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„Gândul bun se-nmulţeşte,

cuprinzând loc în mai multe su-

flete.”

- Ioan Slavici
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Și mai murim un pic…Și mai murim un pic…

Cezar Adonis
Mihalache

SSe mai duce una…
E pe marginea gropii,
aproape cu tot ce-i trebuie
de veșnică (ne)pomenire…
Cu ferpar, cu anunțuri de
păreri de rău, cu gropar spe-
cial de stat, cu tot ăștia de
(ne) lucrează non-stop…
Complexul Industrial Reşiţa,
cea mai veche unitate
industrială din România şi

una dintre primele din Eu-
ropa…  Se stinge… Și mai
murim un pic în țara în care
doar cimitirele prosperă…
Și în care osemintele
descărnate ale industriei își
asigură singure cele nece-
sare îngropării… Că de aia
au gropar de supraveg-
here… Să se vândă fiecare
cui, nit, țeavă, rulment, nu
cumva să învie colosul de
altădată din propriul mor-
man de fiare…

Ne ducem dară de
vii în groapa istoriei… Ne
punem singuri scândurile de
copârșeu, ba chiar și groapa
ne-o săpăm… Că e
pământul nostru și atât să
facem și noi în memoria
străbunilor… Să nu-i lăsăm
pe venetici să ne sape ei
mormintele… O facem noi
singuri, ne azvârlim în ele și
mai bifăm câteva „spire” pe
colacul de sârmă ghimpată
în care ne-am înfășurat de
trei decenii…

Se mai duce una, tot
așa, cu jale și păreri de rău
că moare… Dar nu facem
nimic… Doar hașurăm
traseul carului mortuar prin
marile orașe… Câmpina,
Hunedoara, Reșița… La
fiecare am avut și anunțul
de ferpar al pompelor fune-
bre ale activelor statului…
Și la fiecare am asistat cum
sunt îngropate, înainte de a-
și fi dat măcar ultima su-
flare, reperele industriale ale

țării… Și n-am salvat nici
măcar câteva mostre pentru
un eventual muzeul indus-
trial al nepăsării… Deși doar
plăcuțele de la înființare ori
câteva utilajele, multe dintre
ele glorii ale revoluției in-
dustriale ale vremurilor lor,
de le puneam deoparte,
câștigam mai mult decât
nimicul care s-a dat la po-
mana mortului industrial…

Le-am lăsat parcă
să se ducă de sufletul
răposatului… Chit că

fundațiile îl precedaseră cu
mulți ani, și cu multă isto-
rie… Le-am lăsat să fie
rase, că doar aveam nevoie
de mall-uri, de terenuri pen-
tru spații rezidențiale, și nu
ne-a păsat de absolut nimic.
Nu am luptat nici măcar să
strângem ceva reprezenta-
tiv, să punem într-o ultimă
hală și să scriem acolo de-
spre ce a fost vorba într-o
țară cândva mândră… Am
lăsat să ne fie hulite,
pângărite, distruse și rase
din temelii bijuteriile industri-
ale… Nu am salvat nimic…
Nici măcar pentru muzeul
falimentului nostru… Totul s-
a dus la groapă cu tot cu is-
toria pe care acestea le-au
scris, îngropând chiar istoria
dimpreună cu ele… Au fost
perlele unei coroane pe
care nu am știut să le
onorăm în devenirea
noastră postdecembristă,
transformând totul în pietre
de mormânt…

Acum asistăm la
stingerea celei mai vechi
prezențe industriale a țării…
Uzinele mecanice de la
Reșița, acolo unde s-a scris
istorie în furnale și forje cu
decenii înaintea unor coloși
ai Europei de mai târziu,
precum uzinele germane
Krupp sau fabricile Skoda…
După 250 de ani, batem în
piroane și crucea acelor
uzine… Cu același scenariu
de falimentare, cu aceleași

prapor, cu aproape aceiași
gropari ai statului… Cu
același sistem de adminis-
trare specială, atât de
specială că, în zece ani de
insolvență, uzina a acumu-
lat datorii uriașe, dar nimeni
nu s-a atins de administra-
torii-gropari… Pentru că
muribundul trebuia adus cât
mai aproape de groapă. Dar
UCM Reșița a trăit măcar
ceva mai mult… Nu doar
126 de ani, precum
Rafinăria ucisă la Câmp-

ina…
Și nu mor doar

„niște” fabrici, nu dispar doar
„niște” industrii în sine, nu
se pierd în uitare doar isto-
ria și acele întâietăți pe care
le-am consemnat, pe care,
multe decenii, le-am bifat
singuri într-un domeniu în
care nu mai arau nici alții…
Și nici la Reșița, nu mor
doar uzinele ei, cu toate
realizările istorice și con-
temporane, de la aparatura
pentru sistemul hidroener-
getic, locomotivele cu abur,
podurile metalice feroviare
şi rutiere, compresoarele in-
dustriale de aer, motoarele
şi generatoarele electrice de
mai târziu, macaralele și uti-
lajele petroliere, armamen-
tul, la motoarele diesel și
navale… Practic, moare un
oraș… Doar un alt, oraș, nu-
i așa?!… Căci acolo unde
se sting fabricile, își dau ul-
tima suflare și cetățile… Mor
cu tinerii alungați din ele, cu
bătrânii lăcrimând cu gândul
la industria de altădată…
Totul parte a unei metastaze
a dezindustrializării forțate,
răzbunătoare, meticulos
pregătită, care a transformat
țara într-o scintigrafie a can-
cerului neputinței…

●

Moțiunea anti-Cîțu…Moțiunea anti-Cîțu…

George
Petrovai

DDa, iată că se poate și
așa ceva: o moțiune împotriva
unei persoane! E drept, acea
persoană nu e una oarecare,
adică un oltean de rând (total
neînzestrat în plan moral-spiri-
tual, însă puternic împins din
spate de năbădioasa sa ambiție
politico-materială și – după cum
se zvonește mai nou – de către
Serviciul postdecembrist pentru
Informații Externe, alias SIE), ci
actualul premier al României,
adică agasantul, nedemnul și
necalificatul Florin Vasile Cîțu.
Cu alte ocazii (vezi articolele
„Guvernul Cîțu fără har, în
străchini calcă iar și iar…”, „Cu
Cîțu astăzi la timonă suntem o
nație atonă…”, „Cinism cu carul
și competență cu paharul din
partea actualilor liberali”,
„Techergheul premier Florin
Cîțu”) am demonstrat, cu argu-
mente irefutabile, că acest
ipochimen, extrem de nociv
pentru întreaga nație prin ne-
meritata funcție pe care (încă) o
deține (pentru că așa vor
mușchii lui Klaus Iohannis),
este în primul rând un triplu „t”
(tembel-trufaș-tenebros) și abia
pe urmă, dar nu în ultimul rând,
„agasant, nedemn, necalificat”.
Iar zdrobitoarea dovadă a
micimii cîțiene, implicit a tripletei
„t”, este următoarea: nu numai
că împreună cu fratele său, în
zona stațiunii Voineasa, a pus
laba pe 75 hectare de pădure,
pe care, motivând că ar fi fost
atacată de dăunători, a culcat-o
la pământ pentru a încasa vreo
nouă milioane lei, dar – de la tri-
buna Parlamentului – a scuipat
următoarele cuvinte în obrazul
tuturor românilor: „Acele păduri
sunt ale noastre, mai avem de
luat și vom lua”!… Sigur, nu-i
plâng de milă lui Cîțu că, după
cum merg lucrurile, prin
moțiunea de cenzură inițiată de
AUR și susținută de USR din
presante motive politrucianiste,
ba chiar și de abulicul PSD,
peste câteva zile va ieși pe ușa
din spate a istoriei noastre
contrafăcute atât prin ticăloasa
vrere a păpușarilor planetari,
cât și prin detestabilul opor-
tunism al grosului istoricilor de
pe aceste meleaguri. Într-o
democrație autentică (dar unde
naiba mai găsești așa ceva,
acuma când în Statele Unite și
apusul Europei își face de cap
neomarxismul fascizant?!),
moțiunea de cenzură constituie
cea mai obișnuită și mai
elocventă dovadă că opoziția
stă cu ochii pe putere și n-o lasă
să-și facă de cap într-ale câr-
muirii, ci veghează ca ea, spre
folosul real al tuturor cetățenilor,
să-și înfăptuiască la centimă
toate promisiunile clamate în
campania electorală. Asta, de
altminteri, face diferența dintre

oamenii de stat (pe care nu-i
avem) și politruci (din care
avem mult prea mulți): primii se
gândesc la generațiile viitoare,
pe când ceilalți au privirile
ațintite doar la campania vi-
itoare! Vasăzică, în primul rând
moțiunea de cenzură n-ar trebui
să fie un joc de imagine publică
pentru opoziție (chipurile că
aceasta nu doarme pe banii
contribuabililor, chit că de foarte
multe ori închide ochii, atunci
când interesele de grup/partid o
cer), iar în al doilea rând, scopul
ei ar trebui să fie sancționarea
întregului (guvernul), nicidecum
doar a unei părți din el (premier,
un oarecare ministru). Veghind
cu strășnicie la eficiența Execu-
tivului, motorul de care depinde
prosperitatea și mulțumirea tu-
turor cetățenilor, un șef de stat
responsabil și activ (de care, din
păcate, românii n-au avut parte
în postdecembrism!) va preîn-
tâmpina disfuncționalitățile și
eventualele crize politice gener-
ate de moțiuni, prin sugerarea
remanierilor sau chiar forțarea
acestora, la o adică, desigur,
având nu numai tactul politic
necesar, ci și grija să nu încalce
în mod flagrant Constituția.
Atâta doar că democrația
noastră originală, indiferent de
formațiunile politice aflate la
putere, i-a permis Partidului So-
cial Democrat (PSD) cu ceva
timp în urmă să-și mătrășească
două guverne insuficient de
docile pe linie politică (pe-atunci
se vorbea de o veritabilă
premieră mondială în sfera
politicului), pentru ca astăzi,
prin susținerea de către USR
Plus a moțiunii inițiate de către
AUR (atenție, o moțiune
îndreptată inițial împotriva în-
tregii coaliții, care cu siguranță
va fi ajustată din mers, ca să-i
scoată vinovați doar pe liberali
și mai ales pe Cîțu!), să
consemnăm noi și stupefiante
„performanțe” ale politrucianis-
mului dâmbovițean: nu numai
că fașciștii de la AUR și
neomarxiștii de la USR Plus,
cum se alintau până mai ieri unii
pe alții, își strâng azi mâinile
necușere peste trupul răstignit
al României postdecembriste
(taman ca naziștii și rușii după
invadarea Poloniei în 1939,
primii dinspre vest, ceilalți din-
spre est), dar useriștii chiar fac
parte din Cabinetul lui Cîțu! Însă
șmecheria cu adevărat
antologică este că ăștia nici nu
vor să iasă de la guvernare.
Cică miniștrii useriști își vor da
demisia și dubioasa
formațiune/făcătură va intra în
opoziție doar dacă Florin Cîțu
nu va fi mătrășit (nenicilor, nicio
speranță din partea conducerii
liberale și a mahărului
cotrocenist!), respectiv dacă
năstrușnica moțiune va pica în
Parlament.

●
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Suntem sau NU suntem o nație de trădători?!Suntem sau NU suntem o nație de trădători?!

Napoleon
Săvescu

AAm aflat că nu de mult
într-o discuție purtată la
Moscova de un oficial român,
cu redactorul șef al ziarului
„Izvestia”, un expert rus în
politică internațională, acesta i-
a declarat omologului său
român următoarele:

„Sunteţi nestatornici,
domnule profesor. „În marile
conflagrații europene și mondi-
ale, românii nu au fost loiali
până la capăt cu cei ce s-au
aliat. Au trădat ușor și tot așa
de ușor și-au părăsit aliatul,
trecând cu bagaje cu tot în
tabăra adversă?”

1. Am fost tradati de…
rusi, am pierdut sudul Basara-
biei, deși eram aliati cu ei, iar
fara noi razboiul ar fi fost pier-
dut.

2. Primul Război Mon-
dial

Din care România a
ieșit nesperat de bine, la
sfârșitul războiului ne-am văzut
cu Țara Reîntregită, părti din
vechea Dacia reintorcându-se
la Țara mamă. Au trădat
românii pe cineva în acele mo-
mente? Faptul că românii s-au
dezis de înțelegerea secretă
de la 1883, dintre Carol I și
Puterile Centrale, nu se
cheamă trădare. Mai degrabă
atunci putem spune că a fost
un gest de trădare din partea
regelui Carol I, dar nu față de
niște aliați, ci față de noi,
supușii săi. Despre aliații pe
care i-am avut în Primul
Război Mondial se poate
spune, pe drept cuvînt, că ei
ne-au trădat! Rusia ne-a lăsat
nu numai fără sprijinul militar
promis, dar ne-a lăsat și fără
… Tezaur… Ceilalți aliați n-au
fost nici ei corecți, nu și-au re-
spectat angajamentele și
promisiunile nici pe front, în
timpul confruntării militare, nici
ulterior, când diplomația a
decis geografia politică nouă a
Europei.

3. Prin campania
militară a României împotriva
bolșevismului maghiar Româ-
nia binemerita recunoștința în-
tregii Europe!… La 3 august
1919, patru excadroane de
roşiori, dintre care unul din
Craiova, intră în Budapesta.
Bela Kun şi alti kunerişti fug în
Austria si, de acolo
la…Moscova. (Un grup statuar
îl imortalizează pe Bela Kun,
azi la Budapesta) Restabilind
ordinea în ţările vecine, în Un-
garia şi Slovacia, trupele
române se vor retrage, cu
toate că statele europene nu
se împotriveau reîntoarcerii la
ţara-mamă a Maramureşului
de nord (asa-numita Ucraina
trans-carpatică). Vaida
Voievod amână la nesfârşit
asumarea acestei
responsabilităţi şi pierde o
şansă istorică : extinderea
reunificării provinciilor Daciei-
Mame.

Prin înțelegerile cu
Franța și Anglia, hotarul de
Vest trebuia să fie pe Tisa, Ba-
natul întreg era un Banat
românesc și se cuvenea să fie

cuprins ca atare în România
de după 1918! Și asta din pric-
ina „aliaților” noștri, care ne-au
trădat la Versailles!

4. Noi, românii, avem
o legătură specială cu soarta
țarului Nicolae, soartă pe care,
o deplânge insistent redactorul
rus, sus amintit. A fost un
asasinat rușinos, dezgustător.
E bine de știut că țarul se bu-
cura de protecția unei gărzi im-
periale multi etnice, care l-a
părăsit în zile următoarele…cu
o singura exceptie… românii
au fost singurii din garda
imperială care i-au rămas loiali
țarului până în ultima clipă.
Soarta a făcut ca de
asasinarea țarului să se ocupe,
o bandă de dezertori din ar-
mata austriaca, o echipă de
voluntari unguri, printre care s-
a aflat și Imre Nagy, cel căruia
vecinii noștri i-au ridicat statuie
la Budapesta, după 1990…
Merita, firește!?? Deci nici la
această conflagrație nu avem
motive să-i stigmatizăm pe
români!

5. Urmează al Doilea
Razboi Mondial…

5-a- In sep-
tembrie 1939 Germania și
Rusia au invadat Polonia, Noi
nu eram aliați nici cu Germa-
nia, nici cu Rusia, așa că nu
am trădat pe nimeni dacă am
intervenit în ajutorul Poloniei!!!
Căci așa trebuie considerată
decizia României de a-i per-
mite Poloniei să tranziteze prin
România nu numai tezaurul
Poloniei, dar și cea mai bună
parte a elitei militare. Ceilalți,
marile puteri, nu au făcut nimic
pentru Polonia. Aveau tratate
de alianță cu Polonia, tratate
care nu au mai avut nicio val-
oare. E jenant să constatăm că
istoricii noștri nu s-au priceput
să comenteze în termeni
potriviți ce s-a întâmplat în sep-
tembrie 1939! Mai ales că ter-
menii în care se puteau
comenta acele evenimente
sunt termeni de elogiu și laudă
aduse spiritului românesc,
capacității românești de a pune
anumite valori morale mai pre-
sus de interesele propriu zise!

La scurtă vreme am
avut de suferit și noi din partea
acelorași tari „prietene”, Ger-
mania și Rusia?! Oare
amputările teritoriale din vara
lui 1940 să nu aibă nicio
legătură cu faptul că în sep-
tembrie 1939 le-am încurcat
socotelile celor doi monștri ai
istoriei mondiale?

Dar asasinarea primul
ministru al României, cel care
a încuviințat deschiderea
granițelor pentru polonezi, si
care a pierit tot în septembrie
1939 într-un asasinat ai cărui
autori nu au știut niciodată că
fuseseră manipulați din ordinul
URSS/Germania?

R e c u n o ș t i n ț a
Poloniei(??) pentru ajutorul
primit de la România a fost de-
a lungul anilor nulă!
Inexistentă! N-am cunoștință
de vreun gest semnificativ al
Poloniei, al unor lideri ai opiniei
publice poloneze, al
intelighenției poloneze sau
măcar al Crucii Roșii din Polo-
nia, prin care să ajungă până

la noi un gând de mulțumire, o
urare de bine în amintirea
acelui septembrie 1939 când…
România, guvern și popor
deopotrivă, au dat întregii Eu-
rope o lecție de curaj, de dem-
nitate, de solidaritate umană,
de OMENIE!

În 2014, au fost
aniversați și comemorați, 75 de
ani de la declanșarea celui de
al Doilea Război Mondial, si
printre statele invitate, organi-
zatorii polonezi au considerat
că nu are ce căuta… Româ-
nia!…

5-b-Cine pe cine a
trădat la Stalingrad, când s-a
hotărât soarta războiului?!

Românii, cărora nu li
s-a dat armamentul promis?
Nici echipamentul, nici
muniția?!

Să mai amintim și de
scenele dezgustătoare petre-
cute când a început re-
tragerea? Când germanii îi
împiedicau pe militarii ne-ger-
mani să urce în camionul sal-
vator sau în avion?!

Cum să se numească
acele ordine de care ascultau
trupeții germani, altfel decât
trădare a aliatului?!

5.-c A venit și 23 au-
gust 1944!… Noi NU suntem o
nație de trădători!

Ion Antonescu nu a
mai avut nicio putere de de-
cizie după ce a fost arestat la
23 august. în preziua semnării
unui acord cu rușii privind
condiții onorabile de ieșire din
război. Și cine l-au arestat? Și
cine au fost trădătorii? Prin
actul de la 23 august a fost
trădat numai și numai poporul
român! Dar față de „aliații“
noștri germani nu a fost nicio
trădare?!… România s-a an-
gajat în război, a acceptat sac-
rificiile pe care le presupune
războiul, în speranța că va elib-
era Basarabia! Dacă germanii
erau dispuși să lase soarta lor
în mâna unui individ bolnav
mintal și iresponsabil, asta era
treaba lor! Noi nu puteam ac-
cepta sinuciderea din loialitate
față de un Hitler! Ce ne lega de
Hitler? Tratatul său cu Stalin,
din august 1939? Ne lega dik-
tatul nazist de la Viena, din au-
gust 1940?!… Germania când
a capitulat și-a consultat
aliații?… Nici vorbă! Ci a făcut
gestul care mai putea salva
ceva cu gândul la
supraviețuire! Trădarea lui
Mihai de la 23 august nu are
legătură cu faptul că am ieșit
astfel din război, ci trădarea
regelui de atunci constă în fap-
tul că a cedat unei antipatii
maladive pe care o nutrea față
de mareșal și l-a împiedicat pe
mareșal să trateze până la
capăt cu rușii, tratative care ar
fi evitat consecințele dezas-
truoase pe care le-a produs
actul iresponsabil de la 23 au-
gust! Regele Mihai, fără voia
sa, le-a făcut un mare bine
nemților prin „cotitura” de la 23
august. Grăbind capitularea
Germaniei, aceasta a scapat,
probabil de …primirea primelor
bombe atomice. A căzut
năpasta pe capul japonezilor,
conform zicalei că nu-i pentru
cine se pregăteștei, ci pentru

cine se nimerește!… Așadar,
care sunt aliații pe care românii
i-au trădat?!… Nu-i văd
nicăieri!

6.- „Corectitudinea “
Ungariei fata de Germania lui
Hitler. Martie 1944 Ungaria
anunta,în toata Europa, ieșirea
Ungariei din război!!! Și noi
care am auzit de multe ori .
cum că românii i-au trădat pe
nemți, în vreme ce ungurii,
neam de cavaleri, i-au rămas
loiali lui Hitler până la capăt!…
Așa să fie?! Adevărul este că
în martie 1944, Horty a aflat că
Stalin luase hotărîrea să re-
zolve problema Transilvaniei
după război dând-o întreagă
fie românilor, fie ungurilor, în
funcție de cine va întoarce
primii armele împotriva Ger-
maniei. Walter Roman, aflat în
acei ani de război la Moscova,
în slujba propagandei de
război sovietice, povestește în
amintirile sale că a aflat de la
Litvinov că Stalin a luat
această decizie!… Din păcate,
Walter Roman nu a transmis
această informație la
București! Ci informația a ajuns
la Budapesta. Via Valter
Roman (vorbitor nativ de limba
maghiară)?…

Cert este că amiralul
Horty, cu totul intempestiv, într-
un acord deplin cu ceilalți
membri ai guvernului, a decis
în martie 1944 ieșirea Ungariei
din război! A făcut un comuni-
cat oficial în acest sens, pre-
luat de presă, de toată
Europa!… Adică în martie
1944 guvernanții maghiari au
încercat să facă ei, înaintea
românilor, un 23 august! L-au
și făcut, dar …. i-a cumințit
Hitler, în câteva ore, trimițând
două avioane la Budapesta,
din care au descins, prin
parașutare, 64 de militari ger-
mani. Atât si… a fost deajuns
ca să pună capăt insurecției
ungare. Mai mare rîsul!… Nici
vorbă de loialitate maghiară
față de aliații germani! I-au
trădat fără să clipească, dar nu
e destul să vrei, mai trebuie să
și poți! Iar Budapesta a avut în-
totdeauna probleme cu… putu-
tul… (doar să ne aducem
aminte de Pașalâcul de la
Buda). Cei 64 de militari ger-
mani au dezarmat garda
maghiară care păzea Parla-
mentul și l-au arestat pe ami-
ral, au desființat guvernul și
autoritatea hortystă, punând la
conducerea Ungariei partidul
pro-nazist al lui Salassy. Un
guvern care s-a străduit să fie
mai nazist decât naziștii!… Și
a reușit cu brio, pe spinarea
sarmanilor evrei din Ungaria,
când s-a comis în Ungaria și
de către maghiari „cea mai
abjectă crimă din istoria
umanității” (apud Churchill). Și
atunci cinesunt trădătorii lui
Ivan de la Izvestia? Hoții striga
Hoții! La noi, Ion Antonescu nu
a mai avut nicio putere de de-
cizie după ce a fost arestat la
23 august de un alogen ire-
sponsabil. Prin actul de la 23
august a fost trădat numai și
numai poporul român!

Dar față de aliații
noștri germani nu a fost nicio
trădare?!… România s-a an-

gajat în război, a acceptat sac-
rificiile pe care le presupune
războiul, în speranța că va elib-
era Basarabia! Așadar, care
sunt aliații pe care românii i-au
trădat?!… Nu-i văd nicăieri! Și
atunci cine sunt tradatorii lui
Ivan de la Izvestia?! Hoții strigă
hoțul! Românilor le-a fost
inoculată ideea că sunt un
neam de trădători, leneși,
corupți și hoți și de aceea nu
sunt capabili să se conducă
singuri, musai să fie conduși
de alogeni!

1-Tudor Vladimirescu,
conducător al pandurilor și
mare patriot dac, cum se
numea el însuși, conducător al
revoluției din anul 1821, devine
domnul Țării Valahe și în
același an este ucis mișelește
de trădătorii greci din mișcarea
revoluționară antiotomană
„Eteria” în 28 mai 1821. Și
atunci cine sunt tradatorii lui
Ivan de la Izvestia?!

2-Mareșalul Ion An-
tonescu, șeful armatei și
conducătorul „de facto” al
Românei în Al Doilea Război
Mondial, s-a aliat cu Adolf
Hitler în baza promisiunilor
acestuia că teritoriile românești
pierdute în 1940 ca urmare a
Dictatului de la Viena și Pactu-
lui Ribbentrop-Molotov – vor fi
retrocedate României. A fost El
un trădător? Nu! Și atunci cine
sunt tradatorii lui Ivan de la
Izvestia?!

3-Dar regele alogen
Mihai?

Nu trebuie uitată min-
ciuna criminală pe care a spus-
o acest asa zis regele Mihai la
radio, în „Proclamația către
țară” din 23 august 1944, când
a afirmat, în mod mincinos si
trădător de Țara că s-a
încheiat un …armistițiu cu
URSS și restul aliaților, deși
acesta urma să fie semnat mai
târziu, abia în 12 septembrie
1944, iar armata română a fost
zezarmată și oferită pe tavă ar-
matei inamice sovietice! Citez
din „Proclamația către țară”,
discurs rostit de regele (?!)
Mihai în 23 august la postul
național de radio: „România a
acceptat armistiţiul oferit de
Uniunea Sovietică, Marea Bri-
tanie şi Statele Unite ale
Americii. Din acest moment
încetează lupta şi orice act de
ostilitate împotriva armatei so-
vietice, precum şi starea de
război cu Marea Britanie şi
Statele Unite.” 

Suntem sau NU sun-
tem o nație de trădători!

●



4 Tichia de politician

„Demisia!”, „Trădătorii!”, „Hoții!”, „Impostorii!”… Patru cuvinte care rezumă re„Demisia!”, „Trădătorii!”, „Hoții!”, „Impostorii!”… Patru cuvinte care rezumă re--
alitatea politică a Românieialitatea politică a României

Mircea
Dogaru

TTimp de trei decenii,
ne-am confruntat cu lichele
puse pe căpătuială, care au
ciordit infinit mai mult decât
le-au permis autorii externi
ai „revoluției spontane”, co-
munist-globaliștii care cred
că a da tot ce avem ca
popor, inclusiv sângele nos-
tru, la schimb, pentru lozin-
cile, goale de conținut,
despre „Freedom and
Democracy”, este echitabil.

De la alegerile tre-
cute, fraudate la scară
națională, cu binecuvântare
prezidențială, sprijinul
media și al unor structuri de
forță, ne confruntăm, însă,
cu un pericol mortal pentru
statul și națiunea română –
„MANCURȚII”! Adică sclavii
perfecți! Fără creier, fără
pregătire, fără conștiință,
fără empatie, fără rușine,
dar executanți perfecți, în in-
teresul stăpânilor externi,
care i-au pregătit pentru noi,
că „Soluție finală”!

În martie 1990, în
aula Academiei Române,
secondată de specialistul în
„Programul PCR”, astăzi
„demitizator” de serviciu al
Istoriei românilor, Lucian
BOIA, fosta mea secretara
de partid și adjunct pe CUB
al nefericitului expreședinte
Emil Constantinescu, urla
împotriva noastră, a istori-
cilor militari: „Păi sigur, voi
militarii ați rămas în urmă,
ca de obicei. Sunteți con-
servatori …. Comuniștilor!
Stați puțîn, să mai crească
copiii noștri și o să vă luăm
la toți capetele!”.

Tovarășa Zoe s-a
dus, ca și soacră Serviciilor
de Informațîi Franceze,
Doina Cornea (înlocuită,
astăzi, de ginerele acelorași
servicii, Dacian Cioloș),
Ileana Vrancea (Hedda
Katz) a șters-o în Israel,
tovarășele Ana Blandiana
(favorita coanei Leana și a
lui Gogu Rădulescu) și sec-
retara de partid de redacții,
Lucia Hossu-Longin, s-au
babit. Dar „copiii” lor au
crescut și se cred, astăzi,
îndreptățiți la deținerea put-
erii absolute!

În 2006, rapoartele
comisiilor de specialitate ale
Parlamentului precizau că
sunt c. 40.000 cu creiere
spălate pe banii corporatiior
(zisele „burse Soros”), prin
tot felul de cursuri făcute în
țară și, mai ales, în afară, pe
la fundațiile creatoare de
pepiniere. Astăzi sunt peste
200.000, cei în care s-au
băgat bani grei pentru a fi
transformați în executanți
perfecți! Și, ce e mai pericu-

los, crează prozeliți în rân-
dul adolescenților, pe an-
cestralul conflict dintre
generații!

Minte n-au, dar se
consideră genii, drept care
orice dialog cu ei este inutil.
Sunt incapabili de
înțelegere!

Familii n-au, pentru
că sunt adepți ai amorului
liber, ca în vremea Anei
Pauker (Hannah Robin-
sohn) și urăsc familia

considerată, ieri – „istitutie
burgheză”, astăzi –
„comunistă”. Nici sexul nu le
mai este clar, drept care
sunt adepțîi „genului”, ho-
mosexualitatea fiind, alături
de vaccinarea antiCovid,
una dintre soluțiile preferate
de stăpânii lor, pentru re-
ducerea populației.

Copii n-au, dar se
consideră experți în
educație, esențial pentru
copil fiind, în concepția lor,
să învețe, de la patru ani, ce
este masturbarea.

Carte n-au, 
drept care abramburesc
învățământul prin legi cre-
tine, orientându-l, la
adăpostul Covid 19, spre
parodia teleșcolii. Nici
cultură n-au, drept care, din
fudulia prostului, îi urăsc pe
toți cei care, prin creația sau
faptele lor, au făcut cinste
poporului nostru și încearcă
să-i scoată din conștiința
colectivă: Mihai Viteazul,
Antonescu, Eminescu,
Sadoveanu, Blaga etc.
Adică falsifică Istoria și o fac
la greu, mistificand, în-
deosebi, perioada „socialis-
mului” pe care o botează,
pentru cretini, a „comunis-
mului”, povestindu-ne, mai
nou, cum se pitea
Ceaușescu prin tufișuri,
pentru a-i ține calea, pe
aleile parcului Palatului
Buckingham, reginei An-
gliei. Idioții nu știu că nici

măcar pe vremea „Reginei
Fecioare” Elisabetha I, nu s-
ar fi putut asta, că și atunci,
în secolul XVI, exisa un pro-
tocol de stat extrem de
strict.

Fuduli și proști, își
urăsc părinții și bunicii. O
dată pentru că, prin tradiție,
bătrânii sunt considerați
izvor de înțelepciune și, în al
doilea rând, pentru că îi
consideră „neproductivi”,
deci „inutili”. Drept care,

fabrică proiecte de legi ale
pensiilor, militare și civile,
menite să le aducă pension-
arilor, decesul prematur.
Uitând că ei, acești bătrâni
disprețuiți, i-au născut din
dragoste, i-au hrănit, îngrijit,
educat să-i facă oameni,
până când au încăpuț pe
mâna demenților comu-
nism/globalismului care i-au
atras, cu vorbe goale și bani
mulți, transformându-i prin
„training”, în arme de nimi-
cire în masă, una dintre
pricipalele lor misiuni fiind
reducerea drastică a
populației, în spatele jocului
de-a Covidul

Inapți și inepti, inca-
pabili și inadaptați, ei îi
urăsc pe toți cei care
excelează în meseriile lor,
de la agricultori la medici și
profesori, la mineri și ce-
feristi. Dar cel mai mult îi
urăsc pe prelați și, în-
deosebi, pe militari. Pentru
că Biserica este ultimul liant
și stâlp de rezistență al unei
națîi, iar Armata – ultimul
stâlp de rezistență al Statu-
lui. Nu există state fără mili-
tari! Până și Vaticanul are o
gardă elvețiană! Dar armate
fără țară există și sunt ca-
pabile să construiască, în
jurul lor, state. A se vedea
Israelul și Autoritatea
Palestiniană.

Așadar, noile „genii
ale Carpaților” n-au făcut ar-
mata dar fac legi pentru

rezervișți și își permit să îi
judece pe militari, jandarmi
și polițiști, concluzionând că
singurii adevărați sunt nu
cei gata să-și dea viață pen-
tru Țară, ci aceia care cară
țucalul stăpânilor lor pe me-
leaguri străine.  Și care se
întorc „victorioși”, atunci
când talibanii s-au înțeles cu
respectivii stăpâni să le dea
ce-i interesează (opium-ul și
metalele rare), lăsându-i
pradă genocidului pe fraierii

care s-au crezut apărați. Și
sunt puși, săracii, să
mărșăluiască pe sub Arcul
de Triumf sau pe Calea Vic-
toriei, confiscată, astăzi, de
„transgenderi”, cu aerul că
sunt înaintașîi lor, întorși
victorioși de la Plevna, după
ce le-au dat cu tifla și sul-
tanului și țarului.

Cu astfel de rebuturi
umane nu se poate nego-
cia! Am cere degeaba
investițîi în refacerea indus-
triei româneșți, în autostrăzi,
în sănătate și învățământ,
salarii și pensii decente etc.
Pentru că misiunea lor este
vânzarea către străini, pe
nimic, a ceea ce mai avem
că sursă de venit: CFR-
Marfă (rezolvat), CFR-
Călători, TAROM și Portul
Constanța (în curs de re-
zolvare), Platforma
Măgurele (rezolvată), Exim
Bank, CEC Bank, Nuclear,
Hidro și Trans Electrică,
LOTO, Poștă Română etc.
Urmează privatizarea jan-
darmilor și externalizarea
Apărării! Pentru că, mai pre-
sus de toate, misiunea lor
constă, prin distrugerea ul-
timelor rămășițe ale struc-
turilor, onoarei și demnitățîi
militare, în distrugerea
României! De aici și ofen-
siva împotriva simbolurilor
naționale: moneda, imnul,
Ziua Națională, Tricolorul!

De ce vom ieși în
stradă? Nu pentru a nego-

cia cu deșeurile neamului
nostru, conduse de un con-
damnat penal în SUA, ci
pentru a-i avertiza pe
stăpânii lor că ne-am săturat
și că totul se oprește ACUM
și AICI! Vom ieși ca omologii
noștri din Franța, Germania,
SUA, Italia, U.K, Australia,
Grecia etc. pentru a trans-
mite comunism/globalismu-
lui mesajul… „Până aici!”. În
față clădirii Guvernului,
văduvită de Tricolor, va tre-

bui să ieșim cu sute și mii de
drapele tricolore! 

Și, fără tribune și mi-
crofoane, vom încerca să
dărâmăm „zidurile Ierihonu-
lui”, strigând, la unison:
„Demisia!”, „Trădătorii!”,
„Hoții!”, „Impostorii!”. Patru
cuvinte care rezumă atât re-
alitatea politică a unei
Românii erodată din interior,
cât și programul de
revendicări al categoriilor
socio-profesionale pe care
le reprezentăm.

Onoare și Patrie! Vai
de cei învinși! 

●



Ghimpele Națiunii

O lege ce ar fi trebuit adoptată „la pachet”; „la pachet” cu demisia tuturor celor vinovați…O lege ce ar fi trebuit adoptată „la pachet”; „la pachet” cu demisia tuturor celor vinovați…

Cezar Adonis
Mihalache

AAdoptarea legii con-
sumatorului vulnerabil (de en-
ergie) nu este nicidecum o
reușită… Iar partidele și politi-
cienii care se împăunează cu
această victorie legislativă
doar își dovedesc fățiș
incompetența… Căci nu este
nimic de sărbătorit în a avea o
asemenea lege… Nu după trei
decenii de democrație, nu într-
o economie care a tot duduit
până a ajuns să bubuie cursul
valutar… Pentru că, privind
extaziați la „beneficiile” oferite
de lege (beneficii oricum
trecătoare, și vor avea grijă
inflația și cursul valutar să fie
așa), ignorăm subiectul 
legii… Cetățeanul vulnerabil,
existența lui într-o economie
atât de avântată spre creștere,
dar nu și spre binele individual,
încât, iată, avem nevoie de in-
dexarea de urgență a pensiilor,
dar și a salariului minim, pre-
cum și despovărarea acestuia
de impunerile fiscale…

Politicienii și
guvernanți ar fi avut ceva de
sărbătorit în clipa în care ar fi
făcut dovada priceperii lor
încât să poată anunța că
românii nu au nevoie de o
asemenea lege. Sau cel puțin
nu una atât de necesar a fi
extinsă la grupele de populație
încât să ajungem să vorbim
despre o lege a cetățeanului

universal vulnerabil. Or, să
ajungi să transformi într-un
merit adoptarea unei asemena
legi dovedește nivelul 
de golănie politico-
guvernamentală la care am
ajuns. Iar sindicatele sunt vino-
vate și ele în mare măsură…
Și ele dar și reprezentanții
societății civice. Pentru că din-
spre acele zone ar fi trebuit să
vină reacțiile de opoziție, nu
față de adoptarea unei legi, ci
față de felul în care am ajuns
să fim dependenți de ea la
nivel de țară. Acum, cu o
asemenea lege atât de ușor
adoptată, fără furia unei
societăți care să întrebe cum
am ajuns să avem nevoie de o
asemenea indemnizație de
compensare parțială a sărăciei
, guvernanții chiar se vor culca
pe o ureche. Pentru că vor
avea răspunsul la orice
eventuală, nu nemulțumire a
populației, de care oricum nu le
pasă, ci la pseudo atenuarea
șocurilor date de feluritele
intervenții pe feluritele piețe…
Și nu doar cele „energetice”,
nu doar cele „de consum”, ci
peste tot unde măsurile guver-
namentale aberante vor gen-
era adevărate tsunamiuri… Și
nu unele în timp, nici pe ter-
men mediu măcar, aproape
nici pe cel scurt, ci imediat, in-
stantaneu, de multe ori chiar
într-o formă speculativă a unor
mercenari politici guvernamen-
tali, care vor șantaja prin
informații și acțiuni pe piață.

Avem o lege care va
proteja bugetele companiilor
energetice și bugetele de im-
pozite aferente ce se
colectează din prețurile și tar-
ifele încasate, pe care le va
proteja de șocul dat de inca-
pacitatea generală a populației
de a mai plăti. Dar, consuma-
torul de rând va rămâne nu
doar la fel de vulnerabil, ci va fi
și mai ușor de corectat în atitu-
dinile politico-electorale ce vor
deveni monedă de schimb, de
îndreptare, prin anumite prac-
tici guvernamentale. În plus,
sumele alocate acum pe seg-
mentele de consum energetic
vor produce în piață, cel puțin
pe segmentul consumatorilor
de lemn, alte creșteri de prețuri
la furnizor… Și mai avem o
problemă. Pentru că un con-
sumator vulnerabil nu este în
mod esențial un salariat ori un
pensionar cu venituri mici (in-
dividuale ori pe familie). Și
atunci, ce vom face, mai
inventăm o lege și pentru
cetățeanul fără nici un fel de
venituri, practic mai vulnerabil
decât subiectul vizat inițial,
pentru acele persoane ce nu
pot face dovada veniturilor în
fișele necesare pentru a le
putea stabili cuantumul de de-
contare a gradului de
sărăcie?…

Pe de altă parte, legea
se transformă și într-o măsură
de tip Robin Hood, o discrim-
inare între cei ce au venituri su-
ficiente și își permit să achite

aceste facturi (diferența fiind că
ei o vor face strâmbând din
nas, nu strângând din dinți),
pentru că o parte din costuri, și
din subvențiile adresate con-
sumatorilor vulnerabili (estimați
de Ludovic Orban la 500 000
de cetățeni, sau „de
gospodării”, nefiind nici el prea
bine lămurit chiar dacă își
asumă meritul și valoarea, fără
număr, nu-i așa?!, acestei
legi), așadar o pate din costuri
se va transfera tocmai spre cei
ce pot plăti. Dar chiar dacă ei
pot plăti, tot discriminare se
cheamă, pentru că nu este
echitabil ca o parte a populației
să suporte costuri doar pentru
că are de unde…

Oricum, sumele oferite
ca subvenții celor vulnerabili
sunt mici în comparație cu
trendul inflaționist, o lege reală
de protecție a consumatorului,
și nu doar al celui vulnerabil
(decis prin grilele guvernanților
în funcție de venituri și o serie
de documente justificative),
trebuind să facă aceste
îndreptări nu prin sume fixe, ce
pot fi decise de guvernanți în
funcție și de așezarea pe cal-
endarul electoral, ci prin pro-
cente corelate cu indicele
inflaționist. Așa nu avem decât
o altă strigare populistă ce
furnizează facturi de scontare
electorală… De fapt, o aseme-
nea lege trebuia adoptată doar
„la pachet” cu demisia în masă
a clasei politice, a
guvernanților și a promulga-

torului final… Pentru că este o
lege care dă conținut, nu val-
orii, ci lipsei de viziuni pentru o
țară… Este o lege a rușinii, dar
nu a acelora care trebuie să
beneficieze de aceste decon-
turi financiare parțiale (în nici
un caz, nu sprijin, nu ajutor
real, cum se trâmbițează pop-
ulist), aduse de lege la „com-
pensarea” unor tarife
exorbitante, ci a acelora care
ne-au adus aici.

Această lege pur și
simplu nu ar fi trebuit să existe.
Sau cel puțin nu acum, ci,
poate, undeva la începutul
anilor ’90, când intram pe o
piață nouă, total neprotejați…
Dar nu acum la atâta distanță
în timp. În fapt, nu ar fi trebuit
să existe însăși situația
declanșatoare a motivării unei
astfel de legi. Vulnerabilitatea.
Pentru că lucrurile trebuiau
corectate de guvernanți în
piață, prin instituțiile specifice
(dar aici avem doar avertis-
mentul acestora către noi, că
va trebuie să ne obișnuim să
plătim asemenea facturi astro-
nomice – dixit șeful Protecției
consumatorului), prin im-
punerea de limite tarifare furni-
zorilor, ori prin restrângerea
umflării tarifelor prin reducerea
sau chiar eliminarea cotelor de
tva și accize. Pentru că nu
corectezi piața de furnizare
prin artificii de ajustare la
nivelul consumatorului final.

●

Mai puţin Cîţu, mai mult SIE…Mai puţin Cîţu, mai mult SIE…

Petru
Romoșani

SScandalul „Florin Cîţu
penal” e departe de a se fi
stins, închis. Vor răbufni mereu
alte dosare, alte dezvăluiri, se
vor cere interminabil clarificări.
Clarificări care nu au cum să
vină pentru că Florin Cîţu e un
personaj de penumbră, fabri-
cat în birouri ferite, în-
tunecoase. Ale cui? Foarte
probabil, ale SIE, dar, când
spui SIE, spui Securitatea, şi
deci e implicat până la urmă tot
Sistemul, tot statul subteran.

Klaus Iohannis şi PNL
mai au de încasat destule lovi-
turi care pot veni de oriunde,
de la Ludovic Orban, chiar din
PNL deci, de la USR-Plus,
concurent pe partea „dreaptă”,
de la PSD, AUR, SRI sau chiar
de la entităţi străine. A fost re-
crutat Florin Cîţu şi de CIA, de
FBI sau de alt serviciu special
american? Nu există
deocamdată probe, urme.
Decât, poate, cei 9 (nouă!) ani
(prea mulţi!) petrecuţi de Cîţu
în SUA pentru doar 4-5 ani de
studii. Pentru că şi doctoratul
se pare că a fost o altă
minciună. Şi anii de absolvire
se încurcă de la un CV la altul,
mai ales după răspunsurile
obţinute de ziarul Libertatea de
la universitatea americană.
Mai are Florin Cîţu şi alte
diplome „drăguţe” pe care încă
nu le cunoaştem? Are cumva
şi o pregătire „de intelligence”
americană? Cei interesaţi de
scandalul „Florin Cîţu penal” ar

trebui, poate, să-l treacă pe ac-
tualul prim-ministru al
României pe planul doi şi să se
intereseze mai mult de activi-
tatea SIE, Serviciul de
Informaţii Externe, din vremuri
presupus apuse şi până astăzi.
Drumul spre gloria politică a lui
Florin Cîţu pare serios vegheat
şi protejat de mari nume din
SIE sau apropiate de serviciu:
Mugur Isărescu, Minodora Ilie
(Fundaţia Internaţională Ome-
nia este într-adevăr a
rezerviştilor?), Ioan Talpeş,
Daniel Dăianu, Mişu Negriţoiu,
Alina Gorghiu, Lucian Isar,
Klaus Iohannis etc. Dacă
aprofundăm ce mai înseamnă
SIE, am putea înţelege mai
bine şi rolul jucat de Florin
Cîţu. Florin Cîţu nu a fost ales
de popor nici pentru postul de
ministru de Finanţe şi cu atât
mai puţin pentru postul de
prim-ministru. Modul în care a
făcut şi continuă să facă îm-
prumuturi gigantice fără să dea
socoteală populaţiei în numele
căreia face aceste împrumuturi
e cu adevărat scandalos şi dă
măsura iresponsabilităţii sale şi
a patronilor săi nevăzuţi, aşa
cum nici gestionarea ţării în
general, economic dar şi politic
(vezi deplasarea sa recentă la
Kiev), nu ne poate lăsa
indiferenţi. România nu e
jucăria lui Cîţu şi a patronilor
săi, oricare ar fi ei. Negocierile
dintre PNL şi USR-Plus prin
care USR-Plus l-ar fi impus pe
Florin Cîţu prim-ministru sunt
mai degrabă comice şi peni-
bile, ba chiar binişor batjocori-
toare la adresa opiniei publice

despre care se crede că poate
să înghită orice. De fapt, Florin
Cîţu i-a fost dat în plic lui Klaus
Iohannis, şi nişte băieţi mai
descurcaţi au rezolvat prob-
lema domnului preşedinte
înainte ca acesta să plece într-
un binemeritat week-end la
Sibiu. Cine e la capătul firului
pentru numirea lui Cîţu, un
anonim venit din neant în pos-
tul de prim-ministru al
României? SIE? Statul sub-
teran? CIA? Soros? FMI? Nici
un răspuns. Putem doar pre-
supune că au un amestec
grosolan cei care i-au făcut
preşedinţi, de câte două ori, pe
Traian Băsescu şi pe Klaus Io-
hannis. Şi sunt aceiaşi care l-
au făcut preşedinte în Ucraina
pe mediocrul comic Volodimir
Zelenski fie şi numai pentru că
suntem din zonă? Destui ob-
servatori sunt deja de acord că
SIE are merite deosebite în
cariera neverosimilă a lui Forin
Cîţu. Să lăsăm deoparte
deocamdată CIA, Soros, FMI
etc., şi să ne ocupăm de faliţii
noştri. Dacă prim-ministrul
Florin Cîţu (la fel ca Ludovic
Orban înaintea sa atunci când
Cîţu era doar ministru de
Finanţe) tot nu catadicseşte să
ne explice pentru ce face în
continuare împrumuturi faraon-
ice, atunci merită să ne punem
nişte întrebări în legătură cu
prezumtivii săi patroni şi pro-
tectori din SIE. Este acest ser-
viciu secret şi o reţea de crimă
organizată încă de la
înfiinţarea sa de către NKVD-
ul sovietic în anii ’50 (DIE, CIE,
SIE)? Câţi refugiaţi români în

Occident au fost asasinaţi,
răpiţi, terorizaţi, recrutaţi,
urmăriţi de predecesorii, colegii
şi prietenii lui Nicolae Pleşiţă
(vezi cazul Paul Goma-Virgil
Tănase sau cazul Matei
Haiduc), Aristotel Stamatoiu,
Mihai Caraman, Ioan Talpeş (a
livrat sau nu „fantomele”?),
Cătălin Harnagea, Gheorghe
Fulga, Claudiu Săftoiu (împins
la demisie pentru că a afirmat
în Parlament că SIE
desfăşoară acţiuni operative
pe teritoriul României, inclusiv
interceptări telefonice), Silviu
Predoiu, Mihai Răzvan Un-
gureanu, Teodor Meleşcanu,
Gabriel Vlase (directori ai ser-
viciului)? Pentru prima
perioadă poate fi citit cu folos
volumul Culisele spionajului
românesc. DIE 1955-1980,
scris de Mihai Pelin şi publicat
în 1997 la Editura Evenimentul
românesc. CNSAS nu a avut
acces la cele mai multe dosare
CIE (1981-1989) şi SIE (după
1990). De ce? Secrete de stat
sau crime şi infracţiuni de stat?

Ce mai spionează azi
SIE ca să poată beneficia de
sute de milioane de euro de la
buget în fiecare an? Şi, dacă
tot ne îndatorăm colosal prin
Florin Cîţu ca să plătim salarii
şi pensii (inclusiv salariile
enorme ale cadrelor SIE 
şi pensiile speciale ale
rezerviştilor DIE-CIE-SIE), n-ar
fi mai judicios şi mai înţelept să
facem economie de un serviciu
devenit, foarte probabil, inutil,
atribuţiile sale constituţionale
putând fi preluate de SRI şi
serviciul de informaţii al ar-

matei? Pentru că se foloseşte
de secret, SIE nu raportează
niciodată nici o activitate. Dar
mai are vreo activitate utilă şi
pentru ţară, nu numai pentru
angajaţii săi, pentru rezervişti
şi pentru partenerii externi (pe
banii noştri)? Ca şi în alte ţări
pe care le-am luat ca model,
SIE se regăseşte din plin în
MAE, Ministerul Afacerilor Ex-
terne (mai are România vreo
politică externă proprie?), şi în
ICR, Institutul Cultural Român
(iniţial Institutul Român pentru
Relaţii Culturale cu
Străinătatea, care a funcţionat
între 1947 şi 1989 şi care se
ocupa în primul rând de
supravegherea şi controlul int-
electualilor români din exil, de-
venit Fundaţia Culturală
Română între 1990 şi 2003,
condusă de Augustin Buzura).
Şi aceste instituţii sunt inutil
obeze tot din cauza lui SIE?
Câtă diplomaţie, cât comerţ,
câte relaţii economice şi câtă
cultură mai fac „baieţii” şi
„fetele” Securităţii prin marile şi
micile capitale ale lumii? Câte
firme acoperite are SIE pe ter-
itoriul României şi cât ne costă
acestea la buget? Şi SIE mai
desfăşoară activităţi operative
pe teritoriul României, inclusiv
interceptări telefonice (vezi
Claudiu Săftoiu)? Cariera
politică cu totul ieşită din
comun şi din norme a lui Florin
Cîţu ne dă, iată, ocazia să
punem nişte întrebări oame-
nilor „umbrei” (şi ai întunericu-
lui?). Uite că e bun şi Florin
Cîţu totuşi la ceva!

●


