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„La vârsta asta, voi, tinerii,

jucaţi totul pe o carte.”

- George Călinescu
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Între rovinieta-matricolă și libertatea Între rovinieta-matricolă și libertatea 
de a alege…de a alege…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă propunerea ar
fi venit din partea oricărui alt
primar, sufocat în propria-i
urbe de aglomerările zonale
și orare date și de nepri-
ceperea lui de a organiza
treburile în „cetate”, ar fi
avut o scuză! Dar, venind
din partea unui fost premier,
care a avut la dispoziție

mecanismele instituționale
pentru a reglementa situația
supralicitării drepurilor date
de vizele de flotant (iar am-
buteiajele de acum din prea-
jma școlilor clujene
reprezintă doar începutul!),
ea se constituie doar într-o
rușinoasă evidențiere a
incapacității manageriale.
Sau, poate ca premier, când
era pe caii mari ai politici, lui
Emil Boc nu i-au displăcut
neajunsurile date de vizele
de flotant. Nu reprezentau o
problemă de aglomerare
căci, mulțimile… flotante, pe
viză de circumscripție,
dădeau rezultatul dorit pe
buletinul de vot, nu?!

Acum, primarul Clu-
jului cere modificarea
legislației pentru a restrânge
numărul de vize de flotant
pentru o adresă, acuzând
că legea este strâmbă.

De fapt, Emil Boc a
intrat în panică! Clujul 
se sufocă, transformându-
se, încet-încet, într-un
megaambuteiaj. Vinovați
sunt, în logica lui de primar,
părinții care își aduc și își
iau odraslele la și de la
școală cu mașinile person-
ale. Și câtă opulență, nu-i
așa?! Iar de vină pentru
generarea și afișarea aces-
tor izvoare de opulență este
legislația care permite
părinților să-și înscrie copilul
la o școală la care nu este
arondat prin adresa de pe
buletin, dar pe care o
consideră potrivită pentru
copilul lui, pur și simplu în

baza unei vize de flotant.
În realitate, dacă

există ceva strâmb, este
vorba de neghinele din
legislație, nu de atitudinea
unor părinți care vor ceea ce
este mai bun pentru copiii
lor. Iar a condiționa în-
scrierea unui copil la o
anumită școală de adresa
din buletinul părinților este
cu adevărat o lătură de
mentalitate cenușie. Aici
este marea nedreptate!

Pentru că vorbim de
încălcarea dreptului la
educație, la alegere, unui
părinte trebuind să i se re-
specte dreptul de a-și în-
scrie copilul la școala pe
care o dorește.

Vestea mai tristă
pentru Emil Boc, care nu
vede decât „loco”, dar nu
este o mare diferență față
de viziunea pe care o avea
ca premier, este aceea că,
în mod real, întreaga țara se
aglomerează. Toate marile
orașe încep să sufere într-
un trafic tot mai sufocant
între anumite ore. Și chiar
dacă fostul premier ar reuși
să determine schimbarea
legislației, restricționând
numărul de flotanți arondați
unei adrese, chiar dacă ar
reuși, legislativ, să „lege” un
copil de cartierul în care
trăiesc părinții (oricum, un
părinte, pentru binele copilu-
lui va căuta alte artificii), nu
va fi decât o chestiune de
timp până când și cartierele
„de periferie” vor suferi de
supraaglomerări. Și atunci?
Va muta primarul Boc
aglomerările din preajma
școlilor, nu doar în afara
centrului, ci în afara
orașului, eventual prin relo-
carea obligatorie a elevilor
către școlile din satele și
cătunele unde acestea stau
oricum goale? Dar ce facem
cu libertățile noastre?! Ne
lăsăm înturnați spre sin-
istrele vremuri ale „Buletinu-
lui de București”, extrapolat
eventual la rovinietele-matri-

cole de cartier?! Mai mult,
ce vor face acești primari în
clipa în care și zonele de
trafic adiacente spitalelor se
vor aglomera și se vor trans-
forma în megaambuteiaje?
Vor reloca pacienții? Îi vor
colora pe grade de „urban-
ism”, eventual cu stele de
felurite culori în piept? (Fos-
tul premier propune și o
vânare a „intrușilor”, prin
verificarea celor ce s-ar
deda la tentative de acest
fel pe mai departe! Și chiar
nu ni-l închipuiam pe Emil
Boc în uniforma milițianului
spiritului liber… Dar poate
vârsta duce și la așa ceva!).

Este firesc ca
orașele să devină tot mai
neîncăpătoare. Este în log-
ica evoluției demografice și
a calității vieții, a căutării
calității vieții de către
fiecare, ca părinții să
apeleze la orice mijloace
pentru a asigura binele pe
care îl cred ei de cuviință
pentru odraslele lor.

Jertfa tinerilor în De-
cembrie ′89 s-a făcut și pen-
tru dreptul fiecăruia de a-și
decide singur locul unde
vrea să trăiască. De aceea,
trebuie să punem opreliște
din fașă acestor abordări
abuzive, în care, limitați în
politicianism, feluriți primari
vor să ne impună restricții
pentru ca ei să evite con-
fruntarea cu probleme care,
în oricare colț de civilizație,
sunt prezente și au soluții de
management urban!

Punctual, Emil Boc
poate transforma străzile
adiacente școlilor în zone
pietonale. Poate cumpăra
autobuze școlare. Poate 
demara planuri de
infrastructură pentru con-
struirea de unități școlare
noi (dar este puțin probabil,
pentru că nu a făcut-o el ca
premier, iar pe undeva este
și ironia soartei ca pro-
blemele pe care le-a lăsat
nerezolvate ca prim-ministru
să-l strivească acum ca pri-
mar). Poate găsi dară ce
soluții dorește! Dar nu are
dreptul să impună schimbări
legislative care aduc atin-
gere libertăților noastre!

●

CRUCEA din spatele domnilorCRUCEA din spatele domnilor
Dragnea şi Tăriceanu…Dragnea şi Tăriceanu…

George
Alexander

A A avut cineva impre-
sia că noi, poporul român, am
contat uneori? Da, poate
atunci când a trebuit să de-
venim carne de tun, atunci
când alții s-au jucat puțin cu
destinele noastre, în rest, am
fost, suntem şi vom fi
manipulați tot timpul, în
funcție de interesele mai-
marilor zilei, noi, cele
douăzeci de milioane de oi,
abrutizate de primitivismul
celor o sută de lupi uniți în
haită… ÎNVĂȚĂM, ZILNIC,
SĂ TRĂIM DEASUPRA LOR.
Nu mai credem nici în în-
ceputuri şi nici în sfârşituri.
Am ajuns să sfârşim singuri.
Privesc CRUCEA din spatele
domnilor Dragnea şi
Tăriceanu, din Parlament.
Privesc cohorta de infractori
şi mă cutremur. Aproape nu
există partid fără să aibă gro-
bieni, demagogi şi tulburați
mental. Este ca într-o
poveste terifiantă care se
repetă la infinit. Unul a
moştenit şapte case, peste
altul a dat norocul într-o zi şi a
cumpărat tot județul mai pe
nimic, ații au excelat
încălcând toate regulile…
Dumnezeule!, îmi spun,
privindu-i, ce mistere se află
dincolo de percepțiile noas-
tre? Câte rebuturi umane tre-
buie să mai înghițim?!

Ce vom mai afla
mâine din ziarele patriei?
Cine, pe cine a mai înşelat?
Cine-a mai furat, deturnat,
corupt, pervertit, depravat, vi-
ciat? ÎNVĂȚĂM, ZILNIC, SĂ
TRĂIM DEASUPRA LOR.
Ieşim în stradă – manipulați
sau nemanipulați!- atunci
când nu mai răbdăm,
protestăm!, şi e bine, totuşi,
că privim lucrurile dincolo de
lumea din fața noastră!, tre-
buie să le arătăm politicienilor
că nu pot să facă absolut ce
vor cu viața noastră… Am
uitat demult de noi înşine.
Copiii noştri sunt luați prin
străini, în puterea arbitrariului,
ajungând să trăiască 
sub demnitatea unui 
om, despărțiți de părinții 
lor. Exodul românesc
continuă. Masacrarea
pădurilor româneşti continuă
cu acordul aceloraşi politi-
cieni. Exploatarea țării şi a
românilor continuă. (De legea
conversiei creditelor în
valută, s-a ales praful! Ar fi
făcut prea bine românilor în

detrimentul corporațiilor care
au introdus pe piață
sclavagismul modern. Sunt
permise însă – în numele
Democrației şi Libertății de
Conştiință!- reclamele mur-
dare ale cămătarilor, care
îmbie, la televiziuni, românul
de rând să ia credite cu 150
sau 200 la sută dobândă!).

Aşa că, vă întreb, cât
rău poate să facă un politi-
cian român poporului său?
Cât îi permitem noi. Cât îi
permite Crucea, pe care o
ignoră!, din spatele său…
Dacă, totdeauna, cei mai
curajoşi dintre noi, vor ieşi în
stradă – nu pentru Dragnea şi
Tăriceanu!, şi nici pentru Io-
hannis!, ci pentru copiii lor!-
atunci, un lucru ar trebui să-l
ceară: DESFIINȚAREA
MONOPOLULUI PARTIDE-
LOR! De ce un partid care
candidează în toate
circumscripțiile, şi în sânul
căruia se pot infiltra trupe în-
tregi de impostori, are nevoie
de 200 000 de semnături, iar
o persoană privată, un Om,
are nevoie de 100 000 de
semnături pentru a candida?!
Răspuns… Pentru că ei vor
să ucidă tocmai Oamenii din-
tre noi! Caracterul 
şi înțelepciunea deranjea-
ză incompetenții, hoții,
oportuniştii, capetele pătrate
din Parlament! Desființarea
monopolului partidelor se
poate realiza prin reducerea
numărului de semnături
necesare pentru candidatura
unei personae de la 100 000
la 10 000, de exemplu, astfel
încât să existe premisele unei
competiții libere şi deschise
încât valorile noastre umane
să pătrundă în Parlament.
Programele politice se fac, în
definitiv, tot de Oameni, par-
tidul nereprezentând decât o
asociere de indivizi. Atunci
când aduni laolaltă câteva
sute de oameni de caracter,
de patrioți adevărați, care nu
luptă pentru privilegii person-
ale, ci pentru binele Țării!,
este total diferit decât este
azi…

Să privim Crucea din
spatele nostru şi să ne privim
copiii în ochi! Vom reintra în
posesia României numai
atunci când vom scăpa de toți
dinozaurii din politică! De 
toți dinozaurii, desființând
monopolul partidelor…

●
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Justiția românească este pe stradă!Justiția românească este pe stradă!

Silvia
Jinga

DDupă douăzeci și
șapte de ani încă nu avem cu
adevărat un stat de drept. Cum
să și avem când fruntașii țării
se succed de două decenii și
mai bine la conducere însoțiți
de zornăitul tinichelei atârnate
de coadă. Dacă justiția își
făcea datoria până la capăt,
condamnându-l pe Liviu Drag-
nea la un an de închisoare cu
executare nu cu suspendare,
atunci nu i se mai dădea prile-
jul să facă din România și din
cetățenii ei batjocura la care
asistăm astăzi. Am arătat Eu-
ropei și lumii că după o cam-
panie cu și fără cătușe încă nu
suntem capabili să ne con-
ducem responsabil, încă dăm
lovituri sub centură legalității,
încă dorim să perpetuăm hoția.
O pancartă a demonstranților
de la Iași declara, făcând haz
de necaz, „Bun venit în Româ-
nia/Tocmai s-a legalizat hoția”.
Ordonanțele de urgență
proiectate de guvernul pre-
mierului Sorin Grindeanu,
marionetă a lui Liviu Dragnea
au intenționat nu atât să de-
scongestioneze pușcăriile,
lucru nobil, cât mai ales să
pună la adăpost de pedeapsă
cu pușcăria pe Liviu Dragnea
și pe șefii din teritoriu „de
aceeași frăție penală”, con-
tribuitori de bază la victoria
pesedistă. Simțindu-se atât de
aproape de vârful piramidei,
Liviu Dragnea n-a mai putut
suporta umilitoarele vizite la tri-
bunal, așa că, având puterea
în mână, a decis s-o
mânuiască în primul rând spre
folosul său și al mafioților din
teritoriu, că alegătorii, pe votul
cărora săltase, mai puteau
aștepta, uneori sine die, cum s-
a dovedit în cei douăzeci și
șapte de ani de la Revoluție în-
coace. După un succes

răsunător în alegeri de 45 la
sută datorat, în mare parte
anemicei opoziții și credulității
votantului român, ne-am fi
așteptat la decizii de cu totul
altă factură din partea celui mai
puternic partid din România.
Când colo, el a legitimat
tradiția de un sfert de secol a
social-democraților, acuzați
constant de cleptomanie. Pe
mine una de acum încolo nu
m-ar mai putea convinge nici
morga de politician responsabil
a domnului Dragnea, nici pro-
gramul bine articulat, dar care
evident nu este solidar cu
acest partid, cu acești oameni
care, iată că, doar la o lună
după alegeri, se dedau la un
atac frontal la instituțiile statului
și la codurile penale, fre-
donând aceeași arie a lăcomiei
de putere, de bani, de foloase,
de orice. Programul de gu-
vernare n-a ieșit din țeasta
cartelului Dragnea. Cei care au
inițiat asemenea ordonanțe de
urgență nu pot construi ceva
pozitiv. Programul lor de gu-
vernare a fost gândit ca o
cursă de prins mulțimile în
plasa unor minciuni frumoase.
Acest guvern trebuie să cadă
din cauza propriei lui nemer-
nicii!!!! În acest moment credi-
bilitatea lui este nulă. Au
premeditat distrugerea statului
de drept și perpetuarea pe un
plan de mai mare anvergură a
furtului în România.
Ordonanțele trebuie judecate
la pachet, deoarece se sprijină
una pe alta în a transforma
România în țara jafului legal-
izat. Prin suspendarea timp de
un an a restricțiilor la cheltu-
ielile bugetare, primarii, șefii de
consilii județene, miniștrii n-ar
mai fi riscat nimic pentru de-
ciziile adoptate. Și atunci să
vezi cum s-ar fi scurs banii de
la buget în buzunarele ba-
ronilor, iar comisioanele s-ar fi
îmbulzit spre Palatul Victoria.

Nu au ieșit în stradă

oameni dezorientați, ci indivizi
informați, responsabili, atenți la
pulsul lucrurilor, suferind pen-
tru orice încercare a clasei
politice să întoarcă țara la pes-
cuitul în apele tulburi ale statu-
lui mafiot. Ieșenii au strigat:
„Nimeni nu e mai presus de
lege/ Și jos ordonanța până
număr la zece” sau „abrogați,
apoi plecați”. Strada a cerut nu
doar abrogarea celor două
ordonanțe, ci a mers mai de-
parte, reclamând demisia min-
istrului de justiție Florin
Iordache și chiar a întregului
guvern. Dl. Iordache are o pa-
siune pentru adoptarea de legi
ușchite marți noaptea. Numele
lui a mai fost relaționat cu o
marțe neagră, anterioară celei
recente. După ședința de gu-
vern de marți noaptea
președintele Johannis a numit
întreaga situație de siluire a
justiției, ”o zi de doliu pentru
statul de drept”. El a continuat:
„Este o bătaie de joc ca guver-
nul să adopte noaptea, fără
avizul CSM, fără să fie inclusă
pe ordinea de zi o
documentație, o ordonanță de
urgență într-un domeniu atât
de sensibil. Această chestiune
este intolerabilă”. (cf. Ionel
Dancu, Klaus Johannis a trân-
tit Codurile penale pe masa
CCR, Evenimentul zilei, 2 feb-
ruarie 2017).

În momentul triumfului
Liviu Dragnea și purtătorii lui
de cuvânt, printre care socio-
logul Vasile Dâncu, cel care nu
mai contenea cu laudele la
postul de televiziunea Reali-
tatea, ne-au dat toate
asigurările unei guvernări care
va pune pe primul plan munca
disciplinată, ordinea și colabo-
rarea armonioasă cu toate
forțele poltice pentru binele
țării. Măi, să fie, dar frumoase
vorbe s-au mai spus atunci, ca
numai după o lună aceiași
politicieni care promiteau
marea cu sarea să arunce țara

în haos și suferință, să atragă
atenția marilor ambasade din
România, a Uniunii Europene,
care a pus subiectul România
imediat pe ordinea de zi a
discuțiilor ei. Frumos ne șade
domnule Dragnea! Asta se
cheamă ”curat murdar”, se
cheamă a pune căruța înaintea
cailor, interesele personale
înaintea celor naționale.

Și iată ce-a ieșit:
demonstrații pașnice de zeci
de mii de oameni în toate
orașele mari și mici ale țării, în
orașele europene, de opt zile
deja, inimă rea, teama de re-
gresiune spre momentul mine-
riadelor etc. Cam o sută de
instigatori au fost trimiși în
Piața Victoriei ca să provoace
incidente sângeroase, dar
demonstranții, încercați de
atâtea rele în anii democrației
originale, s-au așezat în fața
jandarmilor de ordine să-i
apere de agresiunea instigato-
rilor. Ne putem face o imagine
clară cam în ce stat de drept
trăiesc românii. Spiritul justițiar
a ajuns să se manifeste pe
stradă, la demonstrații
deoarece instituțiile statului s-
au dovedit inepte și fără
vigoare. S-ar putea face o
culegere de sloganuri care au
clamat durerea populară: „Nu
mai suportăm hoția/Strigă
toată România!”, „Dragnea nu
uita, România nu-i a ta”, „Ați
jurat strâmb pe Biblie,
călugăriți-vă!”, „Ascultați de
nepoți și nu mai votați pe hoți”,
„Ole, ole, Liviu Dragnea lasă-
ne!”, „PSD – ciuma roșie”,
„Hoțul cu mustață/ Ne-a furat
pe față” și atâtea altele care au
fost culese și expuse pe inter-
net sau vor figura în expoziția
de pancarte propusă de criticul
de artă Pavel Șușară. Din per-
spectiva conducerii PSD ne
aflăm foarte aproape de mo-
mentul mineriadelor, din per-
spectiva străzii am evoluat
mult spre un spirit civic alert,

treaz, iscoditor. Acesta este
ghinionul domnului Dragnea.
Minciunile propagandei lui care
incriminează multinaționalele
și forțele oculte, care ar vrea
să rupă România, nu reușesc
să distragă atenția
demonstranților de la crima îm-
potriva statului de drept, pe
care guvernul manipulat de
Liviu Dragnea a plănuit-o în as-
cuns.

Folosirea violenței, ca
rețetă împotriva protestelor, a
fost sugerată de fostul chestor
de poliție Pavel Abraham, care
declara la postul de televiziune
România TV că s-ar putea
folosi gloanțe de cauciuc sau
chiar gloanțe adevărate pentru
potolirea opozanților la
ordonanțe. Un primar dintr-o
localitate situată nu departe de
Valea Jiului amenința să vină
la București să facă ordine,
așa cum se procedase pe vre-
mea farului călăuzitor, Ion Ili-
escu. Sociologul englez Adam
Smith (1723-1790) observa că
negustorii și industriașii epocii
sale, (capitalismul de început),
pe care îi numea ”the masters
of mankind” au o singură ob-
sesie: „All for ourselves. Noth-
ing for other people” (Totul
pentru noi. Nimic pentru alți oa-
meni). Aceeași rapacitate
caracterizează capitalismul din
România de astăzi. Grija față
de populație și față de țară n-a
existat la nici un guvern de
după 1990 și nu sunt semne că
ea s-ar fi născut odată cu gu-
vernul Dragnea. Contrastul
între programul electoral și
fundătura în care a intrat acum
indică limpede natura acestei
conduceri care s-a decredibi-
lizat total. Se zvonește că Liviu
Dragnea i-ar fi rechemat din Is-
rael pe consilierii săi, doar,
doar ar putea ei să dreagă
ceea ce s-a sfărâmat iremedi-
abil: contractul social.

●
„Sistemul se zgâlțâie din toți rărunchii!”…„Sistemul se zgâlțâie din toți rărunchii!”…

Ion
Coja

SSeara de seară, 
în ultimele săptămâni, am
urmărit dezbaterile politice,
doar-doar voi afla cu un
ceas mai devreme că lu-
crurile se liniștesc și Țara în-
cepe să calce pe un drum
mai drept, fără ocolișuri

inutile, fără stagnări
păguboase. Așa că seară
de seară mă expun supliciu-
lui de a-i asculta pe niște
agramați lipsiți de idei, lipsiți
de logică, de bun simț și de
măsură! Plini în schimb de
fițe intelectualiste…

La Realitatea TV
apărea mereu spilcuit și cu
batista la buzunarul hainei
poziționată după ritual,
pomădat ca o pensionară
de bordel, junele Bogdan
Rareș, care nu mai emite în
ultima vreme decât cu tricol-
orul la vedere, ca să știm cu
cine avem de-a face. De

prost ce e sau de ticălos,
face un joc extrem de per-
iculos: nu scapă nicio
ocazie să pună în
comparație „sudul”
României cu celelalte
puncte cardinale, sau
Bucureștiul cu Cluj Napoca.
Evident, în siajul sau
susținerea quasi sub-
liminală a colegului său
Sabin Gherman. Clujeanul
iredentist care și-a făcut
totuși studiile în sud, căci în
Clujul matern se intra mai
greu la facultate înainte de
1990! Mă întreb ce-o fi pățit
nenorocitul printre juveți de
a rămas cu atâta pică pe
noi, „sudiștii”?!

A turnat gaz pe foc
cât a putut în Piața Victoriei.
Dar n-a știut Rareș Bogdan
să se bucure atunci când
studenții clujeni au desantat
în Piața Victoriei cu lozinca
BUCUREȘTI, NU UITA,
CLUJUL E DE PARTEA
TA!… Mesaj interzis la Re-
alitatea TV?

La alte televiziuni
Băsescu este primit la orice
oră, cu machiaverlîcurile lui,
și nimeni nu-l aduce la real-
itate, la realitatea impozantă
a palmaresului său de cel
mai mare infractor politic.
De ins care face în contin-
uare mult rău Țării. Alterna-
tiv cu Băsescu, tot mai
prezent este Petre Roman,
cu comentarii plate, fără
nicio adâncime! Nu că asta
ar fi o condiție sine qua non
a apariției la TV. Dar indi-
vidul, cu cele mai impor-
tante contribuții la dezastrul
post-decembrist, nu este
nici el întrebat ce mai caută
în viața publică! În aceste
zile, când toate televiziunile
discută numai despre
arestări și condamnări, e
curată sfidare să apară pe
ecran Petre Roman în liber-
tate și să-și dea cu părerea!
Să apară, nu zic nu, să
apară și să-l vadă tot
muieretul cum și-a văcsuit
sprâncenele, dar să apară

și cu cătușele la mâini!
Iar când i se dă cu-

vîntul să fie întrebat ce are
de spus în apărarea sa în
fața acuzațiilor năpraznice
ce i le-a adus de curând
domnul Cornel Mihulecea,
fostul șef al programului
nostru nuclear, demis de
nemernicul emanat al
revoluției în primele zile ale
mandatului de prim ministru!
Nicio televiziune nu-i cere
socoteală liberalului Petre
Roman pentru sabotarea și
năruirea acestui program
prin care România se
poziționa printre primele 10
state ale lumii… Nicio tele-
viziune nu-l invită pe COR-
NEL MIHULECEA. E un
subiect așa de „gras”, dom-
nule Gușă! Pariez că nu se
va număra domnul COR-
NEL MIHULECEA printre
invitații de la Realitatea TV!

Ca umplutură, apar
seară de seară câțiva indi-
vizi care numai gura e de ei!
Nu-i lasă pe ceilalți să

vorbească! Tot timpul li se
pare că nu au fost înțeleși și
insistă deamboulea cu de-
talii la prostiile rostite.
Aseară, unul dintre ei se
dădea amenințat cu
moartea pentru ideile ex-
hibate în aparițiile TV!
Amenințat la telefon sau pe
internet!… Logica discursu-
lui său molfăit l-a împins la
momentul de apogeu al
delirului când s-a pronunțat
apodictic: „Sistemul se
zgâlțâie din toți rărunchii!…”
M-a lăsat fără replică, cum
se zice. Mi-au înghețat pe
buze toate înjurăturile posi-
bile. Individul depășea toate
așteptările mele!…

A fost și parlamentar
nefericitul. Lider de opinie
pe la vreo trei televiziuni de
ani de zile! Nu-i spun pe
nume, poate are copiii,
sărmanii!

●
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„Fake News” – „Fake News” – 
o invenție a acelor care vor să introducă dictatura digitală pe internet!o invenție a acelor care vor să introducă dictatura digitală pe internet!

Ionuț
Țene

„F„Fake News” este o
falsă dilemă, care nu are
nicio legătură în realitate cu
promovarea știrilor false pe
internet, ci mai degrabă cu
ideologia și propaganda
celor care susțin instaurarea
unui globalism nivelator și
fără Dumnezeu, un fel de
„comunism cu față umană”.
Cei care se scandalizează
de „fake news” pe site-urile
din România, de fapt se
încadrează în butada
românească „hoții strigă
hoțul”. S-a dovedit în ultimii
ani că presa mainstream a
publicat mai multe știri false
sau legate de propaganda
instaurării unor regimuri
globaliste de stânga, neo-
marxiste, decât așa-zisele
site-uri alternative. Nu
întâmplător Donald Trump a
interzis la Casa Albă
prezența CNN și New York
Times, care promovează
agenda democraților de
stânga, în maniera presei
din anii 1950. Trump a de-
scris CNN drept „Clinton
News Network”.

Pe scurt, cei care
promovează obsesiv în
media românească o cam-
panie împotriva „fake news”
din presa alternativă, nu are
nicio legătură cu știrile false
sau cu promovarea
adevărului, ci cu o
propagandă insiduoasă și
ideologie neo-marxistă,
care vrea să introducă cen-
zura pe internet, iar românii
să nu afle adevărul despre
unele evenimente și
întâmplări ce deranjează pe
cei care doresc să instau-
reze un regim de stânga
global, o dictatură a
multinaționalelor, a
fundațiilor transnaționale și
a unui singur centru de put-
ere mondial. De prin 2014
au apărut primele liste cu
site-uri nefrecventabile care
nu trebuie citite. Aceste liste
au fost promovate obsesiv
de presa mainstream care
se pare că are legături cu bi-
nomul SRI-DNA, cu afacer-
ile corporațiilor și care
proslăvesc interesele am-
basadelor străine, în special
ale SUA, Germaniei, UK și
Olandei. Cu o mânie
proletară bloggeri ca
Mândruță sau Guran s-au
așezat în prima linie îm-
potriva site-urilor alternative.
Aceste site-uri aveau cura-
jul să publice și altceva
decât ceea ce promova
agenda oficială, atentă doar
la interesele instituțiilor
transnaționale sau ale am-
basadelor care ne tutelează
ca pe o subcolonie africană.

Așa a apărut ideea de „fake
news”: adică presa main-
stream care nu iese din cu-
vântul intereselor marilor
corporații sau mailor capi-
tale occidentale din UE și de
peste Ocean și care impun
agenda stângii libertine, cu
promovarea curentelor
LGTB, de discriminare
pozitivă și destructurarea
societății conservatoare, în
general, publică doar „știri
corecte politic”, care ne duc

spre viitorul multilateral dez-
voltat al societății corpo-
ratiste a capitalului străin,
egalitariste și fără niciun
Dumnezeu, iar cei care
susțin o societate în limitele
unui conservatorism firesc:
familie, biserică, valori
naționale și promovarea
natalității și a intereselor
capitalului autohton sunt de
fapt promotorii „fake news”.

După cum observați
„fake news” este doar o
unealtă de propagandă
pentru interzicerea libertății
de expresie pe internet și
cenzurarea site-urilor care
mai au curajul de a spune
adevărul și de informa
opinia publică cu știri
corecte despre instaurarea
unei dictaturi digitale, care
se pregătește de mulți ani
de către cei care vor să con-
troleze lumea printr-un sin-
gur pol de putere mondială.

Publicarea de
„șerpare” cu site-uri in-
dezirabile de către stânga
neo-marxistă globală și atee
îmi aduce aminte de listele
publicate de Silviu Brucan,
ca redactor șef al Scânteii
comuniste, și promotor al
bolșevismului din anii 1947,
în care cerea condamnarea

la moarte a lui Iuliu Maniu și
a jurnaliștilor Corneliu Co-
posu și Pamfil Șeicaru. Și
atunci, ca acum, unii erau
mai egali ca și alții în presă,
comuniștii, cei care cereau
interzicerea ziarelor democ-
ratice care doreau să spună
adevărul românilor vânduți
sovieticilor de occidentali,
îmi seamănă foarte mult cu
cei care întocmesc astăzi în
2017, neo-comuniștii, liste
cu ziare care publică așa-

zise „fake news”. Următorul
pas fiind interzicerea aces-
tor site-uri alternative, prin
modificarea Codurilor Pe-
nale, care au curajul să
spună adevărul românilor, la
fel când în 1948 Silviu Bru-
can a promovat legea pre-
sei care a interzis ziarele ce
nu erau controlate de par-
tidul comunist. Nu știu dacă
e întâmplător, dar la în-
ceputul anului 2000 un
tânăr moderator ne dădea
lecții de neo-democrație cu
bolșevicul Silviu Brucan la
un talk show duminical de la
Pro TV? Să fie o
coincidență ideologică
originară această trans-
latare de la bolșevismul lui
Silviu Brucan la ucenicii
unui neo-bolșevism egali-
tarist anti-conservator prin
întocmirea de liste cu 
ziare indezirabile, care
promovează așa-zise „fake
news”? Observ că istoria se
repetă și comunismul nu a
murit în 1989, ba dimpotrivă
stânga neo-marxistă pare
mai puternică și totalitară
decât oricând. România se
pare că se află din nou în
cumpănă între anii 1917 și
1984, între revoluția
bolșevică și „ministerul

adevărului” a lui Orwell.
Mai mult, au apărut

și aplicații pe Google intitu-
late „De necrezut”, care
alertează așa-zisele „fake
news”, în care sunt selec-
tate peste 70 de site-uri.
Multe dintre acestea fiind
extrem de onorabile ca DC-
News, Evz.ro, Activenews,
Știripesurse, Ziariștionline,
Napocanews, Flux24,
Nasul.ro, Comisarul.ro etc.
Eu care fac presă online de

peste șapte ani de zile am
observat că, în realitate,
presa care se consideră
mainstream și oficioasă
finanțată de corporații și
fundații străine are o politică
editorială puternică de a
publica știri false în
favoarea propagandei neo-
marxismului, globalismului
și ateismului nivelator, 
nu aceste site-uri românești
acuzate, care se
autofinanțează și încearcă
să ofere știri corecte și să
susțină o societate în lim-
itele unei morale umane și
religioase.

„Fake News” e o
invenție a celor care vor să
introducă dictatura digitală
pe internet. O armată
întreagă de IT-ști bine plătiți,
până mai ieri chiar de 
către Guvernul Tehnocrat,
lucrează pentru instaurarea
unui nou tip de presă, care
să promoveze doar știri în
favoarea neo-marxismului,
ateismului și globalismului
nivelator pentru a instaura
un regim politic de tip neo-
comunist ca cel din 
China unde controlul
informației a atins paroxis-
mul? „Tehnocrația” este
noul partid comunist chinez

în Europa? Doar așa se
explică ura indusă de ser-
viciile secrete împotriva par-
tidelor și parlamentului 
ca expresie a voinței prin
alegeri a poporului.
„Tehnocrații” nealeși de ni-
meni ca și comuniștii trebuie
să conducă țara ca pe vre-
muri PCR? Site-urile inde-
pendente care vor să
publice știri în interesul
adevărului și a României
trebuie înlăturate prin
confecționarea acestor liste
ca pe vremea lui IV Lenin și
Silviu Brucan. Monopolul
informației trebuie să-l
dețină doar ministerul
adevărului în slujba stângis-
mului mondial. Aceste liste
promovate pe net cu site-uri
supuse oprobiului public ca
pe vremea bolșevismului,
pe lângă faptul că sunt
imorale sunt și ilegale pen-
tru că încalcă prevederile
constituționale. Până în
prezent parchetul general
nu s-a autosesizat în rem
pentru cercetarea celor care
întocmesc astfel de liste în
stil bolșevic, ce promovează
în spațiul public interzicerea
unor site-uri și organe de
presă care funcționează
legal și constituțional.

Încă mai sper și cred
că România este un stat de-
mocrat – că tinerii nu au
murit degeaba în 1989 – în
care libertatea de expresie
este consființită prin
Constituție și mă aștept ca
poliția și parchetul să-și facă
datoria și să ia măsurile
legale față de cei care
impun printr-o agendă falsă
și de factură ideologică
totalitară liste cu așa-zise
site-uri indezirabile și care
cheamă la cenzură. În
spațiul public „noua securi-
tate” de pe rețelele de so-
cializare plătită de instituții și
fundații transnaționale
încearcă să impună totalitar
un singur discurs jurnalistic
care să impelmenteze so-
cial-politic un regim neo-
marxist și un globalism
egalitar ca în URSS, Spania
republicană sau China de
azi. Unii bloggeri din Româ-
nia se cred prin inventarea
falsei dileme privind „fake
news”, noii Trotki, Mao și
Pauker ai lumii de azi? E o
problemă care ține nu
numai de poliție, ba chiar și
de psihatrie?

●
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Acolo de unde nu s-au lăsat niciodată duși…Acolo de unde nu s-au lăsat niciodată duși…

Cezar Adonis
Mihalache

NNăpârcile s-au re-
grupat! Cu o iuțeală demnă
de un adevărat „infringe-
ment”! Că erau să rămână
fără unul dintre cele mai
puternice bastioane ale
luptei lor împotriva noastră,
CNCD, acest organism de
combatere a românismului.

Și oricât s-ar fi
lamentat unii și alții, nu ar fi
fost nici un bai (european)
dacă rămâneam fără așa-
zisul consiliu de combatere
a discriminării. Că sunt
destule instituții și avem o
legislație suficient de
puternică  pentru a ține în
frâu feluritele forme de dis-
criminare. Nu mai avea însă
maghiarimea politică instru-
mentul de combatere a sin-
gurului lucru care o  interesa
cu adevărat: înfierarea,
amendarea, „combaterea”
cu orice preț a
naționalismului, românismu-
lui patriotismului.

Așa că politicienii
maghiari au sărit ca iepurii
de prin brazde când s-a
aflat vestea desființării
CNCD. Și nu oriunde, ci în
Parlament. Acolo unde, la
prima vedere, părea că par-
lamentarii maghiari dorm la
fel ca ai noștri. Pentru că
trecerea de o primă cameră
(Camera Deputaților), prin
adoptare tacită, asta ar fi
însemnat: nici unul dintre ei

nu și-a făcut treaba și au
dormit în bănci laolaltă cu
restul parlamentarilor,
părtași ai aceluiași filon:
indiferența.

La așa ceva ne-am
fi gândit dacă  nu ar fi fost
vorba de parlamentarii
UDMR! Care sunt mai
vigilenți decât ne-am putea
închipui și care, de fapt, au
lăsat lucrurile să curgă spre

o primă adoptare tacită pen-
tru propriul interes. Și nu au
riscat nimic! Pentru că, și
dacă ar fi fost adoptată de a
doua cameră (Senatul),
legea de desființare a
CNCD-ului nu ar fi fost
promulgată de către
președintele sas.

Ba, este probabil ca
tocmai politicienii maghiari

să fi fost cei ce au numărat,
tacit!, zilele până la
adoptarea grație indiferenței
și somnului rațiunii
deputaților. Și este puțin
probabil să maghiarii să nu
fi avut habar de mersul
acestei inițiative câtă vreme
ea a fost depusă de fostul
deputat Bogdan Diaconu,
căruia maghiarimea politică
îi număra și pașii până la

tribună, darămite inițiativele
legislative! UDMR a tăcut
însă pentru a-și putea
asigura, la momentul dorit,
accesul, asumat și nu doar
tacit!, la bucate. Desigur, din
veșnica postură de victimă,
de dovedire a faptului că, 
în absența politicienilor
maghiari de la jocurile put-
erii, interesele etniei sunt

afectate. Și chiar dacă, în
mod real, nu au lipsit nici o
clipă din structura aparatului
guvernamental, prin pioni
„uitați” în eșaloanele doi ale
ministerelor, și prin agențiile
pe care nimeni nu le mai
știe ca număr, acum doar au
profitat pentru a se impune.

Aparent, la fel de
„tacit”, premierul Grindeanu
a semnat numirea lui Laszlo

Borbely în funcția de con-
silier de stat în cadrul
aparatului prim-ministrului.
Și este doar prima dintre
multele numiri ce vor urma
în acest guvern care a fost
pesedisto-udemerist înainte
de a se fi stabilit ponderea
unor alde trădiceni de acolo!
De fapt, însăși ALDE se
putea traduce, pentru cine îi

știa locul și rostul lui Călin
Popescu Tăriceanu în isto-
ria țării, ca interpus al 
intereselor și sferelor 
de influență maghiaro-
ungurești.

Din păcate, privind
în urmă la jocurile pe care
le-a făcut PSD, nu este
deloc puțin probabil ca
însăși acțiunea inițiată de
fostul deputat Bogdan Dia-
conu, să fi fost urmarea unei
manipulări gândite tocmai
de acela căruia îi garanta
funcția de prim-ministru pe
fluturași electorali ai PRU,
pentru, în fapt, revenirea
UDMR-ului la bucate…

Un UDMR care nu a
lipsit nici un moment 
din joc! Dovadă inițiativa
secesionistă pe care nu
doar că a dus-o la ușa Mo-
nitorului Oficial, dar a și pub-
licat-o într-un buletin în care
nici muștele nu apar pe
manșetă fără voie de la con-
trolorii politici guvernamen-
tali! Asta pentru a nu mai
vorbi de comunicările în
limba maghiară de la nivelul
unor prefecturi de sub gu-
vernul neudemerist, dar
maghiar, al lui bacsi Sorin..

●

Poporul – nu „strada” – vă cere demisia!Poporul – nu „strada” – vă cere demisia!

Ion
Măldărescu

UUșor, ușor, uleiul iese
la suprafața apei și pătează
satisfacția „imaculată” a dru-
mului săptămânal dus-întors
la Coana Joițica, în plus,
bulversează anduranța și
„rezistența” la intemperii a
revoluționarilor din Piața Vic-
toriei, tocmai acum, când pe-
afară adie vânt primăvăratic,
iar temperaturile indică valori
cu două cifre în scara pozitivă
a lui Celsius. „Comuniștii” de
la Curtea de Apel din Pitești
s-au comportat mai abitir
decât acuzatorii publici ai Tri-
bunalului Poporului din ʼ46.
Cum adică? Pentru a 
treia oară apare o sentin-
ță definitivă defavorabilă
preacinstitului „penal” de la
Cotroceni. Cum adică? El,
luptătorul neclintit împotriva
corupției, să fie dezbrăcat în
public și arătat cu „deștiul”
așa cum este în realitate? Nu
tu palton (că i-a rămas la
Paris, pe mașină), nu tu
geacă roșie și vestă anti-
glonț, nu tu girofar… Grele
vremuri bat în uşa caselor
sale? Să fie „vina” prunei
căzute din pomul Justiției?
Să fie „vina” „Guvernului

meu”, trimis unde a-nțărcat
mutu iapa? Să fie greutatea
blestemului urmașilor din
„Deutsche Volksgruppe in
Rumänien”, pentru jongleriile
sibiene și circul monosilabic,
ejectat cu greu, printre dinți,
de către marele „penal”, 
în Parlamentul României,
privind prezența copiilor la
proteste? Cine poate ști?

Cert este că, actualul
chiriaș de la Cotroceni s-a
dovedit a fi la fel de cinstit
precum hoțul prins cu mâna
în buzunarul călătorului din
metrou. Tocmai el care s-a
îmbăiat cu mulțimea, strigând
„Hoții!” și „Jos mâinile de pe
D.N.A.!” în Piața Victoriei!
Tocmai el care a încurajat
promovarea inconștientă 
și mecanică a sloganului
„rezist”, preluat de la adepții
curcubeului… Apropo, oare
când va veni ziua judecății și
pentru Cazul „Deutsche
Volksgruppe in Rumänien” și
cum a devenit F.D.G.R. suc-
cesorul acestuia?

Nu este pentru prima
dată când înțelepciunea nea-
mului acesta oropsit se
dovedește a fi valabilă și iată,
„pasărea, pe limba ei piere!”.
Dacă nici acum politicienii
acestei țări nu protestează,
dacă nici acum Parlamentul

României nu inițiază acțiunea
de suspendare-demitere a in-
fractorului dovedit, atunci
România merită a fi
rebotezată după legenda lui
Ali Baba și a celor mult peste
40 de îngerași nevinovați.

Curtea de Apel de la
Pitești – ca și celelalte două
instanțe precedente – merită
respect pentru corectitudine,
verticalitate și reabilitarea
demnității actului juridic și
readucerea în actualitate a
acelui „Dura Lex, sed lex!”. Și
în D.N.A.-ul paramedaliatei
de străinătățuri Laurei
Codruţa Koveși, la al cărui
bilanț a asistat o menajerie
zâmbitoare și ipocrită:
nediplomatul ambasador al
partenerului strategic de
peste ocean, numeroși
combatanți ai anticorupției,
O.N.G.-uri și reprezentanți ai
firmelor străine, cu toții sub
privirea satisfăcută de prim-
irea făcută de infractorul de la
Cotroceni. Toate acestea, în
timp ce afară, mobilizați de
„dușmanii României”, se
auzeau voci: „Demisia!
Demisia!”. Se cam agită
apele, așa că: aviz amato-
rilor. Cum am mai amintit,
temperaturile cresc.

De parcă nu erau
suficienți politruci în Româ-

nia, „Mandebilul”, Făt-Frumo-
sul U.S.R. „gonflat de profe-
sorii săi şi de Humanitas”, cu
cărți traduse de I.C.R.-ul pat-
apievician și pe care-l
„iubește femeile și e moarte
dupe el”, a ieșit din vizuina
unde hiberna și, trezit de
strigătele din Piața Victoriei, a
trecut la un atac „orbitor”. El,
ne-nobeliatul ce se pricepe
ca nimeni altul la toate, inclu-
siv la probleme economice și
la strategia corporațiilor
multinaționale, a pus strada
deasupra legii și a Curții
Constituționale a României.
Se pare că multipla ratare a
„Nobel”-ului și avansarea în
vârstă nu numai că nu i-a
adus mai multă minte, ci i-a
orientat azimutul spre a doua
meserie din lume. Aberațiile
acestuia depășesc
pornografiile-i scriprice pe
paginile naționale, astfel
încât, recent și-a emis
inepțiile la nivel internațional.
„Mandebilul” dă lecții de
filosofie precum „Vocea patri-
otului naționale” al lui Nenea
Iancu, pe contul său de face-
book. Adresându-se nemților
în limba română, înalta sa
(ne)înțelepciune refulează:
„Vrem să ne reinventăm ca
popor şi ca cetăţeni.

Vrem să ne putem

privi în ochi, în oglindă, fără
să ne fie ruşine. Iar dacă noi
putem, puteţi şi voi”. Jurnalis-
tul Cornel Nistorescu a de-
scris personajul în cauză mai
bine decât oricine: „[…] de
mai multă vreme (Cărtărescu
– n.a.), s-a înrolat ca un mod-
est servitor folosit de stăpîni
pentru alungarea ciorilor şi
huiduirea sau chiar
ciomăgirea adversarilor.
Cărtărescu zice: «Poporul
român n-a ales parlamentul
ăsta de hoţi, nici guvernul
ăsta de semi-oligofreni şi
semi-analfabeţi». Să nu vă
imaginaţi că Mircea
Cărtărescu îi cunoaşte şi are
habar despre cine scrie.
Înjură pur şi simplu pentru că
asta dă bine pentru protec-
torii şi stăpînii săi”.

Atâta timp cât Româ-
nia are ca șef al statului 
un infractor dovedit, iar Parla-
mentul României rămâne in-
diferent, șansa redresării este
doar o Fata Morgana. Dom-
nule Președinte al României,
dacă partidele nu au demni-
tatea, Poporul – nu „strada” –
vă cere demisia!

●


