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„În cazul în care doi oameni
spun același lucru , nu este 

același lucru.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Tinicheaua cuTinicheaua cu
principii…principii…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘtirea ar fi putut
trece neobservată! În fond,
ar fi fost doar o altă idee,
chiar bizară într-o lume a
non-comunicării politice, a
tehnocraților azvârlită în
neant. Doar că „reacțiunea”
conului Dragnea în raport cu
inițiativa de posibil cronicar
platformist (de ce nu și vir-
tual?), peste luni și poate
ceva ani, a tehnocratului, a
atras atenția. Pentru că, în
clipa în care politicianul sare
ca ars, ba, tocmai el, acel
animal atât de lipsit de
simțiri, se agită de parcă i s-
ar fi presărat sare pe coada-

i pregătită să mestece un
întreg mandat posttehnocrat
în butoiul cu miere, este ev-
ident că această idee, fie ea
și tehnocrată, are în ea ceva
amenințător pentru politi-
cieni!

Premierul și-a
anunțat, așa, ca un fel de
colac pe final de mandat (că
o fi de „popire” a politicului
sau o simplă „pupăză” de
imagine rămâne de văzut!),
a anunțat dară intenția de
lăsa moștenire o Platformă
de principii.

Nimic sărat ori
piperat într-un asemenea
anunț… Politicianul, versat
doar pentru că întotdeauna
gândește pașii lui, și ai al-
tora, prin atavismele lui
imorale, a simțit însă sârma
ghimpată pe care o întinde
tehnocrația ca moștenire…

politică.
O platformă de prin-

cipii, idei, realizări și, mai
ales nerealizări, primită
moștenire de următorul gu-
vern, politic, ar atârna ca o
tinichea zornăitoare de toți
viitori miniștri. Pentru că, la
fiecare pas, tinicheaua ar
semnala societății civile
minciuna, fariseismul, de-
sconsiderarea necesităților
țării de către guvernanți.

Desigur, dacă pre-
mierul ar fi ales să lase
această „moștenire” sub
forma unui volum despre
nebiografia guvernării
tehnocrate, nu s-ar fi deran-
jat nici un politician. O carte
cu și despre principii, intenții
și idei de reformare, dar, mai

ales, despre lucrurile nefi-
nalizate, ar fi rămas uitată,
cu tot cu autograf, pe un raft
de bibliotecă. În oricare altă
bibliotecă, nu în cea a gu-
vernului!

Dar așa, lansarea
principiilor lui Cioloș sub 
formula unei platforme
schimbă radical datele!

În primul rând,
poziționează tehnocrații, cei
ce vor rămâne tehnocrații și
nu se vor implica politic, în
sfera unui adevărat „guvern
din umbră”. Apoi, mecanis-
mul, încercat și în vremea
altor guvernări, dar sub
forma unor aranjamente
ong-iste, poate activa toc-
mai reacția și acțiunea
societății.

De aici și reacția
aproape isterică a șefului
principalului partid din

România. Formațiune care,
tragic, va da structura
bazală a primului guvern
politic de după tehnocrație.
Într-un viitor post-
tehnocratism în care ar
putea fi „vegheați” nu doar
de ong-uri „politizate”.

Iar felul în care pre-
mierul își toarnă în cap, pe
final de mandat (ca tehno-
crat), cenușa tuturor erorilor,
arată clar că secțiunile plat-
formei nu vor cuprinde
neapărat realizările, ci, mai
ales, proiectele începute și
pe care, asta da moștenire!,
guvernul politic va trebui să
le raporteze în
corespondența lui cu țară în
fiecare zi de mandat.

Or, pentru întâia

oară s-ar putea crea mecan-
ismul de responsabilizare a
guvernanților. Într-un opis în
care calificativele să vină di-
rect dinspre țară, pe și prin
intermediul unei platforme
de principii, care ar putea
reflecta și încondeia tocmai
reacțiunea unui sfert de
secol a unor partide care nu
au trebuit să bifeze, oficial,
capitolele de onestitate, pro-
fesionalism și responsabili-
tate.

●

Cu-atâți experți în toți și toate,Cu-atâți experți în toți și toate,
eșecurile-s garantate...eșecurile-s garantate...

George
Petrovai

LLumea noastră real-
mente colcăie de așa-zișii
experți. Nu există domeniu de
activitate, relaxare și
degringoladă umană (de la con-
flictele militare și până la
ciondănelile din familii, de la
sensul vieții și până la poziția
corectă în timpul somnului, de
la bolile neiertătoare și până la
scărpinat), în care aceștia, mulți
ca frunza și iarba, să nu fie în-
totdeauna prezenți și pregătiți
să intervină cu sfaturile lor la fel
de folositoare ca o frecție
energică la un picior de lemn.
Ba chiar s-au înmulțit atât de
mult, încât a apărut supratagma
experților printre experți, adică
acei ipochimeni (mă rog, e posi-
bil ca unii dintre ei să fie bine
intenționați), care își fac o oare-
care faimă prin demascarea
metodelor șarlatanești ale
confraților de duzină, metode
tot atât de eficiente precât man-
tica sau clarviziunea.

Mă rog, nu sunt atât de
vinovați acești sforari cu ifose
de atotștiutori, cât toți acei naivi,
care nu mișcă un deget până nu
se consultă cu „specialiștii” în
absolut tot ce ține de viața și
dreapta lor judecată: alegerea
profesiunii, deschiderea unei
afaceri, plasarea veniturilor,
cumpărarea casei și mobilarea
ei, achiziționarea și/sau schim-
barea mașinii, educația copiilor,
înțolirea și comportarea  în so-
cietate, alimentația, tratarea bo-
lilor etc.

La urma urmei ceva
foarte asemănător cu penibila
manelizare de pe meleagurile
noastre: întregul fenomen se va
stinge de la sine doar atunci
când se va reduce simțitor
numărul consumatorilor de atari
făcături extrem de rentabile
pentru producători! Dar un
asemenea proces presupune
cu necesitate ridicarea
progresivă a nivelului național
de cultură generală, nicidecum
continua sa scădere: candidați
la examenul de bacalaureat ce
stârnesc groaza prin imensi-
tatea necunoștințelor, „studenți”
incapabili să-și ia bacalaureatul
„pe bune”, necalificați cu pata-
lamale rostuite, care cunosc la
perfecție doar știința răzbaterii
în față prin tehnica datului din
fălci și din coate etc. Iar dacă la
noi s-a ajuns la o adevărată
inflație de experți dubioși, atunci
pe bună dreptate te întrebi cam
cum stau lucrurile la acest capi-
tol în țările puternic industrial-
izate, îndeosebi peste Atlantic...

Într-un filmuleț postat
pe internet, am avut ocazia să-i
văd „la lucru” pe unii dintre
aceștia: experți în vinuri sistem-
atic surclasați de nespecialiștii

în materie, experți în pictură
lesne și în repetate rânduri puși
cu botul pe labe de imitații exe-
cutate fără cusur, victoria
înregistrată de previziunile unui
simplu gunoier londonez în fața
celor avansate de un foarte
simandicos grup de economiști
și finanțiști. Firește, ne-
maivorbind de labilitatea
predicțiilor politico-sociale, în
general cele ce vizează evoluția
comunităților umane, sau de
prognozele privind starea vremii
pe perioade mai lungi. Din
următoarele două motive:

1) Spre deosebire de
lumea nevie, lume guvernată de
legi fizice cu o mare stabilitate
în timp, ca atare deductibile la
nivel logico-rațional și previz-
ibile la nivel instinctual-intuitiv,
marea variabilitate de compor-
tament a viului, în special a
omului (viul înzestrat cu
discernământ critic), se explică
prin acțiunea cauzelor psiholog-
ice, acele cauze care – potrivit
psihologiei sintetice și struc-
turale – fac ca viața să nu fie o
sumă de elemente, ci un tot uni-
tar, o sinteză de elemente ce se
întrepătrund;

2) Cunoașterea viitoru-
lui a fost, este și va rămâne în-
totdeauna o taină relativ
liniștitoare pentru om, ea fiind
doar la îndemâna Aceluia care
toate le-a făcut. De altminteri, ar
fi de-a binelea groaznic ca
omul, trăitor sub tirania timpului
necruțător cu viul, să-și poată
vedea proiectat destinul pe
ecranul viitorului. Asta nu l-ar
ajuta nicicât să-și
îmbunătățească soarta
(bunăoară, să scape de unele
suferințe, pentru ca în acest
chip să-și poată prelungi viața),
ci, dimpotrivă, să și-o tulbure
atât de mult cu inevitabilul care
se îndreaptă spre el cu o pre-
cizie matematică (potrivit spusei
„Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus”),
încât fie ar muri cu zile din pric-
ina spaimei în creștere pe
măsură ce se apropie sorocul,
fie – îmboldit de disperare - și-ar
curma viața.

De aceea (și în pofida
stăruințelor de a descifra vi-
itorul), omul este împiedicat de
Atotputernic să-și facă
imposibilă condiția sa de  muri-
tor etern nemulțumit, așa că
toate încercările lui de a-și băga
nasul unde nu-i fierbe oala se
reduc la sfera largă a
probabilităților. Și ca lucrurile să
fie clare pentru tot omul cu
scaun la cap, Alexandre Dumas
ne înștiințează într-unul din ro-
manele sale că până și „întâm-
plarea este soluția de rezervă a
lui Dumnezeu”...

●
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Novaci sau „jidovi”: Novaci sau „jidovi”: 
uriașii dacilor - un secret bine păstraturiașii dacilor - un secret bine păstrat

Ionuț
Țene

IIstoria României
cuprinde și o sumă de secrete
sau mistere bine păstrate. Se
tăinuiește se pare cu bună
știință evenimente sau dovezi
arheologice ale trecutului nos-
tru în numele unei romanități
biruitoare ce leagă poporul
român de Roma și România
de Occident. „Restul e
tăcere…„ cum ar spune un
celebru regizor de film post-
decembrist. Indubitabil istoria
românilor e ca o carte
deschisă, pe care trebuie să
știi și să o vrei să o citești sau
înțelege. Îți trebuie câteva
arme metodologice, acribie și
un bun simț, împeltit cu o
logică sănătoasă și ai posibili-
tatea să descoperi lucrurile
care se știu și s-au scris de-
spre istoria românilor, dar nu
s-au promovat, oficializat și
nici în manuale de istorie nu
au intrat pentru că ieșeau din
tiparele tezismului și ideologiei
trans-seculare că „noi de la
Râm ne tragem”. E timpul să
se scrie istoria inedită a
poporului român, o scriere a
trecutului necunoscut marelui
public. Nici un istoric serios nu
neagă latinitatea noastră, dar
nici nu putem ignora complet
componenta traco-dacică a
poporului român, despre care
au scris istorici cunoscuți și
fundamentali ai istoriografiei
noastre: Hașdeu, Densușianu
sau Pârvan. Recent am fost la
o manifestare culturală „Punți
de lumină” la Târgu Mureș,
unde am avut bucuria să
primesc de la organizatoare,
scriitoarea Mariana Cristescu,
o incitantă carte de
publicistică: „Toamna Înger-
ilor”. Am răsfoit-o în pauzele
de cafea și mi-a sărit în ochi
un interesant interviu cu
muzeograful clujean și is-
toricul Viorica Crișan despre
istoria dacilor și despre un
subiect tabuu al istoriografiei
noastre: giganții sau uriașii
descoperiți de arheologii
noștri, dar despre care s-a
scris foarte puțin pentru a nu
perturba un mainstream istori-
ografic oficializant.

Viorica Crișan a fost
înainte de 1989 muzeograf la
Miercurea Ciuc, unde izolată
de colegii vorbitori de limba
maghiară, și-a îndreptat
atenția spre noile și nu-
meroasele cetăți dacice de-
scoperite în sud-estul
Transilvaniei, care nu au intrat
în componența Imperiului
Roman. În zonă trăia o
populație numeroasă dacă,
care e greu de explicat logic
că s-a romanizat direct,
deoarece pe acolo nu a călcat
picior de legionar roman. Is-
toricul clujean s-a specializat
pe istoria și civilizația dacilor,
dar a rămas surprinsă ca după
1990 să fie privită anacronică
de colegii ce promovau teoria
oficializantă a romanității și
latinității românilor, iar

cercetările asupra populației
autohtone erau percepute de
lumea științifică ca și vetuste.
Un lucru interesant reiese din
interviu: existența unei
populații de uriași pe teritoriul
României, despre care istoricii
de meserie și încadrați în sis-
temul academic refuză să
vorbească. Viorica Crișan
atrage atenția despre de-
scoperirile lui Radu Vulpe de
la Argedava, capitala Daciei
lui Burepista, a unor necropole
cu schelete de uriași între 2,5
– 4 m, despre care s-a interzis
în comunism să se vorbească
și scrie, lucru perfect valabil și
după 1990. În folclorul româ-
nesc se vorbește de uriași cu
numele popular de „novaci”
sau „jidovi”. Schelete de uriași
s-au găsit mai numerose în
zona Giurgiu și Teleorman,
dar și în arealul Munților
Buzău, unde media uriașilor
era de 2,4 m. Craniile de-
scoperite erau mari cât niște
„dovleci de prăsilă”.

Legendele românilor
sunt pline de astfel de Sfarmă
Piatră sau Strâmbă Lemne,
care au intrat și în literatură
cultă prin povestirile fantastice
ale lui Mircea Eliade. Istoricul
grec Herodot a scris despre
aceste populații de „triburi glo-
rioase” cunoscute și cu nu-
mele de „tartari” sau „titani”. Ei
erau descriși ca „favoriții
zeilor” și îi întreceau „pe toți
oamenii prin înălțime, forță și
frumusețe.” Istoricii greci îi
vedeau pe „titani” ca o
populație de pelasgi în zonele
împădurite ale Munților
Carpați din bătrâna Dacie. Ei
sunt numiți și „Terae filii”, un
fel de fii ai pământului. Sigur și
Biblia vorbește de giganți: „În
vremea aceea s-au ivit pe
pământ uriaşi, mai cu seamă
de când fiii lui Dumnezeu
începuseră a intra la fiicele oa-
menilor şi acestea începuseră
a le naşte fii: aceştia sunt
vestiţii viteji din vechime”
(Geneza 6:4). Istoricul român
Nicolae Densușianu a fost în
monumentale lucrare „Dacia
preistorică” tranșant în
această chestiune: „Zeii sau ti-
tanii din mitologia greacă au
existat pe teritoriul vechii
Dacii! De aceea, în România
au fost descoperite foarte
multe schelete de uriaşi…”. În
vorbirea populară se mai nu-
meau căpcăuni sau coloși.

Primii cercetători
serioși și celebrii în epocă
care s-au întâlnit cu scheletele
de uriași în săpăturile arheo-
logice a fost Vasile Pârvan și
apoi Radu Vulpe, în perioada
interbelică. Istoricul Pârvan a
descoperit schelete ciudate de
uriași tocmai pe locul site-ului
Argedava, care era capitala lui
Burebista. În anul 1926, pe
culmea Argedavei, cu puţin
timp înainte de a muri, marele
arheolog Vasile Pârvan ex-
clama: „Am găsit capitala lui
Burebista!…”. Pe aceste me-
leaguri încărcate de istorie are
să găsească arheologul Radu
Vulpe mai multe schelete de

„novaci”. Între anii 1939-1951,
la Argedava, judeţul Giurgiu,
arheologii conduși de Radu
Vulpe au descoperit nu mai
puţin de 80 de schelete uriaşe,
de umanoizi de 4-5 metri
înălţime. Un martor ocular,
Ioniţă Florea, a declarat că a
văzut cu ochii lui schelete de
uriaşi. Bărbatul a povestit că a
dezgropat cu mâna lui un cra-
niu incredibil de mare, mult
mai mare decât cel de om; os-
emintele erau urcate într-un
camion şi duse în altă parte,
fără să se ştie unde. Se spune
că în total au fost descoperite
peste 80 de schelete.Si Lu-
cian Cozma, autorul cartii
„România Secretă“, (Editura
„Obiectiv” Craiova), vorbeste,
printre altele, despre acest
subiect. În regiunile sit-ului
arheologic Argedava, la Pos-
esti, Costești, Popești,
Scăieni, Nucet, osemintele
preistorice au relevat existența
unei populații compuse din
ființe gigantice. Există un fol-
clor arheologic că scheletele
de uriași descoperite de Radu
Vulpe au fost luate de
specialiștii ruși și duse în
URSS. Persistă și teoria
istorică că în urmă cu 10-
12.000 de ani, uriașii, împinși
si de fenomenele catastrofale
care au marcat începutul sfar-
sitului ultimei glaciatiuni, au
înființat colonii în nordul Africii,
de pilda, pe teritoriul Egiptului
preistoric. De remarcat ca la
data la care „atlanții” au intrat
pe teritoriul Egiptului, adusi de
„pasărea” pilotată de Thot, ei
deja colonizasera, de cel puțin
10.000 de ani, teritoriul Eu-
ropei Centrale, mult mai bogat
în resurse naturale decât cel
nord-african.Pe teritoriul Da-
ciei, „jidovii” ar fi făcut
prospectiuni și exploatări
miniere și constructii sau ame-
najari subterane de mari di-
mensiuni.

Arhaismul „jidov” nu a
avut la origine intelesul pe
care î-l dă astazi DEX-ul,
adica „evreu (popular si peio-
rativ)”. In trecut, cuvântul
„jidov” insemna urias, gigant,
dar nu orice om de mari di-
mensiuni, ci doar apartinatorii
la o anumită populație
cvasimitologică despre care
se știa din bătrani că ar fi tre-
cut pe meleagurile țării noas-
tre într-un trecut foarte, foarte
îndepartat. La un moment dat,
uriașii au dispărut brusc din is-
torie, ca si cum s-ar fi
volatilizat. În urma plecării lor
au rămas doar unele grupuri
răzlețe care s-au statornicit în
cătune numai ale lor, cum ar fi
cele enumerate la început,
Posesti (Prahova), Scăieni
(Buzau) etc. Au rămas, în
judeţul Gorj, numele localităţii
Novaci (azi oraş) şi denumirile
Jidova, Jidoviţa, Jidvei
(comună în judeţul Alba). În
Carpaţii Orientali, pe versantul
vestic a muntelui Ceahlău,
pentru defileul traseului spre
Cheile Bicazului s-a menţinut
foarte mult timp denumirea
Valea Jidovului, schimbată

abia în secolul al XVI-lea în
Jgheabul lui Vodă. În anul
1976 s-au descoperit la
minele de la Roșia Montana
schelete de uriași, fapt ce
confirmă ideea că aceștia s-au
ocupat cu mineritul. Dacul
hiperborean descoperit a fost
dus de urgență la Moscova. În
2012 s-a excavat de către o
echipă de geologi româno-
canadiană o lespede auriferă
făcută de mâna omului cu o
lungime de 12 metri așa cum
ne spune cercetătoarea
clujeană Viorica Crișan. Les-
pedea a fost dusă într-o zonă
necunoscută, iar SRI și Ar-
mata a cimentat intrarea în
puțul unde s-a găsit această
lespede auriferă făcută se
pare de strămoșii giganți. Cum
au dispărut acești „jidovi”
uriași a rmas un mister. Posibil
să fi fost un cataclism? Nico-
lae Densușianu a păstrat o
legendă din Vlașca: “În timpul
uriaşilor, munţii şi câmpiile au
ars trei ani, apoi uriaşii „Ji-
dovii” au fost înecaţi de o
ploaie mare, care a ţinut mult
timp” (referire la potopul lui
Noe?).

Necropola de uriasi
de la Argedava (Cetatea lui
Burebista) a fost pomenită
pentru prima dată în anul
2003, la Congresul al III-lea de
Dacologie, de către profesorul
Gheorghe Bardan Raine și
cercetatorul Gheorghe
Șerbana. Scheletele a 80 de
uriasi fuseseră deshumate la
Nucet. Osemintele aratau ca
era vorba despre ființe
umanoide cu o înălțime de
aproximativ cinci metri. Lucrul
cel mai ciudat, scheletele erau
de culoare roz, ca si cum ar fi
fost iradiate! Unica probă
prezentată atunci (la congres)
este o caseta video. Secreto-
mania istoriografică privind
acești uriași umanoizi nu e
specifică doar României, ci și
în India sau SUA s-au acoperit
cu tăcere și ignoranță rapid
astfel de descoperiri arheolog-
ice. În 2005, s-au mai gasit
doua schelete gigantice, sub
mănăstirea Negru Voda, la
Pantelimon – Lebada, 20 de
schelete, la Scaieni (1985),
județul Buzau, două schelete.
La fel, autoritățile au preferat
sa pastreze tacerea. „Arhe-
ologii” din Argedava, „cu
mainile la spate, vorbind cand
in romaneste, cand in
nemteste”, au pus copiii
saraci, in special fetitele, sa
spele „ciotoaiele si capatanile
ale mari”, dupa care micutii
erau pusi sa le boceasca. In-
trebati de localnici, „arheologii”
le-au spus ca acei uriasi sunt
…Jidovii. Așa ne-au relatat oc-
togenarul orb Manolache
Manole, Ghencea Ioana si
Ghencea Marin din satul
Popesti, participanti la
săpăturile arheologice, con-
form istoricului cercetator Gh.
Serbana si a profesorului de
istorie si filosofie Gheorghe
Bârdan Raine.

În 2009, in cadrul emi-
siunii „Acces Direct” de la An-

tena 1, prezentatorul Madalin
Ionescu a realizat o serie de
emisiuni pe tema „Uriașii din
Bucegi”. Descoperirea inedită
în Masivul Bucegi din August
2003 a rămas puțin
cunoscută: o sală săpată în
munte numită Sala Proiecțiilor.
Structura tunelului din interi-
orul Masivului Bucegi este
următoarea: acesta se afla
intr-o pozitie perfect paralelă
cu baza Masivului Bucegi,
plecând de la o treime de
bază, are o lungime de 280 m,
după care cotește brusc spre
dreapta într-un unghi de 26 de
grade, continuând apoi cu 300
m lungime, in cele din urma
cotind spre stanga de data
asta pentru patru metri, ter-
minându-se în interiorul unei
aule gigantice în interiorul Ma-
sivului Bucegi. Aula are un di-
ametru de o sută metri și o
înălțime de 30 m. Verticala la
suprafața corespunde stân-
cilor de pe creasta care poartă
denumirea de Babele. Mituri
despre uriași au existat și în
Munții Apuseni în satul hune-
dorean Ardeu. Etnologul Mar-
cel Laptes explica apariția si
conservarea mitului uriasilor în
Apuseni: „Acești uriași nu erau
personaje malefice. Ei îi
pedepseau pe oameni daca
aceștia nu respectau un anu-
mit regim de viata și erau pro-
prietari ai comorilor naturii, pe
care, desigur și le păzeau sin-
guri”. Cred că istoria uriașilor,
un fel de populații hiper-
boreene, care au trăit acum
câteva mii de ani în mijlocul
populației autohtone dace ar
trebui lămurită într-un studiu
istoric complex și complet.
Existența lor depășește mitul,
deoarece dovezile arheolog-
ice, chiar dacă ținute la „se-
cret”, confirmă existența
acestor populații de oameni
înalți, numiți la noi și „novaci”
(oameni puternici și înalți –
Brazda lui Novac) cu un ter-
men slav, care au trăit alături
de poprul dac, unii chiar în
capitala lui Burebista, cetatea
întărită Argedava.

Românii au avut de-a
lungul istoriei personaje foarte
înalte fizic, de la Radu Vodă,
la Mihai Viteazul sau interbe-
licul Gogea Mitu de 2,5 m care
a fugit în munți ca să nu mai
fie privit ca o ciudățenie. Isto-
ria uriașilor din mijlocul
populației traco-getice trebuie
redescoperită și scrisă pentru
a înțelege anumite caracteris-
tici ale poporului nostru în du-
rata lungă.

●



4 Tichia de politician

O politică falimentară...O politică falimentară...

Ilie
Șandru

NNe apropiem cu paşi
repezi de sărbătoarea cente-
narului Marii Uniri. (Ce
sărbătoare va fi deocamdată
nimeni nu ştie, fiindcă toată
lumea tace, nu am auzit ca
cineva să vorbească despre
nişte manifestări şi acţiuni care
ar trebui să înceapă încă de pe
acum, pe tot cuprinsul ţării, ba
chiar şi dincolo de Prut).

În ce mă priveşte,
încerc să rememorez cam ce a
făcut statul român în această
sută de ani de când Ardealul s-
a unit cu patria-mamă, Româ-
nia. Şi mi-au venit în minte
cuvintele rostite în Senatul
României în 5 mai 1920 de
către Dr. Miron Cristea, pe
atunci mitropolit primat al
României. Spunea el atunci că
în Secuime era nevoie se o
singură politică – o politică
românescă! Era nevoie de ea
pentru reromânizarea regiunii,
unde, în urma politicii dure de
deznaţionalizare, dusă de-a
lungul secolelor, românii
aproape au dispărut. 
Iar această politică de
maghiarizare nu a fost una „cu
mănuşi” ci ea s-a manifestat
prin „persecuţii inimaginabile
pe care românii le-au suferit în
fosta ţară ungurească, iar
acestea adeseori se ridicau la
înălţimea persecuţiilor
mucenieşti din primele veacuri
ale creştinismului”.

Adresându-se senato-
rilor - şi prin ei tuturor ungurilor
care deveniseră cetăţeni ai
României – Miron Cristea a
spsus: „Să fie asiguraţi fraţii
noştri maghiari, care au să
trăiască între graniţele
României Mari, că noi n-o să-i
persecutăm nicicând şi n-o  să
le facem răul pe care l-am
suferit de la ei(…), vom da re-
spectul şi toleranţa cea mai
mare faţă faţă de credinţa lor,
vom respecta datinile şi obi-

seiurile lor şi toate năzuinţele
lor juste de înaintare, cu o
singură condiţie: să se idetifice
cu interesele şi aspiraţiunile
noastre”.

Întorcându-mă în timp,
mă gândesc acum, după
aproape un secol, în ce
măsură poiticienii români, din
perioada interbelică, au ţinut
seama de îndemnul făcut de
Miron Cristea cu privire la po-
litica românească ce trebuia
dusă în Secuime, obligatorie
pentru reromânizarea regiunii.
Nu ştiu dacă statul român de
atunci a făcut atât cât trebuia.
Sunt convins că ar fi putut face
cu mult mai mult. Însă, oricum
a făcut totuşi cu mult mai mult
decât statul român contempo-
ran. Aşa, de exemplu, printre
măsurile imediate şi eficiente
au fost cele privitoare la
administraţie, la şcoală şi la
biserică.

Astfel, pentru încura-
jarea funcţionarilor publici şi a
cadrelor didactice de a se sta-
bilii în Secuime, statul le-a
asigurat condiţii decente de
viaţă, între care o salarizare
corespunzătoare şi locuinţe. În
acest fel toate primăriile au
putut fi încadrate cu notari de
naţionalitate română, iar
numărul cadrelor didactice de
naţionalitate română, în special
a celor care au predat ştiinţele
umaniste, a crescut consider-
abil. S-a ajuns, în acest fel, ca
şcoala din Secuime, să se
transforme într-o şcoală
românească, chair dacă au
fost respectate toate obligaţiile
asumate privitoare la dreptul
minorităţilor naţionale.

Cel de al treilea stâlp
solid de reromânizare a Se-
cumii l-a constituit Biserica.
Prin ridicarea de biserici
româneşti în multe dintre
localităţile din Secuime, mulţi
dintre românii maghiarizaţi şi-
au adus aminte că moşii şi
strămoşii lor au fost români şi
s-au întors astfel la vechea
credinţă. Din păcate, tot ce s-a

făcut în această direcţie în pe-
rioada interbelică, s-a pierdut,
cu vârf şi îndesat, cum se
spune, în ani de după 1989, în
care politica aşa-zisei
„democraţii” şi aşa-numitului
„stat de drept” s-a dovedit a fi
una falimentară. Astfel, în Se-
cuime, în numele democaţiei şi
a drepturilor fără limită, de a
face fiecare ce doreşte şi cum
doreşte, în toţi aceşti ani s-a
desfăşurat şi se desfăşoară cu
succes o politică totală de
deznaţionalizare a românilor!
Una care nu se deosebeşte cu
nimic de cea dusă de fostele
autorităţi maghiare de dinain-
tea anului 1918. Din multele
exemple concrete, mă opresc
doar la două. Prima: o cerc-
etare sociologică  făcută în
comua Plăieşii de Jos, judeţul
Harghita, în anul 2000: „În
comună sunt 200 de români.
Toţi vorbesc limba maghiară.
Românii vorbesc mai rău limba
română decât unii unguri din
sat. Românii nu mai ştiu
româneşte(…). Am stat de
vorbă cu o tânără româncă
absolventă de liceu.Are nume
maghiarizat: Tunde(zână
bună). Vorbeşte cu mari
dificultăţi româneşte(…) Viaţa
românilor este comună cu cea
a maghiarilor, ascultă muzică
populară maghiară, dansează
Cardaşul…”.

Alt sat, Făgeţel, din
acelaşi judeţ. Fost cândva sat
românesc, cu biserică mare,
de zid, cu şcoală, cu gospodari
harnici, acum a rămas doar
părintele Bucur şi câţiva
credincioşi, cărora, bolnavi şi
bătrâni fiind, le este greu să
mai ajungă la biserică.
Părintele face slujba cu biser-
ica goală! „Pre voi toţi
dreptmăritorilor creştini să vă
pomenească Dumnezeu în
împărăţia Sa. Amin!”
Cădelniţând, se opreşte din
când în când şi priveşte
peste…nimeni. Şi, totuşi,
parcă îi vede pe toţi cei care au
fost şi numai sunt! Părintele

Bucur nu a vrut să-şi
părăsească parohia, chiar
lipsită fiind de credincioşi.
„Atunci, părinte, rămâi acolo ca
să petreci spre rai pe ultimii
români”! Aşa i-a spus Înalt
Preasfinţitul Ioan, pe atunci
arhiepiscop al Covasnei şi
Harghitei.

Desigur, rezultatele în
privinţa reromânizării Secumii
nu au fost nici în perioada
interblică deosebit de spectac-
uloase. Cuzele sunt multiple,
însă dintre acestea una s-a
aflat la loc de frunte: toleranţa
de care vorbea Miron
Cristea(„vom da respectul şi
toleranţa ce mai mare…”), care
s-a manifestat faţă de o serie
de indivizi care nu au înţeles
nici atunci, după cum nu
înţeleg nici cei de azi „să se
identifice cu interesele şi
aspiraţiunile noastre” . Tocmai
datorită acesteia, imediat după
1918, dar mai ales după 1920,
au apărut, pe peritoriul
României, şi s-au înmulţit –
vorba lui Marka Bela - ca ciu-
percile după ploaie o mulţime
de organizaţii iredentiste şi re-
vizioniste, unele mascate ca
societăţi şi asociaţii „culturale”,
care, profitând tocmai de acea
toleranţă, au început să lu-
creze cu spor la erodarea stat-
ului român, cât pe dinăuntru,
cât şi pe dinafară: „Noi folosim
toate mijloacele; nu avem ce
pierde, ci numai de câştigat
avem. Fraţii noştri din Ungaria
şi amicii noştri din străinătate
subminează statul român din
afară, iar noi dinăuntru”.

Întrebarea care a fost
valabilă şi atunci, dar mai ales
acum este următoarea: în ce
măsură ungurii – şi mă refer
aici la „politicienii care s-au
urcat azi în spatele lor”! – s-au
identificat şi se identifică cu in-
teresele şi aspiraţiunile noas-
tre? Oare merită ei ca noi să
dăm dovadă de respectul şi
toleranţa cea mai mare faţă de
ei? Răspunsul nu este decât
unul singur: NU! Pentru o mie

de motive, prin care ei
dovedesc că nu au fost, nu
sunt şi nu vor fi niciodată
cetăţeni leali ai României; nu s-
au indentificat şi ne se vor
identifica niciodată cu intere-
sele şi aspiraţiunile noastre!

Revizionismul şi
iredentismul unguresc a rămas
acelaşi care a fost şi în urmă
cu aproape un secol. El nu a
urmărit de atunci altceva det să
facă totul pentru dezmem-
brarea României; nimic altceva
decât să urmărească o himeră:
refacerea „Ungariei mileare”.
Tot ce se scrie azi în presa de
limă maghiară din România nu
înseamnă altceva decât nişte
atacuri mişeleşti şi neobrăzate
la adresa României şi a
românilor. Redau doar câta
spicuiri:”secuii trebuie să facă
totul pentru recâştigarea
bunurile de care secuimea a
fost jefuită”; „să eliberăm
pământul secular al secuimii”;”
maghiarimea are dreptul să-şi
recapete patria jefuită”;”
maghiarimea din România
trăieşte sub năvodul asupririi”;
„jefuirea secuimii de hoardele
pustiitoare de ţară”; „patria
noastră mică este Ardealul”; „în
1916 au năvălit valahii, cea
mai ticăloasă naţiune de pe
suprafaţa pământului”; „ocu-
parea de patriei prin inter-
mediul cupolelor în formă de
ceapă”; „daţi-ne înapoi munţii;
la Carpaţi nu putem renunţa
fiindcă pe acolo sunt vechile
hotare ale maghiarimii”; „o
soluţie paşnică între tâlhari şi
victima jefuită nici sentimental,
nici tehnic nu poate exista” etc,
etc.

Iar toate aestea nu
dovedesc decât un singur
lucru, recunoscut chiar de ei,
cei care, nu s-au identificat şi
nici nu se vor identifica
vreodată cu interesle şi
aspiraţiunile noastre, anume:
„nouă drepturi şi liberăţi de la
români nu ne trebuie decât să
le îndreptăm în contra lor”!

●
Ion M. Ioniță, te provoc la un pariu!Ion M. Ioniță, te provoc la un pariu!

Ion
Coja

Domnule Ion M. Ioniță,
V-am urmărit la emisi-

unea din 10 octombrie a.c.,
dedicată zilei Hilocaustului. Am
prins numai o parte din
intervența ultimă a
dumneavoastră, suficient ca să-
mi dau seama că nu stăpâniți
subiectul: suferințele evreilor din
România în timpul guvernării
mareșalului Ion Antonescu. Ni-
meni nu neagă că au existat
asemenea suferințe, dar după
75 de ani de la acele momente
regretabile ar fi timpul să
renunțăm la exagerări și
mistificări, mai ales când aces-
tea sunt contestate de docu-
mente demne de a fi luate în
seamă. Suferințele evreilor nu
este nevoie a mai fi exagerate,
ele sunt reale și recunoscute de
toată lumea, chiar și de către
așa zișii „negaționiști”, ca mine,
care neagă exagerările,
fabulațiile pe acest subiect
tragic, iar nu realitatea celor pe-
trecute. Vă dau două exemple

din intervenția dumneavoastră.
Ați spus că în acei ani s-a în-
tâmplat foarte des ca familii de
evrei să fie scoase din casa lor
care, pentru că așa voiau
autoritățile legionare, înceta a
mai fi proprietatea acelor evrei.
Pun rămășag cu
dumneavoastră că așa ceva nu
s-a întâmplat niciodată! Probabil
că faceți confuzia cu ce i s-a în-
tâmplat evreului Miron Constan-
tinescu! Acesta nu a fost dat
afară din locuința sa, ci a dat el
afară o familie de români din
casa în care locuiau, făcându-se
stăpân pe tot ce rămânea în
urma românilor evacuați cu forța
clasei muncitoare. E drept că
asta nu se întâmpla pe vremea
lui Antonesu, ci pe vremea dum-
nealor „Ana Pauker și cu Dej”!
Iar isprava lui Miron Constanti-
nescu au mai făcut-o și alți
evrei, ba și mulți români, în nu-
mele democrației populare!

Pe ce să punem pariu?
Vă propun ca persoana care
pierde pariul să se lase de scris,
de ziaristică! Ca și de vreo altă
apariție TV! Ce ziceți? Facem
prinsoarea? E drept, este
inegală, pe mine nu mă suportă

niciun post TV!… A doua
afirmație gratuită pe care ați
făcut-o, lipsită de suportul
faptelor: cică bieții profesori uni-
versitari evrei s-ar fi trezit la un
moment dat că li s-a închis în
nas ușa amfiteatrelor în care își
țineanu de regulă cursurile și li
s-a interzis să mai țină cur-
suri!… Fals, domnule Ioniță! 
Da, s-a luat măsura de a fi
izolați evreii deoarece mulți din-
tre ei făceau propagandă pro-
sovietică. Cum nu se putea face
o identificare exactă a evreilor
comuniști, autoritățile au decis
să-i adune la un loc, elevi,
studenți și profesori evrei, orga-
nizând o rețea de învățămînt de
toate gradele pentru evrei, să
facă între ei câtă propagandă
comunistă vor, dar să nu mai
zăpăcească mintea tineretului
român!În această rețea de
educație și instrucție, controlată
total de evrei, a funcționat ca
profesor și inspector Alexandru
Graur, omul căruia îi datorez
mult, inclusiv respectul
necondiționat pentru adevăr.
Alexandru Graur nu a făcut un
secret din această activitate, de-
seori la catedră ne povesea

vreo întâmplare din acei ani,
legată de această experiență.
Nu a pronunțat niciodată vreo
apreciere dură la comportamen-
tul autorităților. A fost pentru
evrei o experiență de „auto-gu-
vernare evreiască”, care le-a
fost foarte utilă evreilor când au
ajuns să se auto-guverneze în
Israel! (Afirmația aparține unui
evreu important, a fost făcută
într-o carte scrisă și publicată la
Tel Aviv). La fel, vă descalifică
ca istoric și ziarist felul cum ați
comentat cele petrecute la Iași
în iulie 1941. Există o gașcă de
istorici români – acesta este ter-
menul potrivit: gașcă, și v-ați
alăturat lor, celor care în re-
latarea evenimentelor petrecute
la Iași nu scot o vorbă despre
autorii crimelor petrecute atunci:
armata germană! Ați pus pe
seama autorităților române
crimele săvârșite de nemți! Ce i-
a împins pe nemți la aceste
crime este alt subiect.
Deocamdată pe mine mă
interesează să vă corectez:
evreii din Iași, foarte mulți, au
fost ținta unor arestări abuzive.
Unii evrei au fost arestați de jan-
darmeria română, alți evrei, mult

mai mulți, au fost arestați de
poliția militară germană. Evreii
arestați de români au fost
judecați și condamnați la în-
chisoare, iar în vara lui 1944 au
fost eliberați: erau toți în viață!

Evreii arestați de ger-
mani au fost ținta vestitului
pogrom! Nemții i-au urcat pe
evreii din Iași în și mai vestitele
„trenuri ale morții”! Evreii au
coborît din acele trenuri abia
după intervenția lui Ion An-
tonescu care, de îndată ce a
aflat de asasinatele și abuzurile
comise de germani, a intervenit
energic și răspicat: să nu se mai
repete! După război, în două
procese ținute la Haifa și
Cernăuți, pentru crimele de la
Iași au fost identificați vinovații,
cu nume și pronume: numai
soldați și ofițeri nemți, domnule
Ioniță!

Domnul Vainer spune și
el multe bazaconii! Dar dînsul
are o scuză: este inginer con-
structor. Iar evreu este numai
din 1990!…

●
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Să-ți fii propriul dușman…Să-ți fii propriul dușman…

Cezar Adonis
Mihalache

PPesemne, s-au spe-
riat de perspectiva
renaționalizării resurselor
naturale vândute de Guver-
nul Năstase. Pentru că,
înconjurați de crize eco-
nomice și focare de instabil-
itate, cu zăngănit de arme și
tropăituri de bocanci tot mai
aproape de nesiguranța
dată de partenerii noștri
strategici, zis și militari, așa
cum alte state aplică, nu
politici protecționiste, ci de
supraviețuire, așa și în
România ar trebui să tre-
cem rapid la revizuirea
resurselor. Unde și cum au
fost ele transferate, vândute
pe nimic, cine a 
încasat comisioanele și
redevențele, și cine a făcut
profiturile, reprezintă deja is-
torie.

Zăcămintele sunt
ale țării, ale generațiilor ce
vin, nu ale veneticilor care le
vor exploatate în folosul lor
azi. De aceea, nici măcar
înstrăinarea drepturilor 
de exploatare, pentru
redevențe oricum ridicole,
nu mai trebuie acceptată.

Și este grav că, în
prag de alegeri, în preajma
unei linii „fierbinți” al presu-

pusului interes al politicie-
nilor față de țară, când nici
un vârf de ac nu ar trebui
înstrăinat fără ca partidele
să reacționeze, să facă
tărăboi, să dezbată public
cu toate armele, chit că, în
cele din urmă, vor plasa
miezul discuțiilor tot către

felurite ong-uri, cu aplicații și
aplicanți previzibili, nici
măcar în acest ceas nu se
aude măcar un scheunat 
de „animăluț” politic. O
behăială timidă a acestor oi
ce doar poartă haine de lupi
politici.

Trecem prin vremuri
tot mai tulburi. Iar blocarea
unor înstrăinări devine
cheia, nu a suveranității, ci
pur și simplu a supraviețuirii
economice. Vor urma vre-
muri în care naționalismul
nu doar că nu va mai putea
fi imputat când este clamat,

dar însăși lipsa reacției de
esență protectoare va de-
veni o vinovăție colectivă.

Adrian Năstase a
comis o crimă când a sem-
nat atâtea înstrăinări de
resurse. Și va rămâne în is-
torie un trădător. Noi vom
desena însă liniile geno-

cidului dacă nu vom reîn-
toarce aceste resurse la
trupul țării.

Fiscul terorizează
companiile românești să de-
clare toate contractele cu
parteneri străini. Mâine
poimâine poate și per-
soanele fizice, așa, într-o
continuare a angaja-
mentelor și obligațiilor im-
puse de sinistrele și
netrecutele sisteme.

Dar nimeni nu
reclamă o obligație a
multinaționalelor și com-
paniilor străine de 

a raporta intenția înstrăinării
resurselor țării în trocuri
făcute peste capul nostru.

Dacă OMV ar fi vân-
dut cele 19 zăcăminte
petroliere din România, cele
trei instalaţii pentru reparaţii
capitale şi „echipele afer-
ente” (unde sunt asociațiile

pentru apărarea demnității
umane, de când muncitorul
român a ajuns un bun de
vânzare?!) către o com-
panie românească, ar fi fost
o tranzacție acceptabilă.
Chiar dacă, și în portofoliul
unei companii autohtone,
renaționalizarea resurselor
țării tot va trebui să-și
urmeze pașii, iar „propri-
etarii” care exploatează
aceste zăcăminte să devină
strict administratori. Pentru
că proprietar este poporul
român.

OMV a vândut însă

unei firme olandeze, de
parcă ar fi făcut negoț cu
simple mărfuri, nu cu
resursele de generare a
acestor mărfuri.

Unde este SRI,
unde sunt politicienii din
variile comisii parla-
mentare? Pentru că, așa
cum vânzarea de pământ
trebuie să rămână
neîngrădită doar între
cetățenii români, și fără arti-
ficiile și jongleriile cu
interpuși, la fel și dreptul de
exploatare, pentru că
noțiunea de proprietar al
resurselor țării trebuie să
dispară, trebuie să rămână
strict în sfera românească.

De aceea, ori ne
apărăm țara și putem
rămâne „pe veci aici
stăpâni” ori ne fandosim
obrazul de proeuropeni gata
să vândă totul oricui (nu
doar europenilor!) și
rămânem cu ceea ce am
exploatat în ultimul sfert de
secol din aceste resurse. 

Cu nimic, adică!

●
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Ionuț
Țene

ȘȘi la alegerile de
anul acesta, din 11 decem-
brie, românii din Diaspora
sunt luați de proști și ignorați
de către autoritățile centrale
de la București sau BEC. Se
repetă de fapt un blocaj ju-
ridic, legislativ și organiza-
toric pentru ca românii din
Diaspora să nu participe la
procesul electoral din Româ-
nia, la fel ca la alegerile din
2008, 2009, 2012 și 2014.
Pentru blocarea electorală a
votului românilor din Dias-
pora în anii trecuți răspund
deja în fața DNA fostul min-
istru de externe Titus
Corlățean și ex-premierul
Victor Ponta. Credeți că
după venirea lui Klaus Io-
hannis și a tehnocraților de
la Bruxelles s-a schimbat
ceva? Nimic. E aceeași ati-
tudine refractară și obtuză
de a bloca accesul românilor
din Diaspora la procesul
electoral și la decizia politică
din România.

Cine și de ce se
teme nomenklatura de la
București de votul românilor
din Diaspora? Le e frică
celor care au furat și înfeu-
dat timp de 26 de ani țara in-
tereselor multinaționalelor și
a guvernelor străine de votul
și conștiința românilor dias-

poreni? Vor în continuare
guvernanții, că sunt social-
democrați sau mai noi
„tehnocrați” de duzină, să
conducă pe baza manipulării
unui popor transformat 
în masă de manevră
electorală? Anul acesta Io-
hannis, tehnocrații și BEC le-
a oferit o surpriză neplăcută
candidaților români din Dias-
pora. Aceștia nu pot candida
la parlamentare, decât dacă
au buletin cu domiciliu în
țară, nici măcar provizoriu
sau de rezidență, deși 
ei trăiesc, muncesc și
reprezintă pe românii din
străinătate de un număr
mare de ani.

De la început, pe
baza unor prevederi
constituționale se instituie
ipocrizia electorală de stat:
„Art. 16 din Constituția
României, la alineatul 3
spune clar: „Funcţiile şi
demnităţile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate,
în condiţiile legii, de per-
soanele care au cetăţenia
română şi domiciliul în
ţară…”. Adică „E clar pentru
cei care locuiesc în Româ-
nia, dar nu e clar deloc pen-
tru cei care trăiesc în
străinătate. Adică nimeni nu
știe cum se stabilește domi-
ciliul celor care vor să can-
dideze”, ne spune Andi
Rădiu de la Gazeta
Românească din Italia.

Legea i-a scos din start în
afara jocului electoral pe cei
patru milioane de români din
străinătate.

Paradoxal minciuna
și ipocrizia juridică este
politică electorală de stat în
România „europeană” și
tehnocrată. Adică, spre ex-
emplu, un cetățean român
care locuiește de zece ani la
Paris, Londra, Roma sau
Madrid și reprezintă o comu-
nitate românească de dias-
poreni de zeci de mii de
electori și vrea să candideze
la Parlamentul României, el
trebuie să-și facă buletin cu
domiciliu permanent în
România, majoritatea și l-au
făcut pe București, și să fie
pe lista unui partid din țară.
Absolut toate partidele și-au
depus listele cu candidați
pentru Diaspora că așa
cerea BEC, respectând
această ipocrizie legislativă,
făcându-le candidaților bule-
tine permanente de
București ca să reprezinte
comunitățile lor din Europa
sau aiurea. Legislația
restricționează dreptul
românilor din străinătate de
a candida și de a reprezenta
pe românii din comunitățile
din străinătate, nu pe cei din
București, că de aceea sunt
parlamentari de Diaspora.
Cine a dorit să rămână în
vigoare această legislație
vetustă din 1990, care nu e

adaptată la mediul și
cerințele electorale acutale?
Partidele își depun candida-
turi cu români din
străinătate, care reprezintă
pe cei patru de milioane de
români din Diaspora, dar ei
trebuie să aibă domiciulul în
țară, deși lucrează, trăiesc și
reprezintă pe cei în mijlocul
căruia sunt.

Tot procesul politic și
electoral nu are logică, iar
BEC a trebuit să impună
această ipocrizie juridică
oficială, că așa 
cere Constituția, legislația 
și mafia transpartinică
dâmbovițeană. Majoritatea
partidelor au avut probleme
să-și înscrie candidații din
Diaspora la BEC, mulții au
fost respinși, pentru că nu
aveau buletin permanent cu
domiciliu de România, nici
măcar cel provizoriu nu a
fost admis. În acestă situație
haotică și ilogică partidele și
presa nu ar mai trebui să
vorbească de candidații Di-
asporei, ci de cei care au
buletin în țară, deși în reali-
tate ei trăiesc și muncesc de
zeci de ani în străinătate.
Cineva a avut interesul să se
mențină această încurcătură
legislativă și ipocrizie legală
la BEC și nu numai, pentru
ca cei din Diaspora să fie
împiedicați pentru a candida
și a reprezenta pe cei patru
milioane de români, ce

trăiesc în lumea largă.
De data aceasta

cine va plăti legal și penal
pentru haosul candidaturilor
și obstrucționarea dreptului
de a fi ales, conform
Constituției? Nimeni ca și
până acum? În această
chestiune Iohannis și
„tehnocrații” lui Cioloș au
continuat aceeași politică
cripto-comunistă a lui Ili-
escu, Băsescu sau
Corlățean de a se obtura
electoral voința politică a
numeroșilor români din Di-
aspora, care ar fi putut
schimba regulile jocului
politic corupt de la București.
În schimb un tehnocrat cu
slujbă și domiciuliu la Brux-
elles poate fi ministru în gu-
vernul Cioloș și să reprezinte
interesele nu știu cărei
multinaționale. „Tehnocrații”
noii securități europene pot,
românii cinstiți din Diaspora
însă nu! Românii din
străinătate sunt împiedicați
juridic în continuare să can-
dideze din partea
comunităților din care fac
parte. E o dramă și o
batjocură la adresa
românilor care se pare că nu
se mai termină… decât
poate printr-o nouă și
adevărată revoluție, care va
începe în Diaspora.

●


