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„Rău şi ură dacă nu sunt, 

nu este istorie.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Multilanguage” „Multilanguage” 
în ferpar…în ferpar…

Cezar Adonis
Mihalache

PPentru asta s-au
sacrificat înaintașii noștri?…
Să vadă numele țării scris pe
ungurește o sută de ani mai
târziu?… Și poate că dacă
nu era intrigantul ăsta
maghiar, Tamas Sandor,
preşedintele CJ Covasna,
nici nu aflam ce aberații au
săvârșit și înscris chiar ai
noștri… Cozi de topor, im-
postori dar și monumente de

crasă ignoranță… Păi’, cum
să te apuci să traduci o iden-
titate vizuală și apoi să-i spui
„pachet Centenar în multil-
imbaj”? Chiar să nu-i ducă
mintea că un logo promovat
ca identitate națională tre-
buie să rămână strict în
limba română? Nu să fie
stâlcit pe felurite scrieri, in-
clusiv în caractere
chinezești! Ba, mare mirare
că nu au „tradus” și culorile
din siglă…

Da, poate că
funcționarii de la Ministerul
Culturii și-au făcut treaba
așa cum au crezut ei că se
pregătește un „brand”. Dar
aici nu vorbeam de un sim-
plu brand, ci de imaginea
identitară a unei țări. Și au
pregătit „pachetul” de pro-
movare al Centenarului pen-
tru a fi „utilizat” și afară. Dar
nu au stat să cumpănească
lucrurile… În fond, „Centenar
100” reprezintă în sine un
simbol de identitate. Or, cum
să intri cu bocancii în el și
să-l transcrii în alte limbi?…

Evident, „Tamas”
scândură ăsta doar a specu-
lat. Nu atât ceea ce au creat
funcționarii de la Cultură (in-
tervenind brutal cu o traduc-
ere în, nici măcar peste,
logo-ul Centenarului), ci
exact ceea ce nici o minte de
la guvernare nu s-a gândit.
Și măcar dacă s-ar fi găsit un
secretar de stat (neungur,
desigur!) care să avertizeze

că trebuie specificat clar că
aceste „pachete multilan-
guage” sunt doar pentru o
utilizare în afara țării. Pentru
că, dacă ar fi dat dovadă de
un minim grad de alfabeti-
zare funcțională (!),
bugetofagii de la Cultură
puteau creiona „pachete de
identitate” pentru afară (de
parcă ăia le puneau pe
cănile și tricourile lor!), dar
scriau „România” și în limba
română, că despre asta este
vorba când promovezi o
identitate de țară, nu doar în

versiunile multilanguage…
Sau, măcar în cazul vari-
antei „pentru Ungaria” (deși
cine ar fi folosit sigla „Cente-
nar 100” acolo?!, poate doar
ambasada noastră, dar ea
trebuie să promoveze vari-
anta în limba română, nu?!),
se impunea o metodologie
de utilizare, pentru a nu
putea fi folosită speculativ
pentru „versiunile” în
maghiară de aici.

Așa, a venit un edil
maghiar, și bine că nu și-a
băgat nasul în site-ul Minis-
terului culturii mai pe la în-
ceput de Centenar!, și doar
a „legat” obligația folosirii în
actele oficiale de „bilingvis-
mul” lor de nedespărțit. Și
bine că nu a rezistat cap de
cretă ungurească să
citească mai mult în
română… Altminteri, ar fi
găsit în Ghidul de utilizare al
siglei „Centenar 100” și o
variantă de lucru atât de
dragă lor; cea de ferpar…
Pentru că un tâmpit de
funcționar, căci nu-i poți
spune altfel, s-a găsit să
„asigure” și o variantă a
siglei cu fundal negru. Din
care mai lipsea doar coliva
pusă în mijlocul horei de
identitate… Ba, putea să
amestece variantele și să
iasă, la fel de oficial, cu sigla
centenarului în ungurește
pusă direct pe fundalul de
parastas.

Toate acestea doar

pentru că unor bătuți în cap
nu le-a păsat mai mult decât
strict „sarcina de
serviciu”?!… Iar dacă șeful,
fie el și analfabet funcțional,
și-a dat acordul, de ce să-și
supere ei „șefii” și să sem-
nalizeze asemenea bizarerii.
În cel mai fericit caz,
bizarerii…

Și am ajuns aici, nu
doar din cauza unor șacali
care speculează neajun-
surile și nepăsările
guvernanților și funcționarilor
noștri, ci din vina bugetofag-

ilor dăncilizați care ar tra-
duce orice pe post de
sarcină de serviciu, doar să
le iasă prima de sfârșit de
an… Probabil și prima de
sfârșit de centenar, nu?!…

Poate să fi fost doar
o scăpare… Deși, în Anul
Centenarului nu poți vorbi de
așa ceva. Sunt prea multe
provocări care vin pe atâtea
șarje de neimplicare și pre-
supus neprofesionalism al
funcționarilor și guvernanților
noștri. Dar cum să aprobi tu,
ca Minister al Culturii și
Identității Naționale, culmea,
la solicitarea unui edil
maghiar, utilizarea simbolis-
tico-bilingvă a logo-ului
„Centenar 100”?!… Păi’,
dacă ăsta ar fi cerut și alte
culori, ba, dacă nu mai avea
tuș color la imprimantă, i s-ar
fi aprobat să editeze docu-
mentele oficiale direct cu
sigla în negru, pentru a
„împușcă” și varianta de fer-
par pe care ne-au promis-o
dacă îi obligăm cumva să ne
respecte Centenarul?

Sau, de fapt, nici nu
e nevoie de vreun aviz…
Pentru că le-am asigurat noi
fundalul pentru a ne pune
praporul peste Centenar. Iar
de acum au, oficial, și sigla
„ROMÁNIA”  aprobată la uti-
lizare… Și ce mai „traduceri”
o să urmeze…

●

Primul Război Mondial, văzut înPrimul Război Mondial, văzut în
anul Centenarului,fără România!anul Centenarului,fără România!

Ilie
Șandru

ÎÎn holul Bibliote-
cii municipale „George
Sbârcea” din Toplița, poate fi
văzută o expoziție
tematică(intinerantă, proba-
bil) având ca generic 
„Prin puține cuvinte CĂRȚI
POȘTALE DIN PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL”.
Expoziția este organizată de
Universitatea „Babeș-
Bolyai”- Direcția Patrimoniu-
lui Cultural Universitar,
Arhivele Naționale – Servi-
ciul județului Bistrița-Năsăud
și Inspectoratul Școlar al
județului Harghita.

Este o expoziție
tematică interesantă și bogat
ilustrată, cuprinzând opt
„capitole”(panouri), după
cum urmează: I. Propa-
ganda de război, II și III: Pe
câmpul de bătălie, IV.
Împărați, regi și conducători
militari, V. Cărți poștale cu
desene și caricturi, VI.
Portrete de militari, VII. Viața
pe front, VIII. Spitale militare.

Sunt documente im-
portante, care prezintă pub-
licului imagini și înscrisuri
despre prima mare
conflagrație europeană, așa
cum s-au păstrat ele în
cărțile poștale ale timpului,
respectiv din cel de al doilea
deceniu al veacului trecut. O
nedumerire pe care vizitatorii
și-o exprimă este cea legată
de perioada concretă la care
expoziția se referă. Fiindcă
toate imaginile și înscrisurile
sunt legate numai de primii
doi ani ai războiului: 1914-
1915. „Unde e România și
pariciparea Armatei române
la acest război”? se întreabă
unii, nelămuriți. 

De abia câd cineva le
atarage atenția că România
a intrat în război abia în 1916
se lămuresc. Dar nici atunci
pe deplin. Și nu se lasă. „Așa
o fi, însă Primul Război Mon-
dial pentru noi, românii, a
fost și Războiul de Întregire
a Neamului. Pe noi acesta
ne interesează cel mai mult.
Mai ales acum când ne
aflăm în anul Centenarului
Marii Uniri”, motivează ei.

Și probabil au drep-
tate. Chiar nu poți să nu te
întrebi: care este scopul pe
care l-au urmărit organiza-
torii cu această expoziție?
Să fie oare vorba de o mani-
festare dedicată Centenaru-

lui? Nu cred. Dar dacă da?
Atunci, pe bună dreptate e
nevoie de niște explicații. 

De ce lipsește
România? De ce lipsește
participarea Armatei române
la acest război? S-ar putea
însă întâmpla să urmeze un
fel de „parte a doua” la ceea
ce s-a prezentat prin aceste
opt panouri, care să
cuprindă ceea ce ar dori
lumea să vadă în acest An
Centenar.

Oare să nu fie în
arhivele transilvănene – in-
diferent de unde: din Cluj-
Napoca,din Bistrița, din
Târgu Mureș, din Arad, din
Sibiu etc. etc. –  imagini și
documente privitoare la
contribuția Armatei române
la eliberarea Ardealului de
sub stăpânirea austro-
ungară și unirea sa cu
România? 

Nu cumva cu aceste
documente ar trebui
organizată o expoziție
documentară și tematică în
acest an, 2018, al Cente-
narului Marii Uniri? 

Fiindcă refuz să cred
că instituțiile organizatoare
ale expoziției la care fac
referire ar fi angrenate, cu
sau fără voia lor, la ceea ce
se vehiculează de unii, tot
mai mult și tot mai obraznic,
privitor la ceea ce se numște
„transilvanism”.Din el s-a
născut și  noul „cântec patri-
otic” ,,Treceți batalioane
române Carpații, înapoi”!
După cum tot din el se
inspiră „zicerile” lui Sabin
Gherman la un anumit post
de televiziune, spunându-ne
mereu că „m-am săturat de
România”!

●
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Genocidul împotriva poporului românGenocidul împotriva poporului român

Gheorghe
Funar

ÎÎn 2015, Comisia
Europeană a adoptat o
strategie privind pesta
porcină africană pentru
statele din Uniunea
Europeană, a avertizat
autoritățile de la București 
și le-a solicitat să 
acționeze pentru prevenirea
răspândirii acestei boli în
România.

La sfârșitul lunii ian-
uarie a anului 2017, experți
de la Direcția Generală de
Sănătate și Siguranță
Alimentară a Comisiei Eu-
ropene au efectuat un audit
în România și în Raportul
întocmit au conchis că Gu-
vernul de la București nu a
aplicat măsurile dispuse
pentru a preveni apariția și
răspândirea pestei porcine
africane. Nici după apariția
primului focar de pestă
porcină africană, în 31 iulie
2017, într-o gospodărie de
la periferia municipiului Satu
Mare, Guvernul nu a
acționat ferm și eficient prin
Autoritatea Națională Sani-
tar-Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor
(A.N.S.V.S.A.) din subor-
dinea primului-ministru,
pentru a stopa răspândirea
acestei boli în alte localități
și alte județe.

În perioada 2016-
2018, Serviciul Român de
Informații (S.R.I.) a averti-
zat, de 136 de ori,
Președintele și Guvernul
României asupra pericolului
răspândirii pestei porcine
africane în România și
amenințărilor la siguranța
alimentară a populației și la
siguranța națională. Servi-
ciul de Informații Externe
(S.I.E.) i-a informat pe
Președintele Klaus Werner
Iohannis și Guvernul
României despre pregătirea
și desfășurarea unui atac
bioterorist din exteriorul țării
noastre care vizează lichi-
darea efectivelor de porci
din gospodăriile populației și
a fermelor de suine numai
ale crescătorilor români,
firmele străine fiind excep-
tate și „ocolite“ de virusul
pestei porcine africane.

Guvernul României,
prin A.N.S.V.S.A. nu a insti-
tuit și nu a asigurat zone de
protecție în jurul marilor
ferme de porci împotriva
pestei porcine africane și
nici nu a prevenit
răspândirea acestei boli în
gospodăriile populației. Ca
urmare, până în 12 septem-
brie 2018 s-au înregistrat la
Ministerul Agriculturii
primele 897 focare de
infecție în aproape 200 de
localități din 12 județe și au

fost sacrificați circa 232.000
porci sănătoși și 1.000 de
porci bolnavi de pestă
porcină. Până în 16 sep-
tembrie a.c., epidemia de
pestă porcină s-a extins și
în județul Dâmbovița, iar,
până la sfârșitul anului,
există posibilitatea să
cuprindă toate județele țării
noastre și, ca urmare, să fie
uciși peste un milion de
porci sănătoși. De ce? Cel
puțin din următoarele
cauze:
− Guvernul, prin
A.N.S.V.S.A., nu a acționat
și nu a reușit să oprească
răspândirea pestei porcine
africane în țara noastră, la
gospodăriile populației și în
fermele de creștere a por-
cilor.
− Guvernul nu a adoptat nici
o strategie pentru salvarea
zootehniei din țara noastră,
nici în domeniul porcilor, nici
al oilor și caprelor. Posturile
de radio și televiziune de la
București i-au înștiințat re-
cent pe români despre fap-
tul că la granița cu Bulgaria
a apărut virusul
rumegătoarelor mici și
așteaptă consemnul când
să treacă în România pen-
tru a face noi ravagii.
− Guvernul nu a instituit
carantina în gospodăriile,
localitățile și județele unde
au apărut focare de pestă
porcină. Se știe că, în cazul
gripei aviare care nu a exis-
tat în realitate în România,
Guvernul nu a uitat de
carantină. Atunci au fost
puse garduri metalice pe
unele străzi din București ca
să nu poată trece celebrul
virus H5N1. Tâmpeniile s-
au ținut lanț. De pildă, la
Codlea s-a declanșat gripa
aviară într-o fermă vegetală,
în lanul de lucernă.
− Guvernul nu a instituit nici
măcar o celulă de criză pen-
tru pesta porcină africană,
coordonată de Primul-min-
istru. Telespectatorii își am-
intesc că atunci când a fost
răpit un marinar român de
niște pirați prin zona Africii
de Est s-a instituit o celulă
de criză timp de câteva luni.
− Guvernul este complice
(direct sau indirect) la
mega-afacerea unor „băieți
deștepți“ din străinătate și
din România pe seama
pestei porcine, afacere
penală care amenință
siguranța alimentară a
populației, sănătatea
românilor și siguranța
națională.
− Guvernul știe că vina
principală pentru intrarea și
răspândirea pestei porcine
în România aparține
A.N.S.V.S.A., mai ales con-
ducerii acesteia. Cu toate
acestea, Guvernul nu a
schimbat conducerea

Agenției, care se bucură de
susținerea unor forțe oculte
străine. Pe șeful
A.N.S.V.S.A. nu-l sperie nici
o epizootie, dar nici o
demitere. Așteaptă citația
de la Parchet.
− Guvernul nu i-a consultat
și nu a solicitat sprijinul
specialiștilor din
Universitățile de Științe Agri-
cole și Medicină Veterinară,
precum și al patronilor
români care conduc unități
agricole unde se cresc efec-
tive mari de porci.
− Consiliul Suprem de
Apărare a Țării (CSAT)
amână aflarea Adevărului
privind atacul bioterorist îm-
potriva crescătorilor de porci
și dezastrul național progra-
mat pentru anul 2018.
− Parchetul General de pe
lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție s-a au-
tosesizat târziu și a început
cercetări penale in rem pen-
tru neglijență în serviciu, dar
numai în județele în care
există focare de pestă
porcină africană. În fapt, în
România anului 2018 și în
legătură cu pesta porcină
africană au fost săvârșite
numeroase fapte penale
care pot fi încadrate la
genocid (art. 438, Cod
penal) și la infracțiuni contra
umanității (art. 439, Cod
penal).
− Se face o confuzie, de loc
întâmplătoare, între pesta
porcină africană și pesta
porcină clasică (holera por-
cului), ale cărei simptome
sunt foarte asemănătoare.
Mai mulți specialiști străini
în domeniul medicinei vet-
erinare au ajuns la con-
cluzia și au subliniat că se
poate foarte ușor face con-
fuzie între simptomele clin-
ice ale febrei porcine
africane (mai ales în
formele acute și subacute)
și ale febrei porcine clasice.
În cazul celor peste 900 de
focare cu pestă porcină
africană din țara noastră, di-
agnosticul rapid a fost pus
de medicii veterinari în
acord cu știrile difuzate la
radio și televiziune, unde se
vorbește numai despre
pesta porcină africană. În
cazul tuturor focarelor de-
clarate de pestă porcină
africană, virusul acestei boli
nu a fost identificat întâi de
Institutul de Diagnostic și
Sănătate Animală din
București, care este singu-
rul din România. Ca urmare,
din gospodăriile populației și
din fermele românești de
suine au fost sacrificați sute
de mii de porci sănătoși
pentru, cel puțin, două
scopuri:

1. Distrugerea
crescătorilor români de
porci și înlăturarea

concurenței românești de
pe piața cărnii de porc. Gu-
vernul a dispus uciderea tu-
turor porcilor sănătoși din
fermele de suine și din
gospodăriile populației pen-
tru a înlătura concurența
autohtonă. 

În plus, Guvernul
acordă despăgubiri pentru
animalele sănătoase
omorâte și aruncate în gropi
comune, iar angajaților din
fermele de creștere a por-
cilor le plătește ajutor de
șomaj și o compensație de
500 lei/lună, timp de o
jumătate de an. Toate
aceste cheltuieli le face Gu-
vernul pentru a lichida
creșterea porcului în țara
noastră în următorii 2-5 ani
și pentru a transforma
România în cea mai mare
piață de desfacere pentru
carnea de porc din Uniunea
Europeană.

2. „Înmormântarea“
tradițiilor multimilenare get-
ice și românești legate de
tăierea porcului cu ocazia
Crăciunului.

Se știe că pesta
porcină africană nu
afectează oamenii și nu
există nici un risc de
îmbolnăvire a acestora.
Atunci, apare logic între-
barea: de ce au fost omorâți
sute de mii de porci și nu a
fost valorificată carnea lor?
Răspuns: porcii respectivi
nu au fost bolnavi de pestă
porcină africană! 

Ei au fost omorâți de
reprezentanții Guvernului
P.S.D.+A.L.D.E.+U.D.M.R.
cu scopul de a supune
Poporul Român la un geno-
cid și pentru a susține
concurența străină pe piața
cărnii de porc din România!

Românii își am-
intesc că, nu de mult, s-a
încercat de către Guvern și
Parlament să se limiteze ar-
bitrar numărul de câini de la
stânele de oi. Atunci ciobanii
s-au unit și au protestat cu
folos, inclusiv la București.
Acum, crescătorii de porci,
care sunt mult mai numeroși
decât ciobanii și se găsesc
în fiecare localitate, sunt
năuciți de ce le face Guver-
nul sub pretextul pestei
porcine africane și acceptă
ca mascații în alb, fără nici
un temei legal, să le ia porcii
sănătoși din cotețe și ferme.

Până acum, în ul-
tima sută de ani, în nici o
țară din Europa nu s-a
acționat împotriva pestei
porcine africane ca în
România. Mai mult, în țara
noastră au apărut niște
„specialiști“ care au cerut
Guvernului să dispună
împușcarea tuturor
mistreților, iepurilor, vulpilor,
lupilor, cerbilor, țapilor,
șacalilor, urșilor, fazanilor,

rațelor și gâștelor sălbatice,
vrăbiilor, coțofenelor și a
altor posibili răspândaci ai
virusului pestei porcine
africane. Acei „specialiști“
nu au aflat că și căpușele
trebuie împușcate pentru că
răspândesc virusul pestei
porcine africane.

Este evident și
există numeroase argu-
mente care confirmă că în
România a fost pusă la cale
și se desfășoară o mega-
escrocherie cu titlul „Pesta
porcină africană“ și un
genocid împotriva Poporului
Român!

Partidele politice
parlamentare sunt complice
la această uriașă afacere
penală desfășurată după
paravanul pestei porcine
africane și refuză să
dezbată în Parlament
această problemă, măcar în
baza unei moțiuni simple.

Reamintesc faptul
că, în cazul unei mega-es-
crocherii similare pe tema
gripei aviare, Partidul
România Mare a inițiat o
moțiune simplă pe care am
susținut-o în Senatul
României. Atunci s-au aflat
multe Adevăruri și, după ce
Parchetul și Curtea de Con-
turi au trecut la acțiune, a
fost stopată afacerea
penală. Brusc, a dispărut
gripa aviară din România și
nici nu a revenit în anul
următor, așa cum a anunțat
și a făcut pregătiri Guvernul
Tăriceanu.

Afacerea penală și
genocidul împotriva Poporu-
lui Român, sub pretextul
pestei porcine africane, pot
și trebuie stopate cât mai
rapid, iar persoanele vino-
vate să fie identificate și
pedepsite penal.

●
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Prin vrerea marilor lichele, românii-noată în belele!Prin vrerea marilor lichele, românii-noată în belele!

George
Petrovai

IIată că am ajuns să
vedem și să auzim în
România pesedizată (mai
exact, România penalilor
dragnieni) ceea ce 
este de neimaginat într-o
democrație neoriginală:
după tăioasele și, în același
timp, perfect îndreptățitele
critici venite din partea ofi-
cialilor europeni (în principal
din partea lui Frans Timmer-
mans, prim-vicepreședintele
Comisiei Europene) privind
gravele abateri ale actualilor
cârmuitori români de la
normele europene ale stat-
ului de drept (respectarea
drepturilor cetățenești,
independența reală a
Justiției, separarea puterilor
în stat), aceștia nu numai că
nu și-au recunoscut vina și
n-au promis revenirea
grabnică la normalitate,
întru reducerea sancțiunilor
ce vizează țara noastră, dar,
cu grobiană mânie
proletară, chiar au trecut la
contraatacuri ce urcă
năucitor pentru românii cu
scaun la cap de la demisia
cerută lui Timmermans de
către preapenibilul Șerban
Nicolae și până la vântu-
rarea ROEXIT-ului (unde al-
tundeva decât la
Antena3?!), idee azvârlită în
spațiul public de triada Liviu
Dragnea – Daniel Dragomir
– Marian Munteanu.

Adică, ce mai, o
sinistră triadă formată dintr-
un lider politic cu
îndestulătoare acte dovedi-
toare de megarăufăcător, un
fost colonel SRI luat la
întrebări incomode de DI-
ICOT (l-am numit pe D.
Dragomir) și un informator
la fosta Securitate, fiecare
dintre ei meritând din partea
cetățenilor onești ai acestei
țări să fie tratați cu dispreț,
nicidecum cu atenția ce li se
cuvine veritabililor formatori
de opinie. Evident, cu un
plus de dispreț și silă pentru
vătaful de Teleorman, de-
spre care se știe că
acționează potrivit dictonu-
lui latin „Aut Caesar, aut
nihil” (Ori Cezar, ori nimic).
Vasăzică, pentru el nu mai
este cale de întoarcere și
speranță de căință, căci –
având grijă să ne înștiințeze
că nu vrea să plece ca un
prost din viața (de huzur,
adaug eu) și din funcții –
lesne se poate deduce că
nu va ezita nicio clipă să
dea foc României pentru a-
și salva pielea de ultra-
nelegiuit.

Și o va face atâta
timp cât camarazii de partid
și potlogării se postează în
jurul lui și-i cauționează
poziția decizională din
statul...paralel cu trebuințele
celor mulți, fapt pentru care
ipochimenul își permite ca,
prin intermediul unor jalnici
trepăduși de teapa lui Ior-

dache și Nicolicea, să
schimbe legile și procurorii
după cum vor mușchii lui (a
se citi „după cum cer
dosarele sale pe rol”), să-i
dea cu tifla președintelui
României, să facă din gu-
vern o caricatură și, așa
cum s-a întâmplat pe 10 au-
gust, să transforme forțele
de ordine în forțe de repre-
siune, să fragilizeze relațiile
cu Uniunea Europeană și
SUA prin sfidătoarea în-
credere acordată în ultimul
timp unei Federații Ruse
total vlăguită de sancțiunile
occidentalilor, prin de-
mararea procedurilor de
rechemare a ambasadorului
Statelor Unite la București
(Hans Klemm le stă
pesediștilor ca sarea în ochi
pentru criticile aduse recen-
telor derapaje din Justiție),
respectiv pentru neghioa-
bele calificative
întrebuințate de partea
română la adresa Uniunii
Europene și a oficialilor ei
(inclusiv stupizenia cu
demisia lui Timmermans) și
– nu în ultimul rând – să
devină respingător de lam-
entabil prin amenințarea cu
ROEXIT-ul în felul următor:
„Dacă nu ne lăsați să ne
facem mendrele, ci mereu
ne trageți de mânecă, ceea
ce în termeni diplomatici se
cheamă amestec brutal în
treburile noastre interne,
atunci vom proceda ca bri-
tanicii! Mai presus de banii

voștri, care de fapt sunt ai
noștri și pe care nu-i vedem
decât cu țârâita sau deloc
(sincer, ne-am săturat până
peste cap să justificăm
fiecare eurocent!), se
situează libertatea noastră
aparentă și independența
noastră tradițională, chiar
dacă ambele sunt cu cântec
și se concretizează în
bătuta pe loc...”

Tot ce se poate ca
Partidul Social Democrat
(PSD), specializat în distor-
siuni și manevre, să de-
mareze în viitor procedurile
plebiscitare pentru ieșirea
din Uniunea Europeană, in-
vocând stridentele
inegalități dintre țările mem-
bre, mai precis dintre statele
apusene și celelalte. De
parcă România ar fi avut
vreodată același statut is-
toric cu Franța, Germania,
Italia sau Spania, ar fi mem-
bru fondator al acestui or-
ganism suprastatal și ar
avea o situație economică
înfloritoare. Sau și mai și, de
parcă țările apusene ar fi
obligate să-și reducă
vitezele motoarelor eco-
nomico-sociale, până când
România, deocamdată
producătoare și exporta-
toare doar de probleme (so-
ciale, financiare, juridice
etc.), nu se va mai
încăpățâna să ruleze cu
frâna mentalităților și
năravurilor păgubitoare, ci
își va folosi toate energiile

constructive (bogățiile minții,
solului și subsolului)  întru
reducerea decalajelor ce-o
situează la coada statelor
din UE.

Da, dintr-o neroa-
dă trufie politrucianist-
pesedistă putem să urmăm
exemplul britanicilor, asta
după ce atâția alții s-au
făcut luntre și punte ca să
fim acceptați în UE și NATO,
dar forța economică,
așezarea geografică și lim-
bile vorbite de cele două
popoare vor face ca
niciodată BREXIT-ul să nu
fie pe picior de egalitate cu
ROEXIT-ul. Bașca faptul că
din ce în ce mai mulți bri-
tanici regretă ieșirea
necugetată din UE și între-
prind tot ce le stă în putință
ca să revină în marea fami-
lie a europenilor inegal uniți.

N.B.: Nu-i imposibil
ca lichelele cu ștaif din PSD
să utilizeze referendumul
„Familia tradițională”, după
validarea acestuia, drept
rampă de lansare spre un
ROEXIT la fel de tradițional
(sic!). Că doar prin ieșirea
din Uniunea Europeană,
alde ăștia nu au nimic de
pierdut, ci numai de câștigat
cu rușii, chinezii, turcii, ara-
bii, coreenii sau oricine va
oferi mai mult pentru ceea
ce le-a mai rămas românilor

în această țară.

●

Un act editorial necesar Un act editorial necesar 
pentru restabilirea unui adevar istoricpentru restabilirea unui adevar istoric

Corneliu
Vlad

TTradiția statornicită
încă de pe vremea lui
Mircea Sântimbreanu, la
Editura Tineretului/Albatros,
de a produce nu numai
cărți, ci și evenimente edito-
riale și chiar publice cu im-
pact mai amplu și
semnificativ decât cel strict
literar, a supraviețuit, ca prin
minune, până astăzi, adică
într-un moment când soarta
cărții e mult mai precară și
mai dependentă de tot felul
de factori extraliterari. Aces-
tei nobile corvoade i se
dedică acum singularul – în
felul lui – patron, editor, co-
ordonator etc. 

Dan Petre Popa,
care ne-a obișnuit cu
senzații editoriale inedite,
cam rare, e drept (după
buget…), dar care nu ar fi
drept să treacă neobser-
vate, deși, din păcate, se
întâmplă și așa. Și nu întot-
deauna din ignoranță sau
informare deficitară.

Nici în Anul Cente-
narului Marii Uniri, Editura

Albatros nu-și dezminte
tradiția, când tipărește în
ediție anastatică o carte nu
numai tot mai greu de găsit,
ci și de referință istorică (și
actuală) despre participarea
evreilor din România la
Marele Război. 

O lucrare temeinic
documentată (dar cât se
putea la vremea ei), prin
care adevărul în materie
este restabilit în drepturi, o
carte care demontează
sumedeniile de susțineri ne-
drepte, și denigratoare
chiar, însă deloc dezintere-
sate și – într-un trecut relativ
apropiat – instrumentate
politic și antiuman, pe tema
situației și atitudinii
comunitățîi evreiești din
România în timpul primului
război mondial. 

Autorul cărții este
poate cel mai îndreptățit să
se pronunțe pe subiect, căci
este Wilhelm Filderman,
conducătorul, vreme de
mulți ani, al comunităților
evreiești din România și
parlamentar român, despre
care Louis Marchal, fost
lider al marilor organizații
evreiești din SUA scria în

1923 că a fost „unul dintre
cei mai mari, dacă nu cel
mai mare evreu european”.

Cartea se numește
„Faptele evreilor pământeni
în Marele Război Mondial”,
a apărut în 1925, iar ex-
punerea autorului este
însoțită de „listele nominale
ale ostașilor evrei morți,
răniți, prizonieri, dispăruți și
decorați în războiul pentru
întregirea României”. 

Din statisticile
vremii, chiar dacă incom-
plete și precare, prin fota
împrejurărilor, nu se putea
întocmi, la dată elaborării
cărțîi, bilanțul complet, de-
finitiv, strict matematic al
pierderilor, bravurii și sacri-
ficiilor populației evreiești
în război, dar cartea
documentează, fără tăgadă,
„în ce măsură evreii au fost
la înălțimea datoriei lor în
proporție cu românii” – cum
scrie însuși W. Filderman.

În cuprinsul a peste
200 de pagini se fac,
totodată, referiri ample la is-
toria evreilor din România,
ceea ce îi sporește interesul
și semnificația. Un singur
exemplu, dar întru totul edi-

ficator: „Pământul țării aces-
teia este în primul rând al
poporului român, el este
acela care în primul rând
trebuie să fie pretutindeni.
Dacă nu este încă, nu e vina
evreilor, ci a vicisitudinilor is-
toriei în săvârșirea cărora
evreii n-au nicio
răspundere”. Acest mesaj,
mult mai amplu și mai docu-
mentat expus în carte,
rămâne de actualitate
strictă. 

De altfel, el poartă
girul august al regelui Ferdi-
nand Întregitorul, care, în
declarația făcută ziarului
The Morning Post la, 17
noiembrie 1917, declara
pentru istorie: „Am ajuns de-
mult la convingerea și sunt
mulțumit să constat că nu
m-am înșelat, că toți
locuitorii de pe pământul
românesc, fără deosebire
de rasă și origine, sunt
animați de aceleași senti-
mente înalte de fraternitate.”

În deceniile care au
urmat apariției cărțîi lui W.
Filderman, contribuțiile la
problema viu dezbătută în
societatea românescă privi-
toare la poziția și atitudinea

evreilor din România la
războiul de întregire au
îmbogățit rafturile bibiliote-
cilor restabilind adevărul is-
toric. 

Dar cartea lui Filder-
man are rol de precursor al
deschiderii de drumuri spre
acest adevăr. Iar judecățile
autorului ei, om în deplină
cunoștință de cauză, martor
direct și protagonist activ al
evenimentelor de acum o
sută de ani, au rămas
neștirbite.

●



Ghimpele Națiunii

O cârpă „curcubistă” pe mormântul bărbăției…O cârpă „curcubistă” pe mormântul bărbăției…

Cezar Adonis
Mihalache

AAcum chiar ne-am
făcut-o cu mâna noastră!
Aia „civică”, pe care, în loc
să o ducem la urne, să nu
ajungă curcubuștii ăștia să-
și pună ei „amprenta” pe
drepturile noastre, am
așezat-o „#boicot” pavăză la
fundul lor… Și nu mai putem
arunca vina doar pe politi-
cieni. Nu de data aceasta.
Și nici nu ne putem lamenta
că nu am avut din ce să
alegem. Pentru că singuri
ne-am pus viitorul în funie,
singuri am împins de un colț
din scaunul de care, până
acum, încercau să tragă
doar veneticii și cozile de
topor.

Singuri ne-am
așezat capră la dispoziția
unei alte minorități… Numai
că ăstia nu o să ne frece
(pardon de aluzie!) doar cu
teme holocaustice, ireden-
tiste sau (r)rasiale (!) pe rit
țigănesc, ci nu se vor lăsa
până nu vom adopta „cur-
cubeul” pe post de flamură.
Până nu vom lăsa să fluture
pe clădirile noastre încă o
cârpă „simbol”.

Și problema nu ar fi
aceea că acum trebuie să le
punem „curcubiștilor” la

dispoziție formulare oficiale
pentru parteneriatele civile.
Dar să nu avem surpriza să
ne trezim că va fi mai
„rentabil” să o luăm și noi pe
„cealaltă” parte… Că numai
mâine nu își fac și ăștia o
„legitimație”, nu „maghiară”
(dar o pot combina cu aia!),
ci pe persoană curcubistă.

Iar când o să vadă poporul
„sănătos”, care s-a lăsat
tras în țeapa curcubiștilor de
un „#boicot”, că parteneriații
în medulare vor avea poate
mai multe drepturi (fiscale,
de sănătate, de adopție și
alte cele), să nu ne trezim
dară cu ăștia, care nu au
fost acum la vot, au boico-
tat, după ce și-au lipit
etichete curcubiste pe ușile
birourilor (că așa e „cool”, să
te dai cu „bicla”, să sugi cu
paiul dintr-un „etui” de plas-
tic alergând spre autobuz,

dar să ai și autocolante cur-
cubiste!) că ne vor organiza,
ca părți ale unei viitoare mi-
noritate cu acte în regulă, și
un referendum. Prin care să
ne pună sub semnul
întrebării căsătoriile, astăzi
încă normale, firești,
tradiționale, poate și dreptul
de cununie în Biserică.

În Anul Centenarului
am mai comis încă o
boacănă. Noi am săvârșit-o.
Nu ne-a pus nimeni în fața
unei nefăcute politice…
Pentru că, și dacă își are
mare parte din reușită în
matrapazlâcurile politician-
iste, la fel de scârbavnice
precum ale curcubiștilor,
„împlinirea” ne aparține. Și
am mai pus de o rangă la
temelia fundație noastre ca
națiune.

Poate am fost
rătăciți la minte preț de două

zile. Poate pentru două zile
am fost mai prejos, nu doar
de o națiune mândră de
structura ei, ci de un popor,
dar nu avem nici o scuză în
fața copiilor. Iar când vor
veni acasă și vor întreba lu-
cruri de neimaginat, dar
puse în programa lor ca pro-
ces de educație pentru o so-
cietate „transgender”, să nu
vă mirați.

Este și aceasta o
metodă de a stinge flacăra
unei Națiuni. De a o face să
nu mai fie la înălțimea și
mentalitatea înaintașilor, de
la marii conducători la marii
bărbați în stat, de a o face
să-și ridice fustele de rușine
peste bărbile ce le vor
acoperi coșurile de trans-
genderi a căror formare a
început sub privirea
noastră. Iar blestemul pen-
tru că nu am fost în stare să
veghem nu o să fie acela al
dispariției pur și simplu, nu
așa repede, ci vom avea
timp să suferim, să ne
răsucim singuri în rană
văzând cum ne este stricată
fibra națiunii.

Am trăit deja 
impunerile lingvistice,
corecțiile de dicționar,
anatemele de discriminare
pentru utilizarea unor ter-
meni în cazul celorlalte
minorități, de la cuvinte din

DEX, precum țigan, jidan,
ba chiar evreu, pentru
punerea în discuție a unor
marote introduse cu de-a
sila în capul nostru, pentru a
spune că nu am știut ce va
urma.

Voi cei ce (nu) ați
fost #boicot la referendum,
bucurați-vă, dacă sunteți pe
partea corectă a naturii, pe
cea biblică (cât timp ne-om
mai putea raporta și la
Cartea sfântă) pentru ter-
menii pe care i-ați folosit la
adresa „curcubiștilor” când
nu erați stricați de manipu-
larea „#boicot” la cap. Că
mâine s-ar putea să aveți un
sens interzis pe limbajul,
altădată firesc, normal,
tradițional…

Să nu ajungem dară
peste ani să spunem cum,
în Anul Centenarului, am
roluit un Referendum în
„#boicot” pentru a-l face
cârpă curcubistă pe mor-
mântul bărbăției, demnității,
mândriei…

●

PSD + Rezist = PSD + Rezist = 
boicot referendum!boicot referendum!

Ionuț
Țene

AAm fost implicat legal
în procesul electoral și
cunosc foarte bine situația
organizării și derulării votului.
Trebuie să spun răspicat că
cei din conducerea Coaliției
pentru Familie au dreptate
când acuză PSD de
boicotarea referendumului.
Liderii social-democrați doar
au mimat sprijinul inițiativei
cetățenești. Câțiva lideri în
frunte cu Liviu Dragnea au
mers la vot și au sprijinit doar
declarativ organizarea și
derularea referendumului. În
realitate, conducerea social-
democrată a boicotat scruti-
nul electoral în timp ce
creiona parteneriatul civil
pentru parlament.

La Bruxelles
reprezentanții Guvernului și
Liviu Dragnea au dat sem-
nalul că acest referendum nu
va trece și așa și a fost. În
2015 europarlamentarii PSD
au votat în grupul parlamen-
tar socialist european 
realizarea căsătoriilor homo-
sexuale în restul țărilor din
UE. Românii s-au prins re-
pede de ipocrizia PSD și au
perceput declarațiile liderilor
social-democrați ca minci-
noase și fățarnice. Pe de altă
parte baronii social-

democrați, guvernul și Liviu
Dragnea nu au mișcat un
deget să mobilizeze uriașa
mașinărie de partid ca să
scoată oamenii la vot. Nu a
existat nici interesul și nici nu
s-a dorit asta pentru că PSD
privind această agenda
minoritară are aceleași
puncte de vedere cu
mișcarea „rezist”. Din punct
de vedere ideologic PSD și
„rezist” au rădăcini comune în
gândirea marxist – leninistă.

De altfel, în Ardeal,
filiale locale social-democrate
acționează pe aceeași linie
politică și ideologică cu USR,
având precepte comune într-
o armonie incredibilă de
parcă ar fi același partid. Pe
de altă parte PNL a susținut
referendumul doar prin vocea
liderilor Victor Orban și pri-
marul Bolojan de la Oradea,
în rest liberalii au făcut non-
combat cu pesediștii. S-a
văzut lucrul acesta și în
secțiile de votare unde par-
tidele tradiționale nu s-au im-
plicat deloc. Mai mult,
conducerea ministerului de
interne și SRI au obturat cât
au putut chemarea
cetățenilor la vot. Este deja
cunoscut cazul polițiștilor
care le spuneau oamenilor să
nu meargă la vot. Se știe că
personalul din poliție și jan-
darmerie din preajam secțiilor
a evitat să voteze. De ce? A

fost ordin pe unitate? Con-
ducerea SRI, care prin direc-
torul ei face parte din familia
politică opusă lui Donald
Trump, explică ignoranța sau
neînțelegerea serviciului se-
cret în problema familiei.
Dezamăgirea vine și din
partea liderilor UDMR, care
nu au reușit deloc să mobi-
lizeze electoratul la vot.
UDMR nu a avut oameni la
secțiile de votare dovedind
că, încă această formațiune,
a rămas cantonată doar în
problematici entice, nu în
cele de larg interes comunitar
și civic. Cel mai mare absen-
teism a fost în Harghita și Co-
vasna.

Televiziunile, presa și
ong-urile au dus o campanie
dură, finanțată de
multinaționale împotriva ref-
erendumului pentru familie. În
aceste condiții grele o
inițiativă cetățenească a unor
privați avea foarte puține
șanse să reușească.
Obținerea a circa patru mil-
ioane de voturi pentru un pro-
ces democratic firesc și
european de către o coaliție
de ong-uri românești și
creștine, sabotate de partide,
ambasade, presă și
multinaționale este o victorie
fără precedent a spiritului
electoral în România. E un
caz unic în istoria noastră ca
o acțiune națională private să

obțină patru milioane de vo-
turi fără sprijinul partidelor și
a ambasadelor străine. Cei
care au inițiat acest referen-
dum trebuie să fie mândri de
reușita lor împotriva tuturor
evidențelor contrare. Este de
apreciat și faptul că BOR a
reușit încurajarea a patru mil-
ioane de români să iasă la
vot, ceea ce nu e puțin lucru.
E o forță electorală și morală
pe care se poate construi pe
viitor o mișcare mai largă
pentru drepturile românilor
creștini care au ajuns minori-
tari și discriminați în Româ-
nia, un stat ce pare controlat
de forțe puternice din afara
țării, care din păcate ne
monitorizează serviciile se-
crete? 

Românii care au
boicotat referendumul au fost
induși în eroare de alianța
între Liviu Dragnea și
mișcarea „rezist” în această
chestiune, care au 
politizat o chestiune strict
cetățenească, democrată și
europeană, după modelul al
altor 14 țări din U.E. Este de
apreciat mobilizarea Dias-
porei care a înțeles foarte
bine ce înseamnă cenzura și
îngrădirea libertății de expre-
sie în țările vestice din UE.

Concluzia acestui ref-
erendum este pozitivă.
Românii creștini s-au cernut,
nu s-au lăsat manipulați de

politic și au descoperit că
sunt o „minoritate” etnico-
religioasă într-o țară numită
România. Ca minoritate
românii creștini pot acționa
mult mai eficient se pare în
legislația europeană foarte
restrictivă doar pentru
majorități și credincioși? Nu
vreau să par ironic, dar așa
cum am mai spus-o românii
creștini au ajuns să trăiască
aproape un regim de
apartheid și discriminare
pozitivă în România, fără ca
CNCD să se sesizeze, iar
Bruxellul să condamne
încălcarea libertății reli-
gioase? Până când?…

●


