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Cezar Adonis
Mihalache

AAcum chiar s-a
comportat ca un pavian cu
mantie! Și e mai grav să se
comporte așa decât să
semene cu el… În fond, e
bine că și-a schimbat coa-
fura, deși era alegerea ei
(iar dacă era sigură pe sine,
nu schimba nici măcar o
șuviță, rămânea așa cum se
simțea bine, nu cum îi cer
alții), dar să ajungă acum să
se comporte aidoma unui
pavian care a făcut o
boacănă, cerându-și cerșit

scuze, parcă o
discreditează mai rău decât
un tuș fotogenic nereușit.

Și totuși, pe cine a
jignit premierul Dăncilă cu
formularea sa despre
autiști? Pentru că e greu de
crezut ca asociațiile care s-
au sesizat nu au înțeles
sensul figurativ! Și faptul ev-
ident că premierul nu vizat
nici o clipă persoanele
suferinde medical. Ci strict
derapajele clasei noastre
politice de la Bruxelles
(unde se regăsesc
exagerări din plin, dar să
ajungem să o facem
trădătoare de țară pe Ma-
covei, când Tokes ne tot
suduie, chiar e ilar).

Și da, avem o
problemă dacă lăsăm astfel
de „interpretări” anti-figura-
tive să ducă la rescrierea
limbii române în extensiile ei
metaforice. Mai ales când
„directiva” vine dinspre Con-
siliul Antidiscriminare care,
pentru a doua oară în
câteva săptămâni, culmea,
prin vorbele unui etnic care
nu are habar de profunz-
imea, frumusețea și versatil-
itatea graiului nostru,
reinterpretează limba
română.

A făcut-o în cazul lui

Mihai Tudose, subliniind că
a înțeles (!) că era vorba de-
spre un sens figurativ, dar,
în cazul ex-premierului, a
considerat că nu a fost
vorba despre așa ceva…
Or, a ajuns un consiliu să
emită norme lingvistice și de
nuanțe figurative peste Aca-
demia Română?! Și chiar
așa, ce fac institutele
lingvistice în fața tot mai de-
selor acte, citații, audieri și
rapoarte care decupează
limba română de sensurile
ei figurative? Stăm cu
brațele încrucișate și
așteptăm ca felurite consilii,
comisii și asociații să ne

redacteze limite de expri-
mare? Așteptăm o ediție
„princeps” anti-românească
în care limba română să fie
restrânsă la un set permis
de expresii și cuvinte? În
plus, dacă premierii unei țări
nu mai au libertatea de a
jongla cu expresiile, unde o
să ajungem noi ceilalți, sim-
plii muritori?

Este limba noastră
și o menținem vie inclusiv
prin sensurile figurative!
Atâta vreme cât nu
derapează într-un limbaj
trivial, unde este problema?

Ne plecăm din nou
frunțile în fața amenințărilor
„de neconformare”, cum s-a
întâmplat cu termenul
„țigan”? Așteptăm să ne
impună iarăși unii să nu mai
folosim cutare și cutare sub-
stantiv, ba să-l și radem din
dicționare? Că are câte unul
câte un cui în cap?

Ce o să facem
acum? Eliminăm și autismul
din dicționare din forma lui
figurativă, e drept tot mai
dedicată politicienilor? Păi’,
la cât de elastică este limba
română în sensurile figura-
tive ale substantivelor și ex-
presiilor o să ajungem cu
mai puține cuvinte decât au
limbile alea înțepenite în

stepa sărăciei de cuvinte…
Sigur, nu putem să

nu ne amuzăm de felul în
care roata s-a întors! Când
premierul Tudose atârna
sensuri figurative pe lângă
cârpa secuiască (mult mai
dezvoltate și elevate, nu ca
acum!), exact premierul de
azi se oțărea de la Brux-
elles! Că a făcut-o la
comandă este clar! Rămâne
„figurativ” doar scopul: au
pus-o hingherii politici ai
maghiarimii politice sau a
fost mișcare pentru a fi
adusă în lumină, să nu
numească „autiștii” politici
de la noi pe post de premier

o mare anonimă?!
Și chiar ar fi hazliu

să vedem că plângerile la
adresa premierului Dăncilă
au pornit de la aceeași care
au pus-o pe ea să-i bată
obrazul lui Mihai Tudose!
Obrazul iepelor de pustă (și
ce „potriveală” s-a tocmit în
An de Centenar: iepe de
pustă cu paviani cu
mantie!).

O „potriveală” și pe
măsura felului în care ONG-
urile nu au putut rata „gafa”
lui Dăncilă și s-au erijat în
vizați tocmai pentru a putea
pune presiune pe modifi-
carea… modificărilor aduse
felului de finanțare a
asociaților! Iar că în stânga
și dreapta a mai avut și alte
„bârne”, politicienii scoși din
șuruburi de felul de sudare
al noului premier într-un gu-
vern tot mai autist la prob-
lemele țării (autist și la
problemele suferinzilor de
autism) dar și gazetarii care
au fost puși la indexul Con-
siliului anti-discriminare
pentru vorbele lor sarcastice
ori satirice, e deja o altă
socoteală… potrivită!

●

Mai aveți obraz Mai aveți obraz 
să vorbiți?!să vorbiți?!

Ion
Coja

RRaoul Șorban, în lu-
crarea Invazie de stafii (Edi-
tura Meridiane, 2003), ne
informează următoarele:
„Ungaria a participat la
războiul antisovietic cu o
armată – a II-a – compusă
din 256 000 combatanţi, din-
tre care cca 150 000 erau
români, iar ceilalţi proveneau
din rându rile altor
„naţionalităţi” (slovaci, şvabi,
ruteni etc.) Dacă la Cotul
Donului armata ungară a
suferit cea mai dezas truoasă
înfrângere din întreaga sa is-
torie modernă, pe planul in-
tern al politicii de
maghiarizare, înfrângerea
militară, cu pieirea a 100 000
de români, morţi şi dispăruţi,
a reprezen tat un succes în
conformitate cu ansamblul
doctrinelor un gare de
maghiarizare a ţării”. (p. 179)

Așadar, bilanțul
tragic al românilor care au
pierit la Cotul Donului se
dublează aproape cu
românii morți sub drapel
maghiar!… Bun cunoscător
al maghiarilor, al istoriei și
culturii acestora, dar mai
ales al contenciosului
româno- ungar, Raoul
Șorban ne aduce această
informație cutremurătoare
privind lașitatea și abjecția
pe care guvernanții de la Bu-
dapesta au instituționalizat-
o, au transformat-o în
principiu politic de gu-
vernare. În mod de compor-
tament, în mentalitate
publică!

Nu știu de cine să
mă mir mai tare! De noi,
românii, că nu am dat nicio
atenție acestei crime de
genocid anti-românesc și
sub nicio formă, nici măcar
cu o bătaie de obraz, nu ne-
am arătat oroarea față de
atâta lașitate și perversi-
tate!… Da, de-a lungul anilor
ungurii ne-au făcut o mulțime
de măgării, mizerii, lovituri pe
la spate, crime, multe crime,
dar asta le întrece pe toate!
Iar reacția noastră, a
Bucureștiului unde răsare
soarele pentru toți românii, a
fost inexistentă! Deh, după
război, eram înfrățiți în
același lagăr, iar prietenia și
frăția româno-maghiară de-
venise de nezdruncinat!

De mult nu am mai
trăit sentimentul neputinței

de a comenta josnicia unor
semeni, devenită în acest
caz abjecție colectivă, etnic
identitară!

…Sau să mă mir de
bravii maghiari luptători pen-
tru hotarele Ungariei Mari!
Ce fel de luptă la care îi
trimiți pe alții, iar tu te retragi
spectator la mersul istoriei!
Tu nu ești în stare să-ți pui
pielea la bătaie!…

Așa au făcut ungurii
și-n Primul Război! Erau
pline cafenelele vieneze de
honvezi, iar pe front, în linia
întâi, mergeau minoritarii.
Românii mai ales! Valahii
puturoși și nespălați! Să-și
verse ei sângele pentru Un-
garia Mare!… Cu astfel de
luptători, vestit de lași și de
fricoși, dar plini de ifose, ce
pretenții mai putea emite
maghiarimea la Trianon, în
fața Europei, în fața lui Dum-
nezeu?! Și azi, cum mai
puteți ridica ochii din pământ
și să spuneți că nu aveți ce
sărbători la 1 Decembrie!
Dar când aveți voi ce
sărbători?! Care sunt
izbânzile puterii voastre de
sacrificiu? Când ați avut cu-
rajul să vă lăsați la voia
Domnului și n-ați mai recurs
la minciună, calomnie ori
șantaj ordinar?!

Mereu vi s-a întins
din partea noastră o mână
prietenească, mereu ați fost
invitați să stați la masa
noastră! Și mereu, fără nicio
clipă de răgaz, n-ați avut în
minte decât cum să ne faceți
vreun rău, mai mic sau mai
mare, după cum era con-
junctura internațională! Căci
asta ați făcut în toată istoria,
ați căutat în jurul vostru
stăpânul cel mai puternic la
care să vă băgați slugă!
Sluga favorită! Acesta v-a
fost idealul!…

Da! Trebuie că există
și oameni minunați printre
maghiari! Dar unde-s?! De
ce nu sunt capabili să se de-
limiteze de nemernicia și
făloșenia caraghioasă a
fruntașilor, a decidenților
politici de care au avut parte,
a publiciștilor mercenari!
Niște suflete schilodite de
ură și de neputința de a dis-
truge și ucide după pofta in-
imii lor de ne-oameni, de
ne-maghiari!

Mi-e milă, mi-e
rușine, mi-e silă!

●
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Adevărul despre 28 iunie 1940Adevărul despre 28 iunie 1940

Ilie
Șandru

EEvadarea Basara-
biei, în martie 1918, din im-
periul rus, devenit imperiul
roşu, sovietic, o adevărată
închisoare a popoarelor, a
fost considerată drept o sfi-
dare obraznică a drepturilor
„celui mai mare”. Motiv pen-
tru care răzbunarea 
acestuia a constituit o
componentă politică de-a
lungul anilor interbelici. Iar
setea de răzbunare era
camuflată cu grijă în saptele
unor lozinci „revoluţionare”,
de esenţă marxist-leninistă,
despre  „aspiraţiile de liber-
tate, progresiste ale poporu-
lui moldovenesc de a se
elibera de sub asuprirea
statului monarhic româ-
nesc”.

Poporul moldove-
nesc dorea, vezi 
doamne, „reunirea cu patria
sovietică”. Astfel, ziua de 28
iunie 1940, când tancurile
sovietice au trecut peste
frontiera de stat a României
a devenit punctul culminant
al acelei răzbunări, un
„spectacol” dureros, oferit în
numele „frăţiei proletare”, de
către „marele stat socialist”,
căruia aveau apoi să-i cadă
victime Polonia şi republicile
baltice: Estonia, Letonia şi
Lituania.

Urmările dramatice
şi dureroase nu 
au întârzâiat să vină:
trunchierea teritoriului „elib-
erat”, teroarea, deportările,
foametea, migraţia etc. 

Acesta este contex-
tul istoric real al „cireşarului”
în prima ediţie: anul 1940. 

Astăzi se cunoaşte,
cu lux de amănunte,
descendenţa tragicului
eveniment din tranzacţia
nelegitimă, odioasă, dintre
URSS şi Germania
hitleristă, denumită „Pactul
Ribbentrop-Molotov”. Însă
parcă persistă o doză de
nesinceritate când se
vorbeşte despre 28 iunie
1940 numai în limitele re-
spectivului pact.

Este falsă ideea
care ar vrea să ne convingă
că abia conţinutul docu-
mentelor secrete încheiate
între Stalin şi Hitler ar
dezvălui esenţa imperială a
actului din 28 iunie. Sunt
prea multe elemente care
ne determină să facem
asemenea aprecieri. Ele ne
sunt oferite de istoria
relaţiilor româno-sovietice
de după 1918, până în
pragul izbucnicii celui de Al
Doilea Război Mondial şi
chiar până în la actul ba-
ditesc din iunie 19140. La
acestea ne vom referi, pe
scurt, pentru ca cititorii să
înţeleagă cum s-a ajuns la

nefasta zi de vineri, 28 iunie
1940.

*

Evoluţia realaţiilor
dintre România şi URSS în
perioada 1918-1940 a
cunoscut momente diferite.
O primă etapă a acestor
relaţii o constituie perioada
1918-1924. Adică, de la ru-
perea relaţiilor diplomatice
dintre cele două ţări şi până
la Conferinţa de la Viena,
din 1924. În timpul
conferinţei (28 martie – 2
aprilie) sovieticii au insistat
pe orgaizarea unui referen-
dum în rândul populaţiei din
Basarabia, idee respinsă

categoric de delagaţia
română, motivând că statele
limitrofe cu URSS, al căror
teritoriu făcuse parte din
vechiul imperiu ţarist(Polo-
nia, Lituania, Letonia, Esto-
nia, Finlanda) s-au format
cu asentimentul guvernului
sovietic, fără a se recurge la
referendum. Conferinţa s-a
încheiat fără vreun rezultat
pozitiv. Eşecul conferinţei a
tensionat şi mai mult relaţiile
româno-sovietice. Totuşi,
pentru îmbunătăţirea aces-
tor relaţii, la Conferinţa de la
Geneva(10 aprilie – 19 mai
1922) delegaţia română a
propus ca statele europene
să se abţină de la orice
acţiune menită să încalce
statu-quo-ul teritorial şi
politic existent. Propunerea
a fost respinsă însă de
Rusia.

În general, istori-
ografia sovietică a prezentat
mereu denaturat adevărul,
arătând cu degetul numai
spre România, singura
vinovată pentru relaţiile în-
cordate dintre cele 
două ţări, datorită
participării sale la „agre-
siunea” antisovietică. 

Există însă destule
dovezi care atestă nepartic-
iparea României la campa-
nia de înăbuşire a revoluţiei
sovietice. Între acestea se
înscrie şi declaraţia lui Henri
Cambon, ministrul Franţei la
Bucureşti în acea perioadă,
mărturiseşte: „Am tatonat
guvernul  român în vederea
unui acord care, lăsând

Poloniei toată libertatea de
mişcare, ar invita România
să se extindă de-a lungul
Mării Negre. Guverul român
a respins această ofertă,
arătând că nu caută aven-
turi dincolo de frontierele
sale”. Acelaşi lucru reiese
clar şi din declaraţia lui V.I.
Lenin, care, la 6 februarie
1912, spunea: „Dar au mai
rămas unele state, ca
România, care nu au încer-
cat să lupte contra Rusiei”.

Unele evenimente
petrecute după 1922 
s-au înscris, din păcate, 
în această politică
antiromânească dusă de
Rusia sovietică, de instabil-
itate între Prut şi Nistru.

Între acestea şi rebeliunea
antiromânească de la Tatar-
bunar, din septembrie 1924,
precum şi crearea RASS
Moldoveneşti din stânga
Nistrului, în octombrie 1924
etc.

Cu toate acestea,
datorită eforturilor de
îmbunătăţire a relaţiilor de
bună vecinătate, ambele ţări
au consimţit să semneze, în
1929, Protocolul de la
Moscova (aderarea la
Pactul Briand-Kellogg). So-
vieticii au ţinut însă să pre-
cizeze şi cu această ocazie
că „renunţarea la război nu
poate însemna renunţarea
la drepturile asupra teritori-
ului ocupat de români”.

Totuşi, după 1929 a
început o perioadă de
îmbunătăţire a relaţiilor din-
tre URSS şi România. Pro-
motorii acestor noi relaţii au
fost cei doi miniştri de ex-
terne: N.Titulescu şi M. Litvi-
nov. Punctul culminant al
acestei perioade l-a consti-
tuit reluarea relaţiilor diplo-
matice dintre cele două ţări,
în 9 iunie  1934. Dar
această „topire a gheţii” n-a
ţinut mult, din păcate,
deoarece în URSS lucrurile
au evoluat înspre o
dictatură stalinistă brutală,
în care s-a înscris şi în-
locuirea  lui M. Litvinov cu V.
Molotov.

După această
schimbare, în relaţiile cu
România au început să se
audă, tot mai des, pretenţiile
asupra Basarabiei, tonul 

lor devenind din ce mai
ameninţător şi mai a
grosolan. Înrăutăţirea
bruscă a relaţiilor dintre cele
două ţări a survenit imediat
după sesiunea Sovietului
Suprem al URSS, din 3-10
august 1939, când Molotov
a amintit că în partea de sud
a ţării există probleme nere-
zolvate, care vor fi însă re-
zolvate în conformitate cu
interesele vitale ale Uniunii
Sovietce. În martie 1940,
acelaşi Molotov a abordat
deschis problema Basara-
biei, respectiv încorporarea
acesteia la URSS.

*

Apariţia pretenţiilor
faţă de Bucovina de nord, în
nota ultimativă înaintată
României, în seara zilei de
26 iunie 1940, i-a luat prin
suprindere şi pe nemţi. De
asemenea, în relaţiile diplo-
matice dintre România şi
URSS  nu se găseşte nici
un document prin care
URSS să fi avut vreodată
pretenţii asupra Bucovinei
de nord. În cercurile neofi-
ciale, mai ales în Ucraina,
ideea a fost însă vehiculată.
Ea era întreţinută mai ales
de comuniştii bucovineni, ca
şi cei din Basarabia, care
doreau desprinderea aces-
tor teritorii din trupul
României şi încorporarea lor
la URSS, respectiv la
Ucraina sovietică.

Se pune totuşi între-
barea: de ce România a ac-
ceptat să cedeze aceste
provincii istorice ale sale
fără a încerca să  se opună,
chiar cu forţa armelor, pen-
tru păstrarea integrităţii sale
teritoriale? Răspunsul s-ar
părea să fie unul singur: Ar-
mata Română nu era
pregătită pentru a face faţă
celor 24 de divizii sovietice,
sprijinite de brigăzi de blin-
date, care au fost concen-
trate spre Nistru.

Dar situaţia trebuie
analizată şi în contextul
internaţional al momentului.
Se ştie că România se bu-
cura de garanţiile oferite de
Anglia şi Franţa în ce
priveşte integritatea sa
teritorială. Din păcate,

înainte de 26 iunie  1940,
respetiv înainte de ultimatu-
mul sovietic, aceste garanţii
nu mai aveau nicio valabili-
tate. La acea dată Franţa
capitulase deja, la 22 iunie
1940, în faţa Germaniei hit-
leriste, în timp ce Anglia,
rămasă singură, făcea efor-
turi disperate pentru a face
faţă unei iminente invazii a
armatei hitleriste. Nici din
partea aliaţilor săi din Mica
Antantă România nu putea
spera la vreun ajutor: Ce-
hoslovacia era deja ocupată
de armata germană şi
desfiinţată ca stat, iar Ju-
goslavia se afla şi ea în faţa
pericolului de a fi ocupată
de nemţi. Singurul ajutor la
care ar mai fi putut spera
era cel din partea Ger-
maniei. Aceasta însă era
preocupată de evenim-
netele de pe frontul din ves-
tul Europei, dorind să
încheie cât mai grabnic so-
cotelile cu Franţa, dar şi cu
Anglia. Acesta a fost şi mo-
tivul pentru care, în mod cu
totul neaşteptat, s-a încheiat
tratatul din august 1939,
dintre Germania şi URSS.
Astfel aceasta din urmă a
putut pregăti în linişte agre-
siunea asupra României, iar
ocuparea militară a Basara-
biei şi Bucovinei de nord s-a
putut elabora după toate
regulile de război.

La 19 iunie 1940, la
ora 6 dimineaţa, principalele
unităţi militare sovietice des-
tinate a lua parte la această
operaţiune, făcând parte din
Frontul de Sud, au sosit la
locul dinainte stabilit,
ocupând poziţii de luptă la
froniera de stat a României.
Au trebuit să mai aştepte
însă aproape zece zile pen-
tru a începe operaţiunile mil-
itare. Trupele sovietice au
trecut Nistrul în 28 iunie, ora
14, după ce încă din 27
iunie s-a început o puternică
campanie propagandistică
împotriva României. Au fost
difuzate peste 60.000 de foi
volate şi 25.000 de portrete
ale lui Stalin, Molotov,
Voroşilor ş.a.

Aşadar, totul a fost
pregătit din timp şi în mod
miniţios pentru ca această
agresiune să reuşească,
aşa cum a fost pusă la cale
de agresorii sovietici. 

Ea a avut drept
rezultat dezmembrarea
teritorială a României, prin
ruperea din trupul său 
a celor două provoncii is-
torice: Basarabia şi Bucov-

ina de nord.

●
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Falimentul financiar al P.S. Dragnea!Falimentul financiar al P.S. Dragnea!

Ionuț
Țene

EEvident că politica
economică a guvernului
PSD a intrat în vrie.
Creşterea deficitului bugetar
la cote de dinaintea crizei
din 2008 şi a inflaţiei anuale
până la cifra de trei-cinci la
sută a creat o foame de bani
la nivelul guvernului
neamaintâlnită până acum.
PSD a mers doar pe ideea
populistă privind creşterile
salariale şi reducerea im-
pozitelor fără să le 
coreleze cu creşterea
investiţiilor şi impozitarea
multinaţionalelor, fapt ce a
dus la o golire a bugetului
naţional. Astfel se explică
noile împrumuturi pe piaţa
internaţională la dobânzi
mari şi aşa-zisa revoluţie
fiscală care stoarce firmele
private de ultimele resurse.
Guvernul PSD controlat de
liderul Liviu Dragnea face
orice ca să obţină banii
necesari guvernării şi
acoperirii promisiunilor.

Paradoxal, nu
protestele pe legile Justiţiei
va duce la căderea
P.S.Dragnea, ci înstrăinarea
ultimelor resurse ale
economiei naţionale şi
încercarea de impozitare 
a credincioşilor creştini-
ortodocşi prin hărţuirea
financiară a BOR. Este o
metodă verificată prin care
multinaţionalele scot profitul
din România. De exemplu,
în loc sa declare profit,
preferă să plătească servicii
de consultanta de ordinul
miliardelor de euro, catre
firme din tarile mama, multe
dintre ele cu acelasi ac-
tionar. Practic este o
„caracatiţă” prin care banii
sunt scoşi din România,
profitul este diminuat, iar
bugetul statului este pagubit
cu miliarde de euro. 

După ce am 
dat apele, pădurile, 
bogăţiile solului și subsolu-
lui urmează acum 
să înstrăinăm şi poşta
română? ”Compania
Națională Poșta Română
S.A. este operatorul
național de servicii poștale
și de curierat din România,
având un venit de peste
1,135 miliarde Ron, un profit
de peste 10,45 milioane
RON și active totale de
peste 349,2 milioane RON,
asta la sfârșitul anului 2016,
după cum arată ultimele
date oficiale ale instituției.
Având un număr de peste
25 de mii de angajati și dis-
punând de peste 5.500 oficii
poștale, este de departe cel
mai mare operator de profil
din țară.

În data de 4 oc-

tombrie 2017 la conducerea
Companiei a fost numită di-
rector interimar pentru o
perioadă de 4 luni, nimeni
alta decât Elena Petrașcu.
Avizul la semnarea, iar mai
apoi la renegocierea con-

tractului Bechtel a fost sem-
nat tot de Elena Petrascu, în
calitatea sa de director ju-
ridic al Ministerului 
Transporturilor…? După
cum dovadă stau primele
acțiuni ale domniei sale de
când a fost instalată în
funcție, adică înlăturarea
oamenilor competenți din
funcțiile de conducere ale
Companiei și păstrarea sau
numirea celor care fac ce li
se spune și sunt ascultători,
sursele noastre spun că,
deși este cercetată penal
pentru un prejudiciu adus
statului român de mai multe
milioane de euro, va fi
menținută în funcție pentru
că este un negociator și un
om care știe să stabilească
foarte bine procentele din
vânzările ce le face. 

Atragem atenția or-
ganelor abilitate asupra unui
fapt deosebit de grav: se
discută la un nivel înalt deja,
VÂNZAREA EFECTIVĂ A
BUNURILOR POȘTEI
ROMÂNE!!! Se negociază
vânzarea clădirilor, spațiilor
ce aparțin Poștei Române,
restructurările ce vor urma
va fi o modalitate de a se
eschiva necesitatea de per-
sonal, clădirile vor rămâne
goale, iar astfel vor putea fi
vândute după bunul plac al
doamnei Petrașcu” scrie
Ionică Armanca în „Jurnalul
Românesc” de la Viena?

Tot la bursa
zvonurilor s-a aflat că firme
din Austria sunt interesate
de achiziţia poştei române.
Austriecii de la PSK –
BAWAG si cu elveţienii de la
Swiss Post ar vrea să pună
mâna pe activele poştei
române pentru a fi vândute
apoi bucată cu bucată 
iar profitul împărţit cu
politicenii? Dragnea nu ar fi
străin de stratagemă?

Sindicaliştii s-au prins de
schemă şi se pregatesc
pentru o demonstratie cu
peste 25000 de angajati ai
poștei române, care pot
bloca pensiile si tot sistemul
de livrare.Conducerea

ameninţă cu concedierea,
dar de fapt după ce va fi
achiziţionată de austrieci
aceştia le vor face. Din nou,
PSD pregăteşte un tun de
milioane pentru străini?
Kovesi stă ca un simplu
spectator aşteptând ne-
gocierea cu Dragnea să nu
fie suspendată? Pas cu pas
vindem la străini tot ce mai
avem. Poșta Română va fi
de facto poșta ”austriacă”.

Faptul că de
multinaţionale nu mai au cu-
rajul și voie să se atingă,
Guvernul social-democrat
prin Ministrul Finanţelor
Publice, Eugen Teodorovici,
a lansat o nouă teorie pe
tema „impozitării” Bisericii.
„Nu vorbesc despre o im-
pozitare a Bisericii, doar în
a sublinia mult mai bine şi
mai clar rolul acesteia pe
care îl are în societate vizavi
de problemele cu caracter
social. Adică, acele sume
pe care statul teoretic al tre-
bui să le ia rămân la
Biserică. Nu le ia statul
deloc, iar biserica de acei
bani întreprinde activităţi cu
caracter social pe care
statul le menţionează şi
anume: copii cu probleme,
persoane cu dizabilităţi, oa-
meni în vârstă”, a declarat,
sâmbătă, Eugen Teodor-
ovici, la Antena 3, întrebat
dacă mai susţine impoz-
itarea bisericii. În ce priveşte
modul în care poate fi
verificată Biserica dacă a
derulat acele activităţi so-
ciale, Teodorovici a
răspuns: „E posibil să se
aplice o sumă forfetară”.
Teodorovici acest playboy al
cluburilor dâmboviţene
moare de grija banilor BOR,
dar nu-l interesează şi nu
pregăteşte un proiect de re-
cuperare a banilor de pe im-
pozitul pe profit al

multinaţionalelor. Teodor-
ovici este primul ministru din
istoria României şi Europei
care ar dori să impoziteze
biserica, fapt ce arată de
fapt setea de bani a Guver-
nului PSD, care nu e în

stare să gestioneze econo-
mia şi finanţele. Guvernul a
ajuns subordonat capitalului
străin care controlează 56 la
sută din economia Româ-
nia? Prin impozitarea Bis-
ericii în realitate se face o
dublă impozitare a credin-
ciosului creştin-ortodox. Se
vrea să se lovească BOR
singura instituţie care
menţine coloana vertebrală
morală a poporului român
alături de Academia
Română.

Mai mult, imberbul
i m p e r t i n e n ţ e i
comunicaţionale teodorovici
a declarat că-l va aborda pe
patriarh la slujba de
duminică, neînţelegând şi
neavând, astfel, minime
cunoştinţe liturgice de
creştin practicant, pentru că
la Liturghie se întâlneşte
poporul credincuios cu Iisus
Hristos prin taina Eu-
haristiei, nu ministrul cu
Preafericitul. 

Nu înţeleg cum
ajung astfel de ignoranţi în
funcţii publice? Chestionat
dacă urmează o discuție cu
Patriarhul Daniel, Teodor-
ovici a răspuns afirmativ:
„De ce să nu avem? Putem
discuta orice fel de subiecte.
Va fi o discuție informală.
Putem avea această
discuţie chiar şi la Biserică,
la slujba de duminică”. Pa-
triarhia Română i-a raspuns
demn şi punctual, duminica,
ministrului de Finante,
Eugen Teodorovici, dupa ce
acesta s-a razgandit si a
spus ca nu mai vrea impoz-
itarea activitatilor econom-
ice desfasurate de BOR,
dar in schimb banii aceia sa
fie folositi pentru probleme
sociale. Purtatorul de cu-
vant al Patriarhiei, Vasile
Banescu, a sustinut 
ca Biserica deja face ceea

ce a indicat Teodorovici,
„Propunerea ministrului nu
este una de impozitare.
Este o falsa perspectiva a
ceea ce dumnealui a comu-
nicat. Ministrul s-a referit
doar la o mai accentuata
folosire a activitatilor fi-
lantropice si sociale a cul-
telor religioase din
Romania, pentru amelio-
rarea unor stari disfunc-
tionale din societatea
romaneasca. Ministrul a
apreciat implicarea Bisericii
si a spus ca Biserica face
asfel de actiuni filantropice
mai bine decat statul, dar ca
isi doreste o accentuare”, a
declarat, pentru Mediafax,
Banescu. Astfel, transmite
Bănescu, ceea ce a propus
ministrul de Finante se in-
tampla deja. „Ceea ce min-
istrul nu a apucat sa adauge
este faptul ca ce propune
domnia sa se intampla deja,
intr-un mod profesionist,
foarte bine articulat. In Pa-
triarhia Romana exista
aproape 800 de institutii so-
ciale filantropice, cu rezul-
tate foarte bune. In ultimii 10
ani, Biserica Ortodoxa Ro-
mana a cheltuit peste 150
de milioane de euro pentru
actiuni sociale, iar anul tre-
cut a cheltuit peste 24 de
milioane de euro”, a mai de-
clarat purtatorul de cuvant al
Patriarhiei Romane. BOR
se dovedeşte cea mai
performantă şi competentă
instituţie de asistenţă
socială din România. Lipsa
redevențelor pentru com-
paniile străine și încercarea
de control a BOR prin
taxare, caz fără precedent
în Europa arată falimentul
politicii financiare a social-
democraților lui Dragnea și
lipsa de suveranitate
economică reală a
României. Prin cele două
gafe majore P.S.Dragnea se
îndreaptă sigur spre un co-
laps electoral la viitoarele
alegeri, nu datorită legilor
justiţiei adoptate, ci ca ur-
mare a înfeudării economiei
naţionale interselor străine,
slugărniciei faţă de unele
ambasade şi lovirii sistem-
atice a Bisericii, în 
scopuri de jecmănire 
a credincioşilor români
creştini-ortodocşi.

●



Ghimpele Națiunii

Nu ne ștergeți Istoria!Nu ne ștergeți Istoria!

Cezar Adonis
Mihalache

EEste Anul Cente-
narului pe care ar trebui să-l
elogiem privind și spre viitor!
Este Anul celebrării faptelor
eroilor noștri, dar și momen-
tul trasării unor obiective
măcar pe sfertul a ceea ce
au făcut ei! Măcar să ne im-
punem niște ținte, căci îm-
plinirea lor, în Anul
Centenarului, este ratată…

Și totuși, ce fac
guvernanții și clasa
politică?!… Omagiază,
celebrează, se închină pen-
tru jertfa strămoșilor? Nu!
Dimpotrivă, se comportă de
parcă Anul Centenarului tre-
buie să reprezinte o poartă,
o linie de sfârșit, o ușă de
neamintire pe viitor a unei
epoci, a unei istorii.

Pesemne, în cance-
lariile în care s-a trasat felul
în care Anul Centenarului
trebuie să (ne) fie minimal-
izat ca importanță, să fie
acoperit cu problemele și
dezechilibrele social-eco-
nomice induse prin mâna
unor miniștrii cârpaci (câr-
paci, dar și niște lași și
trădători sadea!), niște cârpe
cu aspect de maimuțe cu
coloană de cauciuc, se
pregătește deja opisul de

după acest An. Acela în care
referirea, omagierea, sublin-
ierea faptelor unei Istorii să
fie ușor-ușor împinsă spre
sancțiunea delictului de pro-
movare istoriografică. Pentru
că linia este clară: un ochi
închis spre trecut, cu palma
cenzurii plesnită peste orice
dorință de amintire, un ochi

abia-abia mijit, printre zeci
de probleme și necazuri,
spre viitor…

Trecutul pare a ne fi
scris în An de Centenar, nu
ca omagiere a jertfei
înaintașilor, ci o linie de
sfâșit, de ucidere a dreptului
nostru la Istorie.

Suntem în Anul Cen-
tenarului și noi abia cârpim
cu mistria și bidineaua mon-
umentele pe care ar fi trebuit

să le înconjurăm cu marile
pavoaze ale celebrării Unirii.

Casele memoriale
nu doar că stau în ruină…
Sunt de-a dreptul vandal-
izate, s-a dat liber la
nepăsare și jaf. Nepăsarea
autorităților locale, prin elim-
inarea abuzului în funcție, și
la impulsionarea spre furtul

ultimei cărămizi prin tot mai
puținele posibilității de-i pune
pe hoți (și mai ales a-i ține!),
acolo unde le este locul…

În Anul Centenarului
întreaga suflare militară ar fi
trebuit să-și aducă de la sine
aminte de mândria de a
purta, zi de zi, uniforma
înaintașilor! Nu era nevoie
de un ordin de ministru pen-
tru asta! Iar dacă a venit, e și
mai bine! Dar, din nou o

măsură menită parcă, nu
pentru a celebra, nu pentru
a sublinia mândria, prin
însemnele înscrise pe uni-
forme prin jertfele
înaintașilor, ci pentru a duce
totul în derâdere.

Armata Română
este unul dintre ultimii de-
pozitari ai reperelor de Iden-
titate Națională. Ultimul
bastion în care ne-am fi
așteptat ca ghearele cioclilor
de identități naționale să
ajungă. Și, e drept, nu au
ajuns… Nu direct, trădarea
venind din interior…

Pentru că, nu o
minte obosită, ci una având
clar de executat un ordin
(pentru că și parte din con-
ducerea armatei pare a fi 
devenit o ordonanță în pro-
pria-i țară) putea impune
ștergerea de pe uniformele
militarilor a mândriei unei
națiuni: însemnele. Acum
cele militare, mâine-
poimâine și cele naționale,
tricolorul…

La ce erau necesare
noi haine militare de stradă
într-un an în care trebuia
scos în fața țării tot ce are
mai frumos Armata?

Noile uniforme, nu
doar că sunt lipsite de orice
personalitate, dar arată de-a
dreptul jalnic, spălăcite,
părând un conglomerat de

țoale luate de la portăreii de
hoteluri. Sunt mai șterse ca
impresie vizuală chiar decât
cele ale unor firme de pază!
Ba, acelea chiar sunt ele-
gante și pline de însemne de
spui că acolo s-au mutat
ofițerii care păzesc țara!

Sigur, când un militar
într-o astfel de uniformă va
trece pe stradă, îi și ne va
păli și ultimul sentiment de
mândrie, cu țoale de spițerie
neputând nici măcar să mai
mimezi mândria față de
însemnele de armă.

Sunt identități ce ni
se șterg… Iar cei ce ar trebui
să protesteze tac… Nu pen-
tru că nu le-ar păsa, nu pen-
tru că nu-i-ar dura, dar deja
au prea multe pe cap pentru
propria supraviețuire.

Să nu mai permitem
să ni se renege tradițiile,
rădăcinile. Căci apoi ni se va
nega și dreptul la ele ca am-
intire. Și da, militarii trebuie
să-și poarte uniforma pe
stradă! Dar nu oricând și ori-
unde! Căci oare cum i-ar sta
miliarului cu o sacoșă de
rafie prin piață? Sigur, noile
modele de uniforme par
parcă special pentru asta
făcute… Niște haine chiar de
piață; de piațetele cu legume
și fructe…

●
Progresul nostru social este haotic și formal!Progresul nostru social este haotic și formal!

George
Petrovai

DDacă cetățenii unui
stat și instituțiile acestuia
formează corpusul social sau
complexul motor viu prin care
societatea își urmează des-
tinul, politica promovată de
aleșii mari și mici constituie
subtilul său combustibil. Un
combustibil biosocial capabil
să motiveze celulele și or-
ganele sistemului (indivizi,
familii, instituții, asociații,
organizații) și să antreneze în
chip eficient imensele sale en-
ergii (idei, aspirații, finanțe,
resursele solului și subsolului)
sau, dimpotrivă, prin necinstea,
impostura și neînzestrarea
aleșilor , elementele active ale
uriașului angrenaj conștient de
sine să fie atât de dezgustate,
încât fatalmente să contribuie
la decelerarea mainii sociale.

Și astfel apar in-
evitabilele probleme pentru cei
mulți: disponibilizări, inflație,
scumpirea produselor și ser-
viciilor, pe scurt, sărăcia
generalizată devine lucie!

Dintr-o atare stare de
lucruri eminamente
contraproductivă pentru
prezentul și viitorul unei țări
(bunăoară, năucitorul caz al
României postdecembriste),
cu necesitate rezultă po-
larizarea socială și prăpastia
ce neîncetat se adâncește
între cei doi poli: de o parte sfi-
darea și mizeria moral-
spirituală a tâlharilor cu ștaif,
de cealaltă parte răbdarea și

umilința maselor de înșelați.
Prin urmare, progresul

indiscutabil al unei societăți
omogene este asigurat de rod-
nica împletire dintre valoarea
individuală a condușilor și cea
a conducătorilor. Da, avea
dreptate Henri Bergson când
deplângea faptul că nici în cele
mai avansate democrații
apusene nu există criterii via-
bile de selecție a valorilor,
motiv pentru care în lume nu
lipsesc erorile de guvernare
generate de corupție și/sau
impostură. Atâta doar că în
societățile înzestrate cu
substanțiala democrație a tri-
adei legalitate–responsabili-
tate–corectitudine, iar nu cu
democrația de fațadă a
nelegiuiților puși pe căpătuială,
sistemul imunitar al corpusului
social permite ținerea sub con-
trol a corupției și eliminarea im-
posturii la nivel guvernamental.

Vasăzică, prin afir-
marea individuală și colectivă a
cârmuitorilor și cârmuiților, am
în vedere nu neaparat produc-
erea și descoperirea geniilor
autohtone (neîntrerupta he-
moragie de inteligență
românească este o probă
convingătoare în acest sens),
ci trendul ascendent al unei
medii naționale, găzduită într-
un cadru legislativ proteguitor,
fundamentată pe conștiința lu-
crului bine făcut și hrănită cu
mulțumirea unui popor educat
pe bune.

Mă grăbesc să adaug
că nu-i nimeni atât de naiv
încât să creadă că țări
avansate precum Japonia,

Danemarca, Norvegia, Elveția,
Suedia sau Statele Unite, țări
care-și edifică o civilizație
postindustrială, au scăpat cu
totul de frământări sociale.
Cum nimic din ce-i omenesc
nu cunoaște perfecțiunea, ci
doar străduința de-a se
apropia de ea, neliniștea sau
frământarea socială este
inerentă condiției umane
supusă păcatului și prin
aceasta esențial tragică.

E drept că, absorbiți și
astfel, cu sau fără voie, ajunși
în captivitatea rentabilului sis-
tem tridimensional lege egală
pentru toți – conștiință
neșovăitoare – educație
temeinică, cetățenii țărilor mai
sus amintite, grație unor sis-
teme de protecție pe măsură,
nu se mai confruntă cu dezu-
manizantul spectru al sărăciei
decât într-o proporție cu totul și
cu totul nesemnificativă.

Dar cu toate că re-
spectivele societăți dinamice și
echilibrate i-au venit de hac
sărăciei prin neobosita
perfecționare a mecanismelor
de rafinare socială, nici vorbă
ca ele să se deparaziteze de
egoism, trufie, ipocrizie, cruz-
ime și competiție acerbă. Din
contră, la toate astea au mai
adăugat păcatul sodomiei (le-
galizarea împerecherilor îm-
potriva firii) și cel al sfidătoarei
necredințe în Dumnezeul bib-
lic, cutremurătoare regrese
morale-spirituale la care, mai
devreme sau mai târziu, duce
îmbuibarea. Nu tot așa s-au
petrecut lucrurile în perioada
de decădere a Imperiului

Roman, când, printre
depravații și plictisiții săi
cetățeni, era la modă
necredința în zeii înaintașilor
(asta a permis vijelioasa
pătrundere a veneticilor zei
Mithra, Isis, Serapis etc.) și
primejdioasa încredere
acordată spusei „După noi, po-
topul”?

Măcar dacă semenii
noștri putrezi de bogați ar
crede cu sinceritate și tărie în
religia (sic!) umanismului fără
frontiere și bariere sociale…

Prin necesară
comparație cu alte națiuni,
avem trista evidență că la noi
progresul material este al naibii
de formal (ni se spune în sta-
tisticile oficiale că suntem
fruntașii creșterii economice,
deși realitatea ne
demonstrează că suntem
codașii Europei) și că regresul
moral-spiritual este catastrofal.
Da, căci ne târâm existențele
în sistemul tridimensional
necinste generalizată –
minciună oficializată – vulgari-
tate instituționalizată, unde
aleșii fură cu legea-n mână, îi
mint cu neobrăzare pe
alegătorii tot mai apatici și fac
tot ce le stă în putință ca nea-
mul prost să fie pe cai mari.

Iată de ce România
postdecembristă este țara
celor mai stupefiante
posibilități pentru penalii cu
funcții decizionale în stat, care
(culmea nesimțirii!) continuă să
rămână înscăunați, nu conte-
nesc să arate cu degetele
pătate de megafărădelegi spre
fantoma statului paralel și dau

asalt după asalt pentru
aservirea politică a justiției. De
pildă, dubiosul ipochimen
Șerban Nicolae dorește nici
mai mult, nici mai puțin decât
demantelarea actualului DNA
și reînființarea sa pe baze
pesedisto-aldiste, nesin-
chisindu-se câtuși de puțin de
afirmația lui Augustin Zegrean,
fostul președinte al Curții
Constituționale, cum că peste
70 la sută dintre legile noastre
sunt proaste și trebuie schim-
bate. Nenicilor penali,
necalificați și cu obraz de toval,
asta-i atribuția voastră și pen-
tru asta sunteți plătiți regește în
comparație cu parlamentarii
suedezi, cărora li se pun la
dispoziție de către stat doar
garsoniere și nu au nici pe de-
parte cheltuielile voastre de
forfetare, nici mașini
șparlamentare, nici secretare
și nici angajați în teritoriu. În
schimb sunt controlați la
centimă de către alegătorii lor!

Tot ce se poate ca unii
dintre magistrați să dea
dovadă de rea credință, lucru
greu de dovedit atunci când
obiectul muncii lor (legile
făcute de hoți pentru hoți) sunt
aberante. Dar sigur este,
nevrednici șparlamentari
postdecembriști, că voi cam
toți ați dat și continuați să dați
dovadă atât de rea credință,
cât și de crasă nepricepere!

●


