivelarea religioasa, cultur-

ala, economica etc.,
Sustinerea anumitor gu-

verne, banci,
Promovarea demonstratiilor

stradale pro-sistem, a haosu-
lui, a amestecurilor religioase,
cultural, etc.

Catalogarea manifestărilor
de cinstire a simbolurilor
naționale ca fiind extremiste.

Interzicerea manifestării  pa-
triotismului.

Reducerea orelor de istorie
din școli și interzicerea anumi-
tor personalități istorice care și-
au adus contribuția la bună
desfășurare a societății din pe-
rioada existenței lor.

Separatism teritorial.
Îndoctrinarea generațiilor

tinere în spiritul conceptelor
globaliste despre familie, viață
sexuală, educație, religie, ori-
entare profesională.

Impunerea propriilor direc-
tive în toate domeniile de ac-
tivitate ale societății.

Reducerea drepturilor la lib-
era exprimare și inițiativă pro-
p r i e .

Distrugerea libertății cultur-
ale și naționale.

Mercenarii miliardaru-
lui Soroș care activează pe
teritoriul românesc încasează
anual cecuri de sute de mii de
dolari pentru munca destoinică
pe care o prestează împotriva
României. Actualul prim-min-
istru al României, Dacian
Cioloș, de asemeni face parte
dintr-o organizație finanațată
de Soroș, numită Friends of
Europe. Tot cu ajutorul
ong.urilor soroșiște care au de-

turnat protestele de stradă din
perioada decembrie 2015,
care au avut loc   în urma
tragediei premeditate și re-
gizate de la Clubul Colectiv,
manifestații în rândul cărora s-
au strecurat agenți sabotori,
Cioloș și guvernul lui de
tehnocrați au putut fi instalați la
putere în fruntea
guvernului.Cioloș , omul de
bază de la  Bruxeless , slugar-
nic peste măsură, a continuat
măsura îndatoririlor înrobitoare
la organismele bancare
internaționale.

De asemenea, tot de
numele lui George Soroș se
leagă înființarea ilegală pe ter-
itoriul României a unui institut
fantomă care s-a ocupat cu an-
chetarea Statului Român cu
privire la implicarea în Holo-
caust. Pentru că trebuie să fim
îndoctrinaţi cu ideea Holocaus-
tului, istoricii români trebuie
opriţisă spună adevărul, prin
ameninţarea cu închisoarea.O
serie de fapte din ultimii ani, de
la marea infracţionalitate
economică până la 
spionajul total, demonstrează
declanşarea unei noi acţiuni
evreieşti de tip sionist asupra
României, între aceste strate-
gii se preconizează şi o
eventuală neocolonizare a
ţării, în care scop prioritară
este masiva achiziţie mascată
imobiliară şi apoi funciară.
Rezultă limpede mesajul real
al liderilor sionişti către activiştii
din România: loialitatea faţa de
România nu primează, în timp
ce interesele Israelului trebuie
susţinute permanent şi prin
orice mijloc, iar aceste mi-
jloace, fiind nelimitate, pot
atinge şi aria criminalităţii. Ca
dovadă că nu este nici o ex-
agerare în această privinţă, voi
cita una dintre rezoluţiile celui
deal XXIII-lea Congres al
Asociaţiei Sioniste Mondiale
(Congresul Mondial Evreiesc):
“Obligaţia colectivă a tuturor
organizaţiilor sioniste din di-
versele ţări, de a ajuta statul
evreu în orice circumstanţă,
este imperativă, chiar dacă o
atare atitudine intră în
contradicţie cu autorităţile
ţărilor respective” În anul 2002,
în prezenţa preşedintelui
României, Ion Iliescu, după ce
a fost decorat, înfocatul sionist
Elie Wiesel, în plenul Acade-
miei Române, în rândurile
cărei era primit ca doctor,
lansează afirmaţia: «România
a participat la Holocaust.
România a ucis, a ucis, a ucis.
România trebuie să răspundă
pentru faptele sale». Wiesel
fusese primit de oficialităţile
române cu toate onorurile, cu
protocol la nivel de grad I.

●



4 Tichia de politician

Despre ipocrizie și cameleonism: Despre ipocrizie și cameleonism: 
comuniștii de ieri, „democrați” pe stil nou…comuniștii de ieri, „democrați” pe stil nou…

Nicolae

Balint

ÎÎn anii ’70, din
pozițiile lor de zeloși activiști
ai PCR, combăteau virulent
manifestările religioase ex-
istente în județul Mureș. At-
acau de fapt, în mod direct
Biserica și puterea ei de
simbol al rezistenței spiri-
tuale anticomuniste. După
1990 cei mai mulți dintre ei,
cei care au supraviețuit tim-
pului au schimbat „macazul”
și au devenit – fără nici un
pic de jenă sau mustrări de
conștiință – fervenți „creștini
de duminică”. Încă un rol –
probabil ultimul – din mul-
tele roluri care le-au fost dat
să joace în viața lor
dominată de interese mes-
chine.

Simbol al rezistenței
anticomuniste din România,
Biserica, prin forța de ei de
penetrare în mase a
reprezentat un serios obsta-
col (și „concurent”, dacă
vreți) pentru PCR. Dacă în
anii ’50 foarte mulți prelați –
printre ei și prelați mureșeni
de confesiuni diferite – își
găsiseră sfârșitul în închiso-
rile comuniste, cei care
totuși rezistaseră detenției,
ieșiseră mai întăriți din acele
grele încercări și găsiseră
chiar fiii spirituali cărora să
le predea „ștafeta”. Cu toate
mijloacele de supraveghere
și control exercitate de Se-
curitate, PCR filiala Mureș
considera situația din dece-
niul opt ca fiind
necorespunzătoare. În mar-
tie 1974, un colectiv de
activiști de partid aparținând
Comitetului Central al Par-
tidului Comunist Român, a
efectuat un control în județul
Mureș pentru a constata
gradul de preocupare al or-
ganelor de partid din județ
referitor la educația materi-
alist-dialectică a maselor.
Comisia de control care pe-
trecuse mai mult de o
săptămână în județul Mureș
era condusă de Alexandru
Szabo, adjunct de șef de
secție propagandă al C.C.
al P.C.R. Concluziile rezul-
tate în urma controlului au
generat atunci o serie de
dezbateri în rândul „elitei”
locale a PCR care a consid-
erat că trebuie luate de
urgență măsuri ferme. Trei
dintre aceste concluzi erau
foarte clare și prevedeau:
confesiunile religioase din
județul Mureș și sectele sunt
încă destul de puternice, iar
manifestări tradiționale pre-
cum „Sărbătoarea coroanei”
(la Daneș și Albești), „Cule-
sul strugurilor”(la Albești) și
„Sărbătoarea călușilor” (la
Saschiz) trebuie scoase de

sub influența bisericii. De
asemenea, se constatase
că o parte importantă din
rândul cadrelor didactice
mureșene erau nepermis de
tolerante față de
manifestările religioase din
școli, dar și din societate în
general. Aveau, ca să mă
exprim în stilul caracteristic
epocii, „un nivel politic
scăzut”. În acest context
sunt foarte interesante
opiniile puternicilor momen-
tului. Ședința de analiză a
constatărilor comisiei de
control s-a desfășurat pe
data de 19 martie 1974, în-
cepând cu ora 9,00 la
Palatul Culturii din Târgu-
Mureș. La această ședință,
desfășurată în prezența lui
Iosif Banc, prim-secretar al
Comitetului Județean de
Partid Mureș, au participat
activiștii cu funcții de
răspundere, precum și șefii
unor instituții importante din
județ.

Citite la peste 30 de
ani, luările de cuvânt ale
acestor activiști de partid
sunt de-a dreptul penibile,
mai ales dacă ne gândim că
mulți dintre ei sunt astăzi
fervenți „creștini de
duminică” și ar putea fără
un efort prea mare să-ți țină
adevărate dizertații despre
Dumnezeu, viața de din-
colo, despre Biblie și alte
subiecte pe care cândva 
le combăteau cu virulen-
ță. Cameleonismul nu
cunoaște timp și nici bariere
etnice. L-au practicat
deopotrivă românii,
maghiarii și germanii. Pen-
tru a fi cu adevărat
imparțiali, să nu-i uităm însă
nici pe evreii mureșeni. Iosif
Banc a fost cel care a
prezentat pe scurt raportul
cu concluziile comisiei de
control, după care mai mulți
activiști mureșeni și-au ex-
primat părerea pe marginea
celor constatate. Șeful
secției propagandă al
Comitetului Județean Mureș

al P.C.R., Romeo Pojan,
spunea la un moment dat,
citez: „Învățămintele
câștigate cu prilejul con-
trolului sunt multe și pe mul-
tiple planuri… am reușit să
cunoaștem aria de
răspândire a cultelor și
sectelor, centrele de
rezistență ale acestora, car-
acteristicile lor. Trebuie să
învățăm mult, să cunoaștem
tocmai acele metode prin
care ele acționează… dacă
nu dăm noi activiștii
cunoștințe, nu satisfacem
noi această cerință
spirituală a omului nou, in-
diferent de nivelul lui de
pregătire, vine biserica,
secta cu predicatorii ei și
inoculează credința, convin-
gerea și acestea sunt greu
de șters din conștiință…”

În buna tradiție a
timpului, Iuliu Rațiu, șeful
I.S.J. Mureș, înțelegând că
se impune un moment de
autocritică, a „turnat

cenușă” în capul instituției
pe care o conducea, declar-
ând, citez: „…Tinerii
absolvenți care intră în rân-
durile cadrelor didactice și
predau științele sociale nu
acționează în cunoștință de
cauză, iar brigada de control
a sesizat acest lucru…
Unele cadre didactice
acționează timid în prob-
lemele ateist-științifice și de
educație, în majoritate nu
știu cum să abordeze prob-
lemele… Ne-am dat seama
că se cunosc prea puțin
realizările științei contempo-
rane, științei românești, ex-
ploziile științifice și nu avem
suficiente cercuri pe disci-
pline care să unească elevii
pasionați…” Inspectorul ter-
itorial la departamentul cul-
telor, Tanko Arpad a ținut să
completeze și el: „În județul
Mureș activează acum
foarte intens și veridic
aproximativ 10.000 de
sectanți și alte categorii 
de credincioși, adulți,
propagandiști înfocați care

sunt gata la orice ca să
ducă această muncă
religioasă. Sectele acestea
sunt foarte mult ajutate cu
materiale din străinătate…
În județul nostru în momen-
tul de față activează peste
400 de preoți, cu diferite
credințe, la diferite culte, dar
preoții aceștia sunt ajutați
de consiliile parohiale, în jur
de 14.000 de oameni și de
mulți membri de partid care
fac parte din aceste consilii
parohiale…” Critic și pus pe
fapte mari inspectorul gen-
eral al ISJ Mureș, Iuliu
Rațiu, concluziona: „Tinerii
absolvenți care intră în rân-
durile cadrelor didactice și
predau științele sociale nu
acționează în cunoștință de
cauză, iar brigada de control
a sesizat acest lucru”.

În problema bisericii,
o poziție neașteptat de
virulentă a avut poetul Ro-
mulus Guga, redactor-șef la
revista „Vatra”. „Toți factorii,

spunea Guga, trebuie să fim
activiști ai partidului nostru,
să fim oameni politici, așa
cum spunea tovarășul
Ceaușescu… Eu fac
literatură și voi face în con-
tinuare literatură împotriva
acestor militanți ai religiei.
Regret foarte mult că n-am
găsit înțelegere la Consiliul
Culturii într-o problemă și
anume: că cel mai bun lucru
ca să lovești în dușman este
să te bagi la el în casă, cum
s-ar spune”. În același con-
text, Guga mai adăuga:
„Deci noi am mers la Valea
Largă, să vedem care sunt
metodele prin care se
propagă, selecționează mi-
turile de acolo. Am făcut un
material de proporții, revista
noastră a vrut să-l publice și
a fost scos de către Consil-
iul Culturii, nu știu pentru ce.
Materialul a fost apreciat și
la București. Revista Vatra
își propune pe mai departe
să dea importanță mai mare
personalității activistului de
partid, în care sens am

inițiat o rubrică în care să
vorbim de comunistul de
mâine, să vorbim pe
înțelegerea oamenilor”.

În problema religiei
și cultelor religioase exis-
tente în județul Mureș, o
poziție tranșantă a avut 
și președintele Asociației
Studenților Comuniști din
România filiala Mureș, Mihai
Rogoșcă. Acesta nu era de
acord cu concluziile brigăzii
de control care într-un
anume context menționase
că 69% din studenții
mureșeni nu au formație și
convingeri materialist-di-
alectice. „Eu sunt în
învățământul mureșean de
11 ani, spunea Rogoșcă, și
din experiența mea, am rez-
erve foarte mari asupra
acestei cifre”. Deplin con-
vins că cifra este „umflată” și
nu reflectă realitatea, el a
contraatacat. „Am fost între-
bat de studenți cum luptăm
împotriva concepțiilor mist-
ico-religioase, spunea
Rogoșcă, și vine comerțul
cu ouă roșii, cu câteva zile
înainte de Paște, cu
săculețe înainte de Sfântul
Nicolae, felicitări pentru
asemenea ocazii. Consider
că nu e potrivit acest
lucru…” Schiroki Horst, ac-
tivist de partid de la
Sighișoara avea aprecieri
critice la adresa cadrelor di-
dactice considerând că
acestea nu s-au implicat su-
ficient în a comba-
te fenomenul religios.
„Tovarășul” Kapusi, șeful
Comisiei pentru răspândirea
culturii în județul Mureș,
venea chiar și cu 
„soluții” pentru combaterea
fenomenului religios: „Con-
sider că nu s-a făcut totul în
ce privește ceremonia la
căsătorie, la majorat și alte
evenimente importante din
viața oamenilor. În urmă cu
11 ani aveau mare ecou
nunțile UTC-iste. N-ar fi rău
dacă s-ar reveni…” Singura
care a bătut câmpii cu
grație, evitând să se refere
în mod concret la chestiu-
nile discutate, a fost Angela
Dorobanțiu, secretara
Comitetului Județean al
UTC Mureș. „Cu toate
acțiunile întreprinse de noi,
spunea Angela Dorobanțiu,
suntem conștienți de lip-
surile care le avem, că tre-
buie să atragem mai mult
tineretul…

●
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De la steagul „curcubiștilor” la cârpa secuiștilor!De la steagul „curcubiștilor” la cârpa secuiștilor!

Cezar Adonis

Mihalache

CChiar dacă a fost
una dintre cele mai mari
ofense aduse vreodată
generației noastre „de
schimbare”, generația aces-
tor tineri frumoși care vor să
aducă acasă, la pieptul Pa-
triei Mamă, fiica Basarabie,
deși a fost o încălcare
grotească sub cizmele de
văcar al diplomației USA a
visului unei generații ce și-a
pus mare parte din speranța
regăsirii patriei în vechile
hotare tocmai în deplinele
(oare?!) libertăți și drepturi
afișate de Statele Unite,
Hans Klemm-ul nu s-a grăbit
să îndrepte „gafa” colegului
de la Chișinău… Pentru că
nu a fost vorba de o gafă. Ci
de un mesaj care doar
puncta o nouă mișcare din
strategia pașilor de reorgani-
zare administrativă a
„coloniei”. A acelei resurse,
cenușăreasa de mai ieri, su-
pusa de azi…

Așa că, imediat după
mizerabila poziție a am-
basadorului SUA la
Chișinău, nepomenit să-i
rămâie numele!, prin
mesajul certăreț „Moldova
nu e România”, cel de la
București, la fel de văcar,
pentru că astfel de neajun-

suri de oameni a trimis
unchiul Sam în partea
noastră de lume (și asta
după ce ani ne-a lăsat cu
poarta de reprezentare de la
București a marelui partener,
goală, „colonia” nefiind
demnă pesemne de o
„excelență” măsurată în vaci

pe cap de diplomat, ci poate
doar în dosuri pe cârpă de
curcubiști!) ne-a pus în fața
ochilor un nou mesaj. Este al
treilea vizând reașezarea
organizării de colonie în in-
teresele unchiului Sam.

Întâi a fost cel de la
Deveselu, unde americanii
au arborat tricolorul cu josul
în sus, ca mesaj de capitu-
lare al gazdelor transformate
în „oaspeți” (și în curând
expați în propria țară),
„eroarea” producându-se
într-o bază militară, acolo
unde l-au și plasat pe
oaspetele oficial al bazei.
Căci, da!, un demnitar al
Statului Român a fost tratat

ca oaspete în țara lui, și nu
un oaspete de care te bu-
curi, ci unul nedorit, Cioloș
fiind așezat pentru discur-
sul… oficial de reprezentant
al coloniei lângă o toaletă
ecologică. A venit apoi
hârlețul trântit în brazda
românească de peste Prut

de colegul de diplomație de
la Chișinău, care a izbit cu
sete în ceea ce unchiul Sam
nu vrea să ne fie o singură
inimă românească. Iar
acum, și mai radical,
descălecarea clemei Klemm
de la București în mijlocul
hunilor iredentiști. Or,
aceasta este strategia
partenerului nostru… „strate-
gic”, Statele Unite, feder-
alizarea? Pentru că noi asta
înțelegem…

Ambasadorul Hans
Klemm era liber să se ducă
oriunde în România. Era
chiar plăcerea noastră de a-
l avea oaspete. Și putea să
viziteze oricând dorea

Harghita. Dar nu avea ce să
caute lângă o cârpă. Dar nu,
el s-a așezat lângă ea gata
să șteargă identitatea
românească.

Să ne transmită cel
de al treilea mesaj, de la ca-
pitularea impusă (eventual
deplină, aidoma asumării
holografiei holocaustice) a
coloniei, afișată la De-
veselul, via „Moldova nu e
România”, prin viul grai al
colegei de corega
diplomatică de la Chișinău,
la mesajul de acum,
„Ardealul nu e România”.

Hans Klemm nu s-a
fotografiat, la prima lui
apariție în Harghita-Covasna
cu tricolorul nostru. Nu a
făcut o primă fotografie
oficială cu autoritățile
ROMÂNE. Nu! El a luat
cârpa secuiască pentru a-și
șterge cașul sfidării de la
gură. E drept, nu a spus
„Ardealul nu e România”.
Dar o vor spune „gazdele” lui
maghiare… Pentru că în
clipa în care s-a postat lângă
cârpa secuiască, și nu doar
cu „dezlegarea” unchiului
Sam, ci la trimiterea aces-
tuia, a punctat mesajul
extremiștilor, ambasadorul
incitând la separatism etnic.

După toată această
mizerie de bălegar USA, s-a
frământat, de „pe surse”, și o
reacție a Ministerului de Ex-

terne Român, vehiculându-
se o convocare a am-
basadorului. Și ar fi fost de
bun augur, chiar dacă era o
chemare formală și nu re-
zolva problema. Pentru că,
geaba ar fi fost chemat acest
văcar Hans, „klamă de
clacă”, la MAE, dacă
iredentiștii, nu erau trași la
răspundere. Dar, con-
vocându-l pe Hans Klemm la
MAE, Statul Român ar fi re-
cunoscut că oficialitățile
maghiare de lângă am-
basador sunt separatiști. Și
ar fi trebuit să reacționeze cu
măsuri împotriva acestora.

O dilemă din care i-a
scos tot „fratele cel mare”!
Cu un picior de „partener
strategic” pus pe grumazul
coloniei, urmat de mesajul
sec al aceluiași MAE: „Am-
basadorul nu a fost convo-
cat”. Într-o citire printre
rânduri: colonia s-a resem-
nat! Și, probabil, de plecat
„de la post”, o să plece, nu
ambasadorul, ci funcționarul
de la Externe care a avut cu-
rajul să arate că nu suntem,
nu toți!, supuși unchiului
Sam. Nu încă…

●

Să îți fie rușine, Iohannis!Să îți fie rușine, Iohannis!

Romeo

Tarhon

SSă îi fie rușine
săsoiului ghionoi (masculinul
de la ghionoaie...) de la
Cotroceni, traficant de copii și
ucigaș de patrupede în man-
datele de primar al Sibiului,
pentru că mi-a blocat comen-
tariile pe pagina Facecook
prin care își exprimă public,
când și când, minciunăria și
ipocrizia la sugestia sau sub
controlul unor „băieți și fete”
din servicii, care îl consiliază
cât să se rupă tot mai mult de
masa de români care l-au
votat din spaimă să nu
devină președinte prim-pla-
giatorul țării, care tocmai a
fost încălțat și pus sub control
judiciar de către DNA. Să îți
fie rușine, Iohannis, pentru că
mi-ai cenzurat dreptul la
opinie în gazeta ta de perete!

Să îți fie rușine, Io-
hannis, pentru că ești mut și
laș, nu ai clintit un deget și nu
ai scos un cuvânt despre
drama părinților români
cărora sistemul cvasinazist
de tip „Barnevernet” , al așa
zisei protecții a copiilor din
țările nordice și din alte state
care se consideră civiliza-
te, le-a smuls de la 
piept copilașii încarcerându-i
instituțional și inchizițional
spre a-i da în adopție chiar și
cuplurilor de homosexuali, ca
un gest agresiv de sfidare a

moralei creștine, ca un aten-
tat ostentativ, demonstrativ,
prin desfășurare de forțe îm-
potriva perenității familiei.

Să le fie rușine
slugilor responsabili cu pag-
ina FB a primului bărbat al
țării, lipsit de orice bărbăție,
un mălai mare transformat în
păpușoi penibil. Măcar pre-
decesorul lui era păpușar și
nu marionetă, ajuns acum ca-
davru politic înspăimântat de
gratii, singura rațiune pentru
care mai se face că
zvâcnește și se zbate să
devină premier sau măcar
parlamentar cu imunitate. Să
le fie rușine miniștrilor de rea
credință, ambasadorilor, di-
rectorilor, popilor, profesorilor,
doctorilor, artiștilor, milita-
rilor, polițiștilor, primarilor,
funcționarilor, fiscaliștilor,
bancherilor, achizitorilor,
întreprinzătorilor și tuturor
decidenților de rea credință.

Să ne fie rușine și
nouă, naivilor puși a doua
oară în 26 de ani în situația
de a avea de ales la alegeri,
precum în 2000 între Iliescu
și Vadim, între un nemernic
nou, nedovedit la acea dată -
Iohannis-, și un impostor min-
cinos, hoț și pagiator – Ponta,
dovedit la această dată.
Să îmi fie mie însumi rușine
că nu mi-am dat seama că,
după alegerea cotroceanului
sas, aducerea lui Cioloș la
guvernare a fost o secvență a
planului Soroș și că terifianta

tragedie de la Colectiv a fost
comandată, făcând parte
dintr-un scenariu diabolic
care a urmărit eliminarea lui
Ponta de la pârghiile politice,
restrângerea pesedizării și
amorsarea tensiunilor sociale
prin simulacrul consultațiilor
cu societatea civilă
reprezentată, cum naiba,
chiar de către ONG-iștii
soroșieni finanțați de către
mumia încă vie a secolului,
între care Liviu Mihaiu, Dan
Nicușor, Alina Mungiu Pippidi,
Remus Cernea, Mircea
Toma, Edward Helvig, Stelian
Tănase, Crisitan Pârvulescu,
Vladimir Tismăneanu și multe
alte scursuri înregimentate în
planul globalist de desființare
a ființei naționale a neamului
românesc, de înșfăcare a
resurselor valoroase, de silire
la cel mai dement exod de-
ment al românilor, fără prece-
dent în istoria omenirii, de
falsificare a istoriei și destin-
ului celui mai vechi popor din
Europa.

Să le fie rușine tu-
turor politrucilor, președinților,
guvernanților, liderilor de par-
tide, partidulețe, sindicate,
asociații, organizații politice și
pseudo-apolitice, academi-
cienilor, universitarilor, șefilor
de servicii, armată, agenții,
ministere, intituții, culte, tele-
viziuni, ziare... pentru situația
la care au adus, rând pe rând
și toți la un loc, România, țara
în care sărăcia, umilința, in-

cultura, manipularea, intimi-
darea, șantajul birocratic și
supunerea prin înfometare au
ajuns la cotele decăderii cele
mai degradante ale vieții
românului de rând în contrast
cu opulența îmbogățiților prin
jaf și corupție, a miilor de
Ceaușești, clone ale odiosu-
lui împușcat la comanda
călăilor destinelor noastre din
comunism și postcomunism.
Să le fie rușine președinților
și prim-miniștrilor statelor,
diplomaților, potențaților la
forurile internaționale și 
europene de decizie,
comandanților structurilor mil-
itare și ale serviciilor, liderilor
de tot felul - americani, ruși,
germani, francezi, englezi,
chinezi, evrei, etc. și tuturor
celor care joacă pe degete
soarta omenirii într-o
perioadă în care se fac și se
desfac alianțele după bunul
plac al ocultei, în care
plutește în atmosfera globului
pământesc a praf de pușcă, a
rachete, a focoase nucleare...

Să le fie rușine tu-
turor românilor de rând pen-
tru slăbiciunea lașității, pentru
complacerea în sărăcie și
umilință, pentru vinderea vo-
tului pe promisiuni electorale
ieftine și nimicuri existențiale
de câțiva lei, pentru apatie
cronică și acceptarea destin-
ului de co-autori ai dispariției
ca națiune și transformarea
într-o populație oarbă, surdă,
nesimțitoare, asistată și

învrăjbită, înrăită, desfrânată,
delatoare, bețivă, manelizată,
ruptă de credința în Dum-
nezeu și de puținii oameni
curați, înțelepți, nevânduți,
morali a căror imagine este
terfelită zi de zi în presa
scrisă, radio și televiziuni de
către agitatorii de serviciu și
din servicii ai clasei oligarhice
atente să fie compromiși și
anihilați ca nu cumva să as-
pire la statutul de lideri
morali, de modele demne de
urmat în situația în care
starea țării va lua turnura
unor revolte istorice și a unui
război dintre stat și populație.

Dar, cel mai rușine să
le fie foștilor președinți și ac-
tualului președinte, foștilor și
actualilor guvernanți, fostelor
și actualelor hoarde care fac
rotație ca Putere și Opoziție
ținând cu dinții de privilegii și
capabili de orice scenariu
sângeros, chiar și de acela al
aruncării românilor într-un
război nimicitor cu vecinii de
la Est sau cu aliații de
conjunctură de la Vest.

●


