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„Căci moarte nu există, și ce

numești tu moarte, E-o viață alt-

fel scrisă în sfânta firii carte.”

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Ratingul” taxei „Ratingul” taxei 
pe lăcomie...pe lăcomie...

Cezar Adonis
Mihalache

AAm putea trăi oare o
rușine mare ca aceea ca,
exact în clipa în care ne
aflăm la șefia Consiliului
UE, să fim retrogradați în in-
dicii agențiilor internaționale
de rating?!... Și nu doar „ca
perspectivă”, ci aproape de
o rată negativă, de neîn-
credere, de lipsă de stabili-
tate... Pe cine va mai acuza
puterea pesedistă de la
București că a pus la cale
mârșăvia „sorosistă”?... La

cine se vor mai rățoi și cum
îi vor ordona în opisul
acuzator pe „instigatorii” și
„reacționarii” ce au produs o
asemenea rușine guvernului
pesedist?!... Să fie de vină
multinaționalele sau ONG-
urile? Ori poate presa,
dimpreună cu societatea
civilă, o societate mult prea
civică față de dorințele put-
erii pesediste? Sau vor fi
acuzați „imperialiștii” ăia de
la Bruxelles, cu tezele lor
despre statul de drept, liber-
tatea de exprimare și drep-
turile cetățenilor români?...

Nu am ajuns încă în
acel punct. Dar suntem cap-
tivi într-un status european
al neîncrederii și luării în
derâdere. Iar momentul în
care ni se va pune în
discuție ratingul de țară nu
este departe... Ba, s-ar
putea întâmpla cu mult
înainte de a ne termina
mandatul la șefia Consiliului
UE, poate și pentru a trăi
umilința din plin. Noi, simplii
cetățeni, dar proeuropeni,
pentru că adunătura cor-
moranilor politici anti-UE de
la București nu s-ar trece de

fel.
Și nu suntem de-

parte de clipa unei umiliri
depline... Deja două bănci
din România au fost
depunctate, de la „stabil” la
„negativ” de către o agenție
internațională de rating. Și
nici măcar nu sunt vinovate
băncile! Nu în mod direct!
Pentru că „retrogradarea”
lor nu are nici o legătură cu
activitățile bancare proprii,
cu înțelegeri dovedite sau
cu eventuale acțiuni specu-
lative întreprinse pe piață.
Poate doar cu o mult 
prea evidentă afinitate...

guvernamentală.
Cum a ales agenția

de rating („Fitch”) cele două
bănci românești pentru a 
le sancționa? Mai bine 
spus, pentru a avertiza gu-
vernul de la București,
depunctarea celor două
fiind oficial legată de intro-
ducerea de către Executiv a
„taxei pe lăcomie”. Or, de ce
se fac vinovate cele două
bănci, BCR și BRD, pentru
a fi fost alese tomai ele să
poarte pe umeri cartonașul
galben arătat guvernului? Și
de ce nu au fost retrogra-
date, sub același motiv al
„măsurilor legislative pro-
puse sau adoptate care vor
avea impact negativ asupra
băncilor, cea mai importantă
fiind taxa pe active”, toate
băncile din România?

Este oare mai mult
decât un simplu semnal?
Poate un mesaj dat guver-
nului prin „atingerea” princi-
palelor bănci din sistem de
la care se împrumută statul,
prin Ministerul de Finanțe,
aproape în fiecare lună, și
aproape pentru aceleași
plăți: pensii și salarii...

Cum vor reacționa
guvernanții noștri? Pentru
că o retrogradare generală
a băncilor ar putea avea un
efect catastrofal. Vor
înțelege oare gravitatea
situației? Pentru că, dincolo
de populismul inerent, prin
discursuri sforăitoare
pregătite pentru mase, mai
ales în an electoral, prin ve-
hicularea acelorași marote
aruncate alandala în sistem,
prin personaje lipsite de
orice pregătire financiar-
bancară, și dincolo de a găsi
același veșnic vinovat de
serviciu, BNR, dacă statul

pesedist nu va opri acest
tăvălug al propriei
incompetențe, incoerențe,
inconștiențe, a nerușinării și
neghiobiei, dar, mai ales, a
umorilor de reavoință, țara
va fi împinsă cu mult dincolo
de anii '90...

Într-o zonă a
ireparabilului, cel puțin în
menținerea unei linii proeu-
ropene, prodemocratice... Și
nu pentru un an-doi, ci
poate pentru un întreg
sfârșit de viață al acelora
care în 1989 au avut un

crez.

●

Armata UE: un prim pas spreArmata UE: un prim pas spre
dezmembrarea NATO?dezmembrarea NATO?

Ionuț
Țene

SSă nu fim naivi!
Înfiinţarea Armatei UE
reprezintă un act de provocare
şi de independenţă a
confederaţiei europene faţă de
SUA şi un prim pas spre de-
mantelarea NATO. Istoria ne
învaţă că nu încap două săbii
într-o teacă. Europa nu poate
avea dublă comandă în caz de
conflict: NATO şi Armata UE.
Nu pot fi două comandamente
care să apere Europa de in-
amici. De fapt, înfiinţarea unei
armate a Uniunii Europene
este o manevră germană de a
controla continentul şi militar,
după ce la supus economic şi
financiar.

În această ecuaţie
Macron, care este cel mai
neiubit preşedinte din istoria
Franţei, joacă rolul decorativ
de „pudel” geostrategic al can-
celarului Merkel. E chestiune
de timp ca „vestele galbene”
încurajate în protestul lor de
preşedintele american să dea
lovitura de graţie lui Emmanuel
Macron. Preşedintele francez
care se vrea vârful de lance al
progresismului globalist nu
înţelege că face jocul Ger-
maniei de a instaura în Europa
dominaţia militară a Berlinului,
care se foloseşte de ideologia
liberală, ca un instrument de
control şi de forţă pentru a-şi
impune interesele. Paradoxul
este că Angela Merkel, prin
înfiinţarea Armatei UE denunţă
naţionalismul şi populismul în
creştere în Europa, dar în real-
itate impune propria voinţă
naţionalistă a Germaniei pe
continent. În traducere liberă
ar suna aşa: popoarele eu-
ropene nu au voie să fiţi
naţionaliste, în schimb Berlinul
poate să dea frâu propriilor in-
terese naţionale.

Franța și Germania au
semnat un tratat istoric actual-
izat, afirmând legăturile
strânse și angajamentul de a
se susține reciproc, la ceremo-
nia din orașul Aachen. La
eveniment, Macron a abordat
tendinţa în acești termeni:
„Într-un moment în care Eu-
ropa este amenințată de
naționalism, care se dezvoltă
din interior … Germania și
Franța trebuie să-și asume
responsabilitățile și să arate
calea de urmat”. Angela
Merkel, cancelarul german,
potrivit Reuters, a fost de
acord, adăugând propriile re-
marci: „Facem acest lucru pen-
tru că trăim în momente
speciale și pentru că în aceste
vremuri dificile avem nevoie de
răspunsuri ferme, distincte,

clare și cu perspectivă”. Acor-
dul, care este descris de presă
ca neclar şi se concentrează
doar pe politica externă și pe
legăturile care unesc Berlinul
și Parisul pe apărare. Tratatul
vine pe tendinţa tot mai
pronunţată a lui Donald Trump
de a critica Berlinul şi Parisul
pentru lipsa implicării finan-
ciare în susţinerea NATO.
România poate da doi la sută
din PIB la apărare, dar Berlinul
nu.

Tratatul germano-
francez de la Achen e un afront
adus Statelor Unite. Nu
întâmplător, s-a ales spre
semnare acest oraş istoric,
care a fost capitala imperiului
carolingian, ce era de natură
etnică galo-germană. E o
restaurare simbolică a imperi-
ului roman de naţiune
germanică? Tot mai mult, Don-
ald Trump se gândeşte să
retragă SUA din NATO pentru
că logica nu permite două săbii
în comanda apărării comune a
Europei. Preşedintele ameri-
can Donald Trump a vorbit de
mai multe ori în 2018, în
discuţii private, despre re-
tragerea Statelor Unite din
NATO, scrie New York Times,
citând înalţi oficiali ai
administraţiei americane. În
acest cadru geopolitic, Brexitul
poate fi şi interpretat ca o
revoltă ango-saxonă la trans-
formarea UE într-o anexă a
Berlinului. Formarea unei ar-
mate comune europene la
iniţiativa Germaniei şi Franţei
este o declaraţie de
independenţă împotriva SUA şi
implicit a NATO. Organizaţia
nord-atlantică înfiinţată în 1949
ca să lupte cu Rusia sovietică
nu-şi mai are menirea din
punct de vedere geostrategic
şi al comandei militare prin
existenţa unei Armate UE.
Orice expert militar ştie că nu
poate exista o dublă comandă
militară pe vreme de război. Ar
duce la înfrângere sigură. În
această ecuaţie, Bruxellul fiind
doar o perelungire a intere-
selor puterii dominante Ger-
mania, nu are niciun cuvânt de
spus. Treptat NATO devine
decorativ pentru axa Berlin-
Paris şi riscă în curând
dezmembrarea. UE sub pa-
tronajul militar al Germaniei nu
mai doreşte să depindă de in-
teresele de apărarea ale SUA.
Sunt curios în acestă ecuaţie
militară care vor fi opiniile
Poloniei, Italiei, Ungariei sau
Spaniei? Părerea conducerii
României o intuiesc! Vor ac-

cepta dictatul Berlinului?
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Eminescu: înțelepciune politică românească și viziune de orizont europeanEminescu: înțelepciune politică românească și viziune de orizont european

Corneliu
Vlad

CCălinescu, ilustrul
compatriot care a înțeles
poate cel mai pătrunzător și
mai subtil Fenomenul Emi-
nescu, pe care-l omagiem
în fiecare an, la 15 ianuarie,
de la o vreme împreună cu
Limba Română, a
ambiționat să pună în fapt
spusa unui sculptor celebru:
din blocul Eminescu, care
părea și pare și astăzi încă
enigmatic și inexpugnabil,
să înlăture tot ce-i face
imaginea de necuprins și
să-l cioplească în așa fel
încât din volumul dur al ma-
teriei să se dezvăluie chipul
real al personalității cea mai
fascinantă a spiritualității
românești. Și a pornit, în
răspăr, sfidător în venerația
sa, afirmând că prea vedem
în Eminescu o ființă la su-
perlativ în toate, din sfera
perfecțiunii, căci n-ar fi chiar
cel mai știutor și mai
vizionar în toate câmpurile
cunoașterii – dar oricum cea
mai înzestrată minte a
românilor. În mod paradoxal
însă, de la un asemenea
preconcept provocator, ex-
egetul cel mai pieziș și mai
necruțător, a ajuns să
recompună imaginea cea
mai fidelă și mai exactă,
deși nici ea lipsită de
imperfecțiuni, a celui ce a
fost numit „romanul abso-
lut”. G. Călinescu s-a prins
în mod salutar, cum era și
de așteptat, în propria-i
capcană: a restituit și
lămurit cât mai aproape de
adevăr personalitatea celei
mai „inesplicabile enigme”
(cum zicea însuși Eminescu
despre Heliade) a
inteligenței neamului. Emi-
nescu – începuse prin a
spune G. Călinescu – n-a
fost neapărat primul în toate
domeniile, chiar dacă și-a
depășit predecesorii, con-
temporanii și urmașii în mai
toate domeniile (enunțate
sau nu de Călinescu), dar
„ape vor seca în albie și
peste locul îngroparii sale
va răsări pădure sau cetate,
și câte o stea va veșteji pe
cer în depărtări, până când
acest pământ să-și strângă
toate sevele și să le ridice în
țeava subțire a altui crin de
tăria parfumurilor sale”.

Între atâtea altele,
pentru a-l contrazice cuviin-
cios pe „divinul critic” G.
Călinescu, Eminescu a fost
și precursorul, de fapt înte-
meietorul geopoliticii
românești, prin publicistica
sa cotidiană și de o am-
ploare, complexitate și pro-
funzime neatinse de nimeni
altul la noi

Să luăm, spre pildă,
realitatea geopolitică

europeană. O realitate
aparent mai stabilă, mai
inerțială, așezată solid pe
coordonate geografice de
durata geologică, dar care,
statornică totuși în istorie pe
un soclu mai durabil ca al-
tele, își păstrează cu toate
acestea, în timp, date
esențiale dar și de strictă
actualitate. Așa se face că,
la aproape un veac și
jumătate după scrierile și
analizele la zi la poetului-
prim redactor la „Timpul”,
România europeană și con-
tinentul prezintă similitudini
suprinzătoare, dar explica-
bile, cu stările de fapt ale
vremii în care a trăit și
asupra cărora a meditat și a
apreciat Eminescu.

De ce? Pentru că, și
în țară, și în lume, există
permanențe (deși nici ele
chiar… veșnice) și există ci-
cluri repetabile într-un fel
sau altul. Cum să scrii de-
spre țară și lumea în care
trăiești zi de zi, în vâltoarea
și schimbările cotidiene, iar
ceea ce scrii să rămână
neștirbit și de netăgăduit și
peste zeci și zeci de ani?
Scria Eminescu: „Se zice, și
pe drept cuvânt, că pentru a
scrie istoria unei epoci tre-
buie să fi trecut câteva sute
de ani de atunci încoace,
contemporanii sunt cei mai
răi istorici”. Dar tot Emi-
nescu se dezice în această
susținere căci astăzi, după
aproape 150 de ani, nu se
dovedește a fi un „rău is-
toric” (și geopolitician).

Să luăm, așadar,
Europa, cea din vremea lui.

Care ar fi misiunea
României, stat atunci inde-
pendent doar de puțin timp:
„popor latin de confesiune
ortodoxă” menit să facă
legătură între Occident și
Orient (George Bush:
România să fie o punte între
Occident și Rusia).

Echilibrul de putere
regional și european: „Să
ducem o politică defensivă
de echilibrare a influențelor
marilor puteri cu care ne în-
vecinam” (ieri imperiile hab-
sburgic, țarist și otoman,
astăzi, prin extensie, Amer-
ica, Rusia, Germania).

Apărarea interesului
național: „Cele două mari
puteri vecine de pe atunci,
Polonia și Ungaria, voiau
una întinderea de la Baltică
la Marea Neagră, altă întin-
derea de la Adriatică tot
până la Marea Neagră. E
evident că acest scop nu se
putea împlini decât pe
socoteală țărilor române”
(Cu corectivele necesare,
nu așa ceva urmăresc unii
astăzi prin NATO și UE, prin
constructuri regionale de
tipul Grupul Vișegrad, flan-
cul euroatlantic estic, „cele

trei mări”, proiecțiile politi-
cianului american George
Friedman etc.?).

Relațiile cu UE,
„corectitudinea politică”, dis-
criminarea României în
instituțîi inter- sau supra-
naționale statale și în
relațiile bilaterale: „Toate
dispoziţiile câte ating viaţa
juridică şi economică a
naţiei trebuie să rezulte
înainte de toate din
suprema lege a conservării
naţionalităţii şi a ţării, cu
orice mijloc şi pe orice cale,
chiar dacă şi mijlocul şi
calea n-ar fi conforme cu
civilizaţia şi umanitarismul
care azi formează masca şi
pretextul sub care apusul se
luptă cu toate civilizaţiile
rămase îndărăt sau etero-
gene.”

Încercările de
disoluție a identității
naționale și preluarea unor
mesaje străine, inclusiv prin
presă și pledoariile unei
părți a „societății civile”: „Cu
aceeaşi uşurinţă cu care
transcriem laudele ideilor
moderne din gazetele
străine, ne însuşim şi urile
care nu ne privesc câtuşi de
puţin, ba vedem citindu-se
de către public cu oarecare
sete romanele tendenţioase
şi de senzație.”

Salvgardarea intre-
selor naționale, inclusiv în
fața imixtiunilor unor aliați
sau parteneri mai puternici
sau mai incisivi, dar
rămânând atașați la valorile
europene și ale civilizației
democrației: „Să ne
inspirăm de politica noastră
tradiţională. În ce constă
însă aici tradiţiunea? Ea
constă în ceea ce ne im-
pune chiar poziţiunea
noastră geografică: de a
evita orice provocare faţă
de puterile noastre vecine şi
de-a întreţine îndeobşte cu
toate puterile cele mai bune
relaţiuni. Prin aspiraţiunile
noastre, prin dezvoltarea
intelectuală ce şi-a dat
România de jumătate de
secol aproape, ea a căutat
a se apropia de
civilizaţiunea apuseană;
ideile de progres, dez-
voltarea noastră economică
trebuie să fie pururea, ţinta
noastră pentru a ne întări
înlăuntru şi a inspira în-
credere în afară. Dacă put-
erile de la Berlin nu ne-au
garantat neutralitatea, tre-
buie că noi, prin atitudinea
ce-o vom ţine-o, să nu ne
depărtăm câtuşi de puţin de
la o politică înţeleaptă, care
să nu se inspire decât din
propriile interese,
româneşti, fiindcă este o
probă evidentă că o aseme-
nea politică este singura
bună pentru România,
fiindcă pururea am cerut-o,

fiindcă am regretat şi
regretăm astăzi că înaltul
areopag european nu ne-a
asigurat el însuşi condiţiile
de existenţă ce le doream
cu toţii pentru statul nostru.
Noi nu putem decât regreta
că se văd tendinţe de a (ne)
angaja în(tr-o) politică
bazată pe apropierea
exclusivă către una sau
cealaltă din marile puteri,
depărtând-o astfel de la linia
de conduită pe care o soco-
tim singura bună, fiind
inspirată numai din propriile
noastre interese.”

Evitarea implicării
statului român în acțiuni ex-
terne care nu slujesc , ci pot
ajunge să prejudicieze pro-
priilor noastre interese și
propriei noastre poziții în
zona și în lume, printr-o
politică moderată și
pragmatică: „Nenorocitele
astea de ţări ale noastre
(Moldova şi Ţara
Românească – n.n.) sunt
demult, dar mai cu seamă
de la fanarioţi încoace,
scena unui joc de intrigi
internaţionale, cari se ţes,
se încâlcesc, dar din
nenorocire se discălcesc
totdeauna în defavorul lor şi
mai cu seamă a elementului
românesc din ele.”

Misiunea de
căpetenie, existențială, pen-
tru păstrarea ființei
naționale în confruntare cu
riscurilor și pericolelor
dinafară, dar și în fața dile-
mei de atunci a zilei; care
dintre cele două puteri (în
speță Austria şi Rusia ) ar fi
favorabilă României: „Nici
una, răspundem. Avem într-
adevăr trebuinţa de păstra
bunăvoinţa Austriei; dar
trebuinţa aceasta este egală
către toate puterile mari.
Avem nevoie şi de Italia, şi
de Rusia, şi de Germania, şi
de Anglitera, şi de Franţa, în
mod cu totul egal. Acesta
este întreg înţelesul poziţiei
noastre dificile în Orient.
Popor latin, înconjurat de
slăvi, de maghiari, de ger-
mani, noi nu putem răzima
pe nici o simpatie de rasă,
care e cea mai puternică
dintre toate (…) Înclinând
spre una sau spre alta e ev-
ident că punem în cestiune
interesele sau ale unuia sau
ale altuia. Dovedind însă,
prin toată atitudinea
noastră, că, în mijlocul
acestei lupte ascunse, noi
nu urmărim decât pur şi
simplu interesul nostru
naţional, nici una dintre ele
nu ne-o poate lua în nume
de rău”.

Dezideratul afirmării
rolului mondial care-i revine
Europei și României ca stat
european: „Europa pare a fi
capabilă de-a trăi continuu:
cauza este că ea e tocmai

partea aceea a Pământului,
care în proporţiune cu întin-
derea ei teritorială are
litoralele (ţărmii) cele mai
multe. Şi marea nu este
numai un element, ci o mare
faptă economică, căci este
un puternic mijloc 
de comunicaţiune, drumul
popoarelor. 

Asta însemnează
atâta, că Europa are facul-
tatea, natura de-a 
întreprinde şi întreţine
comunicaţiunea cu toată
lumea şi din punctul acesta
de vedere ea e situată în mi-
jlocul lumii întregi”. În con-
textul epocii, rolul României
în consolidarea ideii eu-
ropene, „este unul modest”,
ceea ce nu trebuie să o
lipsească de „ideea ar-
moniei intereselor” . Româ-
nia „trebuie să stea cu toată
Europa în raporturile de
liber schimb şi de liberă
aşezare reciprocă, în care
stau întreolaltă Francia, An-
glia bunăoară”.

Obiectivul de
căpetenie, al politicii externe
a României : „Părerea mea
individuală, în care nu oblig
pe nimeni de-a crede, e că
politica ce se face azi în
România şi dintr-o parte 
şi dintr-altă e o politică
necoaptă, căci pentru
adevărata şi deplină
înţelegere a instituţiilor
noastre de azi ne trebuie o
generaţiune ce-avem de-a o
creşte de-acu-nainte. Eu las
lumea că să meargă cum îi
place dumisale – misiunea
oamenilor ce vor din adân-
cul lor binele ţării e
creşterea morală a
generaţiunii tinere şi a
generaţiunii ce va veni. Nu
caut adepţi la ideea cea
întâi, dar la cea de a doua
sufletul meu ţine că la el
însuşi.“.

În sfârșit, proiecția
României în Europa și
lumea de azi și de mâine: în
Europa, că organism ,,în
care palpită viul şi care este
modelul unităţii şi dezvoltării
organice”, într-un „timp de
tranziţiune”, cu interese co-
mune care pot fi realizate
într-o „strânsă ligă spirituală
întreolaltă”. „Azi avem
atâtea naţiuni care au in-
terese comune nouă şi se
luptă alături de noi” pentru o
„Europă ca organism ideal
armonizat”. „Suntem cu totul
cufundaţi în ideile Occiden-
tului”, „suntem o muchie de
despărţire între două lumi
cu totul deosebite”, ceea ce
implică „să cunoaştem
amândouă lumile
acestea”...

●
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În zece ani Italia va fi musulmană! Va avea Vaticanul soarta Bizanțului?În zece ani Italia va fi musulmană! Va avea Vaticanul soarta Bizanțului?

Mircea
Chelaru

CChiar dacă agenții
islamizării Europei s-au
străduit să adoarmă vigilența
europenilor pretinzând că Eu-
ropa trebuie să primească
imigranți africani și arabi fără
limite, sub pretextul crizei din
Siria, că acest lucru nu
reprezintă și nici nu va
reprezenta vreo problemă pen-
tru Uniunea Europeană, reali-
tatea este una dramatică.
Oricât de mult s-au străduit
aceștia să cenzureze presa
pentru a nu lăsa faptele
reprobabile ale așa-zișilor
refugiați să ajungă la
cunoștința publică, adevărul e
tot mai limpede pentru toți. Din
ce în ce mai mulți oameni au
înțeles pericolul islamizării Eu-
ropei care a început în anii 60-
70 ai secolului trecut și care
continuă acum cu agresivitate.
Din păcate, mulți dorm încă,
așa cum semnalează fără
menajamente și un înalt prelat
al Bisericii Catolice.

Astfel, o figură
importantă a Bisericii Catolice,
Arhiepiscopul italian Carlo
Liberati, a făcut declarații cu
adevărat șocante, pentru
presa italiană. Iată un fragment
din spusele acestuia:”În zece
ani vom fi cu toții musulmani
din cauza prostiei noastre.
Italia și Europa trăiesc într-un
mod păgân și ateu, se fac legi
care merg împotriva lui Dum-
nezeu. Acestă decadență
morală și religioasă
favorizează islamul. Avem o
credință creștină slabă. Biser-
ica din zilele noastre nu
funcționează bine și seminari-
ile sunt goale. […] Avem
nevoie de o viață creștină
autentică. […] În plus, ei au
copii, iar noi nu avem. Suntem
în plin declin. […] Noi îi ajutăm,
fără întârziere, pe cei care care
vin din afară și uităm de mulți
italieni săraci și bătrâni care
mănâncă din coșul de gunoi.
[…] Sunt un protestatar. Dacă
nu aș fi preot, aș fi acolo,
demonstrând în piețe. Care
este scopul atâtor migranți
care, în loc să ne mulțumească
pentru mâncarea pe care le-o
dăm, o aruncă și […] chiar
organizează revolte? […]
Oferirea de bani migranților nu
este doar un lucru greșit, ci și
dăunător din punct de vedere
moral pentru că astfel le
încurajăm comportamentul și
ei se vor obișnui cu asta. […]
Uneori cred că acest lucru con-
tibuie la crearea de rețele de
cerșetori”, a spus acesta, crit-
icând și Biserica Catolică pen-
tru că le oferă bani imigranților.
Italia, una dintre țările care au
grave probleme sociale din
cauza imigranților veniți din
Africa, Asia și Orientul Mijlociu,
a primit doar în ultimii 2 ani
330.000 de imigranți, depășind
cifra critică de 2 milioane de
musulmani aflați pe teritoriul
său!!! Și ca să înțelegeți cu ce
se confruntă, imaginați-vă cum
deja credincioșii musulmani au
ocupat la propriu capitala Ital-
iei, făcându-și rugăciunile chiar
lângă Coloseum și Arcul lui

Constantin, în semn de protest
că nu li se satisfac solicitările.
Printre altele, cer și construirea
unui mare număr de moschei
pe teritoriul Italiei.

„Ce a fost în capul lui
Merkel când, în vara lui 2015,
i-a chemat pe imigranți să dea
buluc, promițându-le că Ger-
mania îi primește pe toți la
pieptul ei generos? Ce a fost în
capetele lui Hollande, Renzi,
Juncker și compania când,
într-un hei-rup sinucigaș, au
lăsat jos frontierele Europei în
fața năvalei musulmane?
Primul cuvânt care îți vine în
minte - prostie, cu diversele
sale variațiuni clinice -, oricât
de răcoritor ar fi pentru euro-
peanul de rând, nu stă în pi-
cioare. Este practic imposibil
ca serviciile de informații să
nu-și fi avertizat guvernele că
revărsarea de imigranți asupra
Europei, într-un număr atât de
mare - 1,2 milioane înregistrați
oficial - va aduce cu sine un val
de nenorociri: terorism, crimi-
nalitate, tulburări sociale,
dezechilibre economice, scan-
daluri. Nici Umanismul nu este
un motiv ce poate fi luat în se-
rios, în ciuda propagandei is-
terice a presei „mainstream”,
încurajată de guverne. Mai
întâi, că deschiderea vraiște a
granițelor a permis ca în Eu-
ropa să pătrundă o mulțime de
imigranți fără nici o legătură cu
zonele de conflict. În 2015,
numărul celor care au depus
solicitări de azil în U.E.,
proveniți din Kosovo, Albania,
Pakistan, Eritreea, Nigeria și
Iran, a fost mai mare decât cel
al sirienilor. Motivul imigrației
lor a fost evident unul eco-
nomic. Apoi, despre ce „uman-
ism” poate fi vorba, când
presupusul bine făcut străinilor
amenință să fie o catastrofă
pentru cetățenii tăi?  Devine
deci limpede că liderii europeni
au avut alte rațiuni, pe care le-
au considerat profitabile, în
ciuda uriașelor costuri despre
care în mod cert fuseseră
avertizați.

S-a vorbit despre in-
fuzia de forță de muncă ieftină
pentru multinaționale, menită
să reducă presiunea șomajului
asupra salariilor. Și acest motiv
este pueril: imigranții
beneficiază de ajutoare sociale
atât de mari, încât doar proștii
și teroriștii muncesc. Ultimii,
pentru a pune mai ușor la cale
atentatele, așa cum a făcut
Yassin Salhi în iunie 2015,
când a încercat să arunce în
aer uzina de chimicale din
Isère, dar nu a reușit decât să-
i taie capul patronului său și
să-l atârne de un gard. În plus,
nici patronii nu dau din pinteni
să-i angajeze pe imigranți.
După masacrele de la Nisa și
Berlin, apelul Angelei Merkel
către companiile de transpor-
turi germane de a-i angaja pe
imigranți ca șoferi pare de un
umor mai negru decât steagul
ISIS. Și, totuși, ce se ascunde
în spatele deschiderii
zăgazurilor în fața talazului is-
lamic, care amenință să
măture bătrâna civilizație a Eu-
ropei? O știre pe nedrept
ignorată ar putea oferi
răspunsul la această întrebare.

Într-o ședință cu mai mulți
membri ai guvernului de la
Berlin, ministrul Justiției, Heiko
Maas, a propus […] o serie de
măsuri uluitoare pentru „com-
baterea terorismului”. Printre
ele, dreptul poliției de a sălta
persoanele considerate sus-
pecte de „periclitarea securității
publice” și a le ține în arest pe
termen nelimitat, fără hotărâre
judecătorească. De aseme-
nea, posibilitatea monitorizării
„suspecților” prin montarea de
dispozitive de supraveghere
electronică la glezne, tot fără
hotărâre judecătorească. În
plus, nici de dovezi nu este
nevoie. Vor fi suficiente indiciile
și bănuielile. Aceste propuneri
urmează să fie definitivate într-
o întâlnire a lui Maas cu
colegul său de la Interne,
Thomas de Maizière, dar sim-
plul fapt că ministrul Justiției
propune ocolirea instanței de
judecată într-o acțiune de forță
este de o gravitate extremă.

În trecut, Angela
Merkel și imitatorii ei europeni,
Hollande și Juncker, s-au
burzuluit la guvernele de la Bu-
dapesta, Varșovia sau Praga
acuzându-i de derapaje total-
itare pentru lucruri care, prin
contrast cu ce fac ei, par
adevărate mizilicuri. Acum,
Berlinul este cel care dă startul
la abuzuri. Și încă ce abuzuri!
Până și comuniștii se străduiau
să păstreze aparențele de
democrație, având grijă să-și
acopere săltările cu duba în
miez de noapte cu un mandat
de arestare, chiar dacă de cele
mai multe ori era emis în alb și
ante-semnat de un magistrat
de paie. Dacă regimul Merkel
instituie măsurile anunțate, ele
vor da lovitura de grație unei
democrații care și așa umbla
de o vreme cu capul spart. La
opt decenii după Hitler și la
aproape trei după Honecker,
dictatura se va întoarce în Ger-
mania. Mai mult, cum Berlinul
este capitala de facto a U.E.,
flagelul amenință să se
răspândească în toată Europa.
Este evident că Angela Merkel
se află sub presiunea opiniei
publice  […]. Vreme de 18 luni,
ea a interpretat rolul de „Mumă
a refugiaților”, care o numeau
cu duioșie „Mutti”, dar, pentru
germanii băștinași devenise
Ciumă. Cum cei din urmă sunt
(încă) mult mai numeroși decât
primii, nimic nu pare mai logic
decât această răsucire
spectaculoasă a cancelarei pe
câlcâiele cizmelor, pentru a da
satisfacție celor numeroși.
Neamțul de rând, inclusiv imi-
grantul vechi de două-trei
generații, s-a săturat până-n
gât de noii venetici. El este
gata să salute orice măsură de
forță împotriva celor care îi
amenință stilul de viață, liniștea
și nivelul de trai. Dacă berea și
wurștiul tihnite de anțărț trebuie
răscumpărate printr-un abuz,
fie! Iar Merkel știe asta foarte
bine. Doar ea i-a adus la dis-
perare! Am putea crede că
totul este doar o strategie
electorală menită să recâștige
simpatia germanilor, dacă
propunerile dictatoriale ale
ministrului german de Justiție
ar fi picat din senin, Însă ele au

fost deja  precedate de alte
abuzuri grosolane, tot pe fon-
dul crizei imigranților. Cum ar
fi, de exemplu, controlul sever
asupra presei germane și cen-
zurarea ei ca în vremurile bune
ale lui taica Goebbels.

În februarie 2016,
Wolfgang Herles, fost director
al redacției din Bonn a televiz-
iunii ZDF dezvăluia că „suntem
în întregime prizonieri ai agen-
dei clasei politice” și că
„subiectele pe care trebuie să
le abordăm sunt stabilite de
guvern”. Herles a detaliat
mecanismele prin care or-
dinele redacționale ajung de la
guvern la redacții, subliniind că
„nimănui nu îi este permis să
spună ceva negativ despre
refugiați”, iar temele abordate
„trebuie să fie pe placul doam-
nei Merkel”. Cocoloșirea
guvernamentală a imigranților
[…] se transformă astăzi în
reprimarea lor. Abuzul își
schimbă doar semnul matem-
atic. ...Guvernul de la Berlin se
plânge de un „val de știri false”,
în spatele cărora s-ar afla
Vladimir Putin și care ar avea
ca scop influențarea alegerilor.
[…] Modelul american „anti-
Trump” a prins repede în Eu-
ropa. Nu de pomană, la ultima
sa vizită pe continentul nostru,
[…], Obama a numit-o pe
Merkel „urmașa” sa.

Pentru ca Angela să
nu împărtășească soarta
amară a lui Hillary, Berlinul a
avertizat că este gata să
intervină brutal pe internet și în
presă. Același ministru al
Justiției, Heiko Maas, anunța la
sfârșitul lui decembrie:
„Defăimarea și bârfele
dușmănoase nu sunt acoperite
de libertatea de exprimare”.
Cine stabilește dacă este
vorba de „defăimare” sau de
„adevăr”, cine judecă dacă bâr-
fele sunt „dușmănoase”, noua
stea a politicii berlineze nu a
catadicsit să explice. Dar ce
mai înseamnă libertatea de ex-
presie în Germania, când, de
luni bune, poliția operează de-
scinderi la abonații Facebook
și ai altor rețele sociale,
acuzându-i de postări rasiste
sau xenofobe? Atenție, însă!
Poliția nu îi calcă pe musul-
manii radicalizați, care caută
pe internet cum se fabrică o
bombă artizanală și
corespondează cu rețelele
salafiste oploșite în jurul
moscheilor, așa cum a făcut
nederanjat de nimeni Anis
Amri, autorul masacrului de la
Berlin, ci pe germanii
exasperați că nu mai pot
merge pe stradă fără să fie
agresați de bandele de
imigranți și atunci înjură pe
Facebook.

Pe iulie 2016, de pildă,
Biroul Federal al Poliției Crimi-
nale a realizat o vastă
operațiune în 14 landuri ger-
mane împotriva a numeroși uti-
lizatori de Facebook, Twitter
etc. Au fost efectuate 60 de
percheziții și s-au deschis 40
de dosare penale. Acum șase
luni, în Germania nu aveai voie
să spui nimic rău de imigranți.
Curând, ei vor fi săltați de pe
stradă fără mandat. Orice pre-
text - pro sau anti-imigranți -

este bun pentru a strânge
zgarda. Dacă ne uităm și la
vecinii Germaniei, vedem că
statul de drept se află sub asalt
în întreg Occidentul. Franța se
află în stare de urgență din 14
noiembrie 2015. Belgia se află
în „stare de excepție” din ian-
uarie 2015, mai multe drepturi
și libertăți fiind suspendate, iar
pe 1 decembrie 2016,  într-o
apatie generală a opiniei pub-
lice, Parlamentul belgian a
modificat Codul Penal în
domeniul „represiunii teroris-
mului”, permițând „incriminarea
intenției” și împingând astfel
justiția în domeniul subiectivis-
mului și telepatiei. Deci, al ar-
bitrariului. În mai puțin de doi
ani, Occidentul a uitat cum
este să trăiești în pace. A uitat
ce înseamnă libertate. Prea
sunt multe semnalele care
arată că declanșarea crizei
imigranților în 2014 coincide cu
un asalt de o brutalitate fără
precedent al autorităților la
adresa statului de drept în în-
treaga Europă (să ne amintim
și insistența agresivă cu care
S.R.I. a încercat să impună în
România așa-numitele „legi
Big Brother”, de asemenea sub
pretextul imigranților), pentru a
exclude că totul nu a fost decât
o colosală manevră de diversi-
une. O stratagemă care în
manualele K.G.B. se numește
„maskirovka”: momești inam-
icul cu o țintă falsă pentru a-l
face să se descopere și a-l lovi
devastator. Scopul acestei di-
versiuni istorice nu poate fi
decât accelerarea integrării și
edificarea Statelor Unite ale
Europei, visul de aur al întregii
birocrații. Fără Brexit, Trump
sau alte accidente de parcurs,
provocate de votul poporului
stupid. Însă neo-kaghebiștii
bruxellezi i-au depășit în inge-
niozitate pe strămoșii lor din
Piața Lubianka: în războiul per-
fid Stat contra Popor, cel din
urmă ajunge să-i ceară celui
dintâi să-l lovească, convins
fiind că i se face un bine. Sin-
istrul sindrom al încrederii Vic-
timei în Călău. Orwell s-a
înșelat cu numai 33 de ani”.

O populație nativă în
curs de îmbătrânire sau în
scădere în țări precum Germa-
nia sau state din sudul UE este
„argumentul cheie pentru dez-
voltarea statelor multiculturale,
și, am ezitat dacă sau nu să
utilizez cuvântul „state multi-
culturale”, deoarece oamenii l-
au atacat.”, a adăugat el. „Este
imposibil să ia în considerare
faptul că gradul de omogeni-
tate se poate păstra, şi poate
supraviețui, deoarece statele
trebuie să devină state mai de-
schise la imigrare, şi în ceea
ce privește oamenii care le
populează. La fel cum a și
demonstrat Regatul Unit”. 

●
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„Buffer” -ul unui postdecembrist ratat…„Buffer” -ul unui postdecembrist ratat…

Cezar Adonis
Mihalache

CChiar dacă este tot
mai clar că se duc la vale,
social-democrații nu sunt
deloc neliniștiți că ar putea
pierde guvernarea!… Pen-
tru că este probabil să nu se
întâmple așa! Nu vor pierde
alegerile… Totuși, nici
măcar ceea ce ar trebui să-
i alerteze, faptul că nici nu le
vor câștiga confortabil, nu îi
îngrijorează!

De fapt, și-au
pregătit terenul prin dezas-
trul economic semănat, fiind
posibil să asistăm la o
situație paradoxală… Aceea
în care, chiar dacă vor
câștiga alegerile, dar nu vor
putea forma singuri guver-
nul, ei tot se vor întoarce la
guvernare. Iar aici intervine
avantajul dezastrului eco-
nomic pe care l-au
semănat, fiind de așteptat
ca nici unul dintre partidele
de opoziție de acum să nu
își asume preluarea
guvernării în plin dezastru
economic. Pentru că nu au
bărbăția de a prelua frâiele
unei țări aflate aproape de
faliment.

Pe pesediști nu-i
interesează nici măcar par-
tidul în întregul lui. Important
e ca frâiele trădării numite
azi „guvernare” să rămână

în mâinile celor de acum. În
fond, pentru ca vânzarea de
țară să fie completă, oa-
menii trebuie rostogoliți pen-
tru a fi la butoane și în ciclul
electoral următor, nu?! Și o
vor face, fie cu un guvern
social-democrat minoritar,
eventual zis în bășcălie „de
uniune națională”, fie 
cu o matrioskă pesedisto-
pseudotehnocrată (!), în
care actualii mizerabili arti-
zani ai dezastrului să se
regăsească pe mai departe
la masa la care i-a pus
Răsăritul!

Or, singura cale de
continuare a guvernării nu 
o reprezintă o cursă
electorală logică, firească,
sau măcar „obișnuită”, ci
generarea unui dezastru
atât de mare încât nimeni
altcineva să nu-și asume
cârmuirea țării. Iar azi avem
tocmai cifrele acestui spec-
tacol pseudoelectoral
macabru. Avem toate zalele
trădării înșirate într-un lanț
ce ne va ține captivi actualei
mizerii politice de la gu-
vernare.

Cu un zâmbet tâmp,
guvernanții tocmai ne-au
anunțat că băncile nu vor să
mai împrumute Statul. Și nu
este doar urmarea firească
a hărțuirii intenționate a
băncilor de către guvernul
roșu, prin „taxa pe lăcomie”,
ci efectul pe care a contat

actuala guvernare. Pentru
că, neputând să mai atragă
suficienți bani de pe piață,
Finanțele vor apela la așa
numitul „buffer” de șase luni,
în fapt rezerva pentru
situațiile de urgență. Cum ar
fi o criză economică venită
de pe piața internațională…

Și totuși, nu cifrele
ce se învârt în jurul nevoii
de finanțare a statului ar tre-
bui să ne dea fiori, ci faptul
că Finanțele recunosc pub-
lic și accentuează ideea că
și acel „buffer” de urgență
va ajunge doar pentru șase
luni.

Or, ce guvern nor-
mal la cap ar face aseme-
nea anunțuri alarmiste? Ce
guvern ar anunța, cu un
zâmbet hidos pe fața de dis-
cotecari, că suntem în
pragul falimentului? Ce gu-
vern ar da peste nas
băncilor, anunțând, în loc să
caute o cale de a mai lua
bani de la ele (fie și la
dobânzile pe care acestea
le impun ca reacție firească
la umilința publică la care au
fost supuse prin „taxa pe
lăcomie”) că nu-l mai
interesează astfel de împru-
muturi (practic, funcționarea
țării pe mai departe)? Ce
guvern s-ar lăfăi în spațiul
public cu asemenea
anunțuri panicarde înainte
de a căuta o soluție pentru
a-și asigura finanțarea

funcționării pe mai departe?
Poate doar unul

care are un „as” în mâneca
roșie! Unul care este deja
captiv într-o matrioskă
finanțată cu ruble și crip-
tomonede dinspre spațiul
cât de curând fost ex-sovi-
etic!…

Sigur, este posibil ca
Finanțele să fii ieșit cu
aceste cifre ale inevitabilului
faliment de țară pentru a
pune presiune pe Banca
Națională să pună rezervele
valutare și pe cele de aur pe
taraba roșie. Deși, chiar și
cu acestea, falimentul de
țară doar ar fi amânat în
condițiile în care ultimul fond
de urgență, „bufferul”, ar
acoperi numai șase luni de
supraviețuire.

De aceea, poate că
șeful statului ar trebui să
mai coboare din țarcul eu-
ropenist în care stă atât de
confortabil pe la Bruxelles
ori Strasbourg, sau pe lângă
cancelaria doamnei Merkel.
Pentru că s-ar putea să nu
mai găsească acasă „o țară
ca afară”, în sensul euro-
pean, ci una dincolo de linia
roșie.

Practic, Guvernul a
anunțat o cifră care indică,
nu un faliment accidental,
datorat vreunei crize
apărute în sistem de un-
deva, nevăzută și neintuită
de nimeni, dar care ne

izbește acum, ci în urma
unei acțiunii continue de
subminare a economiei. Or,
CSAT-ul ar trebui întrunit de
urgență într-o ședință de re-
vizuire inclusiv a
componenței sale actuale,
pentru a nu permite perpet-
uarea guvernanților actuali
(chiar dacă Finanțele au
făcut acest anunț doar pen-
tru a pune presiune pe
Banca Națională). Evident,
nu se va întâmpla așa ceva;
pentru că nu există legali-
tatea necesară îndepărtării
din CSAT a acelora care fac
parte dintr-un guvern captiv
vânzătorilor de țară…

Ce este de făcut?
Căci dacă doar ridicăm din
umeri, înseamnă că 
nu ne recunoaștem doar
neputința, ci și faptul că sun-
tem părtași unei ordinare
trădări menite a ne șterge
de pe fața pământului. Pen-
tru a rade de pe fața Eu-
ropei jumătatea de Românie
rămasă acasă. Căci, fără un
acasă european, ci parte a
unuia pro ex-ex-sovietic (!),
România de afară nu se va
mai raporta la acel „#acasă”
și se va disipa definitiv prin
țările europene în care și-a
găsit liniștea.

Iar acesta ar fi chiar
finalul liniei de exod început
sub și prin diabolica gândire
a guvernului Năstase…

●

Două fracturi de civilizațieDouă fracturi de civilizație

Vitalie 
Pastuh

CCultura unui popor
reprezintă o acumulare a
realizărilor precedente. După
cele mai dezastruoase
circumstanțe, care par mortale,
cultura viguroasă renaște, pre-
cum pasărea Phoenix,
păstrând valorile și idealurile
poporului. În secolul XX, am
făcut cunoștință cu două
situații de fracturare tragică de
civilizație a poporului român, la
trecerea forțată la varianta de
export a două tipuri opuse de
civilizație.

Prima fracturare, cu
semne de revoluție socialistă
de export și holocaust  an-
tiromânesc realizat de minori-
tarii etnici, a fost consecința
împărțirii zonelor de
influență/dominație posbelică
britano-sovietică între pre-
mierul britanic, W. Churchil și
liderul Uniunii Sovietice,
I.Stalin, la Yalta (1945). Pe
celebrul șervețel de hârtie de la
masa tratativelor, Churchil a
scris oferta britanică,  concis,
sub formă de fracții, în care, la
numitor era procentul de
dominație proiectat pentru
Marea Britanie, la numărător
era procentul de dominație
oferit Uniunii Sovietice. Dar-
nicul englez a oferit rușilor
România în proporție de 90 la
sută. Rușii, pe urmă, au rotun-
git procentajul... Partajarea

dominației în Ungaria și Iu-
goslavia era plănuită astfel:
50/50.

Orice revoluție socială
urmărește înlăturarea/supri-
marea clasei sociale vetuste.
În România, procesul revoluției
socialiste a fost complicat
tragic de un fenomen unic:
holocaustul antiromânesc. În
celelale țări revenite influenței
sovietice nu a existat holocaust
antinațional paralel cu revoluția
socială. De ce? Al Doilea Holo-
caust antiromânesc era o
operațiune specială a agreso-
rilor cu  steluța  cu 6 colțuri.
Scopurile.: „lichidarea
românilor și a României, în
paralel cu crearea unui stat de
rezervă pentru poporul ales”
(dr. Gh.Funar).

Primul Holocaust an-
tiromânesc a fost realizat de
către unguri, în Ardeal, după
Dictatului de la Viena (1940).
Atrocitățile sălbatice ale
hortyștilor urmăreau depopu-
larea Ardealului de români.
Pentru crimele  de genocid
săvârșiete de unguri, la
insistențele îndelungate ale
cetățeanului român și ameri-
can, Anton Lixandroiu, Ungaria
a fost obligată de ONU să-și
ceară scuze.

Al Doilea Holocaust
antiromnesc a fost realizat de
către evrei. Majoritatea aces-
tora , de multă vreme era
hotărăt ostilă Statului Român.
Sub acoperirea cu lozinci so-
cialiste, elita evreiască, după

război, a deschis front de ex-
terminare a elitei politice și cul-
turale românești, a tuturor
purtătorilor de conștiință
națională, a rescris umilitor  is-
toria românilor, a interzis
studierea scrierilor marilor
patrioți români, inclusiv a celor
din Mișcarea Legionară. A fost
interzisă publicistica lui M. Em-
inescu, care oglindise cu sta-
tistici rolul saprofit-ostil al elitei
evreieși în România și Bucov-
ina. Acest Holocaust antiromâ-
nesc a produs prima fractură
de civilizație românească din
secolul XX. De un timp, un an-
umit segment de inși, constituit
din  șmecheri și din zăpăciții de
anticomunism liberal, bat
câmpii cu „condamnarea co-
munismului”. În loc să solicite
demascarea făptașilor concreți
ai Holocaustului antiromânesc,
șmecherii și zăpăciții vor con-
damnarea teoriei.  O comodă
ascundere de responsabilitate
a criminailor.

Al Doilea Holocaust
antiromânesc s-a produs, în
câteva etape, în anii 1944 –
1965, până la începutul epocii
conducerii României de 
către promotorul socialis-
mului naționalist, Nicolae
Ceaușescu. Ultima etapă fiind
cu vărsare de sânge româ-
nesc.

Al Treilea Holocaust
antiromânesc a început la
sfârșitul anului 1989, cu lovi-
tura de stat antisocialistă și
antinațională, realizată, cum

scria Vasile Zărnescu, „spre
folosul aripei evreiești a
societății civile din România”.
Într-adevăr, primul președinte
capitalist al României a fost
iudeo-țiganul I.Iliescu, primul
prim-ministru capitalist  a fost
evreul P.Roman, primul
președinte caitalist al Senatu-
lui României – evreul A.
Bârlădeanu... ș.a.m.d. Acest
Holocaust continuă până în
prezent, căscându-se
prăpăstios o fracturâ a
civilizației românești, mult mai
profundă și mai gravă decât în
anii 1944-1965.

În Al Treilea Holocaust
anti-tot ce-i românesc, se
deosebește radical de cel de Al
Doiea Holocaust prin
următoarele: jefuirea avuției
naționale se produce cu
metode de colonizare, anu-
larea ideologiei statale
naționale, afumarea
„intelectualității” cu anicomu-
nism,  antinaționalism, cu ex-
tinderea nejustificată a
toleranței, cu nihilismul post-
modernist care rupe legătura
prezentului cu valorile trecutu-
lui.

Despre scopurile de-
molatoare antiromânești,
dr.Gh.Funar scria: „Stăpânii
străini ai României, de după
anul 1989, împreună cu
regimurile politice obediente pe
care le-au instalat la București,
au acționat pentru atingerea
următoarelor obiective: 1.
Holocaustul împotriva Poporu-

lui Român, urmașul Poporului
Primordial al geto-dacilor ...”;
„2. Ștergerea României de pe
harta Europei”; „3. Jefuirea
Avuției Naționale și transfor-
marea țării într-o colonie”;
„4.Realizarea proiectului „Is-
rael în România”.

„La comandă străină,
regimurile Iliescu-Constanti-
nescu-Băsescu au făcut praf și
pulbere agricultura
românească: au lichidat fer-
mele agricole din unitățile de
stat și cooperatiste; au distrus
complexele zootehnice și sis-
temul național de irigații; au în-
chis fabricile de tractoare și
mașini agricole; au decimat
efectivele de animale; au în-
mormântat stațiunile de
cercetări agricole și fabricile
din industria alimentară; au
permis și au încurajat vân-
zarea pământurilor strămoșești
la străini. În Israel pentru vân-
zarea pământului se aplică
pedeapsa capitală” (dr. Gh.
Funar).

Au fost lichidate cinci
milioane de locuri de muncă.
Circa 95 la sută din sistemul
bancar românesc au trecut în
mâini străine. „Poștă,
aeronautică, energie, sănătate:
în toate sectoarele România a
vândut. Vânzările au fost im-
puse de FMI...” (Vl. Gavril). 
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