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vieții e să te știi om bun.”

- Ioan Slavici
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Acești parlamentari euro cai verzi Acești parlamentari euro cai verzi 
pe flamuri de UE…pe flamuri de UE…

Cezar Adonis
Mihalache

NNici măcar nu am
deschis primul plic cu banii
de la UE și suntem deja puși
la colț… Și nici măcar nu o
fac reprezentanții străini, ci
ai noștri, acei vasali ai Eu-
ropei… Că așa s-a trezit
unul dintre europarlamen-
tarii „români” să dea cu noi
de pereți. Nu a venit în par-
lamentul național să-și 
exprime opiniile, ci
vehiculează, ba chiar
înveninează, de la
adăpostul postului de eu-
roparlamentar. Sigur, am
putea întreba: „Ce ai cu noi
cucoană?”, „Ce ai cu țara
asta și de ce ne pui cenușă
în cap fără a fi (încă)
vinovați?”… Dar nu merită
să ne pierdem timpul cu
frustrările încrețate (!) ale
unei foste, actuale, pe viață,
nu pesediste, ci
proilesciană… Doar atât
putem să-i spunem… În loc
să piardă timpul cu
reclamații despre felul în
care am fi cheltuit banii pe
care nici măcar nu i-am
primit, mai bine ar avea grijă
de ai ei, cei de protocol…
Că numai mâine-poimâine o
să trebuiască să meargă la
totemul idolului de la umbra
nucului și nu o să-i ajungă
lovele să-și aducă veșnica
(ne)recunoștință…

Și nu a fost o ieșire
de la sine putere, girată de
frustrări și orgolii, când ne-a
zis de la obraz, aproape cu
tonul amenințător al țaței
Leana, că „Vine UE cu un
audit la voi!”… Se prea
poate să-și fi adus și dum-
neaei contribuția la stimula-
rea procesului, dar alții se
folosesc de frustrările,
ignoranța, reavoința unor
comisari (ăștia comisari,
deh’!) români care nu mai
știu cum să-și ponegrească
țara pe persoană de partid
politic neagreat… Iar fără
nici o legătură cu solicitările
unora dintre partidele noas-
tre pentru renegocierea
pnrr, imixtiunea individei e
de măsură să justifice nu
doar renegocierea, ci anu-
larea de facto…

Pentru că nu suntem
sclavii nimănui! Și chiar
dacă feluriții vasali ne-au
vândut prin instituțiile eu-
ropene, țara nu a fost și nu
este a lor, pe cap (adesea

sec) de europarlamentar
pentru a negocia ei. Dar
suntem într-un risc real de
vasalizare a țării mai mare
decât toate misiunile FMI -
ului și Băncii Mondiale la un
loc… Măcar, acolo, inițiativa
verificării „la sânge” venea
de la niște străini numiți
temporar în funcții de
aroganță și care, într-un
succes pur românesc,
ajungeau la căpătuială și
odihnă cu slană și țuică prin
misiuni tot mai dese, dar tot
mai puțin amenințătoare…
Iar dacă acestă cucoană, ce
se dă mai mult decât ar tre-
bui glăsuitoare a UE, chiar
ne transmite, fie și prin cu-
vintele strivite de dezgust și
lehamite pe buzele vineții de
înfumurare (unde o fi roșul
catifelat al trandafirilor de
altădată?…), ne reproduce
dară vreo atenționare de
babă (UE, desigur!), că vine
și ne ia la puricat cu un audit
pe pnrr, că dă cu noi de
pământ de o să numărăm
mai multe stele decât pe
broderia steagului la care
am fost închinați, realitatea
este că nu va fi decât un
abuz, o poziție de forță, de
„mascul(ă)” alfa, nu a
coanei Crețu, ci a Uniunii
Europene. Căci, atâta timp
cât nu a intrat în visteria țării
nici măcar un euro pe plan
de pnrr, nu putem discuta
despre un audit al UE în
România… Și nu-l putem
discuta nici dinspre alte
neconcordanțe pe care eu-
roparlamentarul, nu anti-
românesc, ci doar anti
anumite partide românești,
le ignoră în mod voit…

Unde va face UE
„auditul”? Poate în fundul
curților noastre… Pentru că
nu poate veni de capul 
lui fără a avea o
corespondență inițială cu
instituția similară de la noi…
Nu dacă mai suntem nor-
mali la cap și mai tratăm
țara asta ca fiind a noastră,
și nu a altora, cu noi cu tot.
Și pe ce nerealizări și
furtișaguri se va face audi-
tul? Dar mai ales cum să-l
faci (poate vor găsi un
funcționar să semne de
primire pentru „inspecția” pe
criterii juridice „antepost”),
cum să execuți un audit pe
ceva ce nu a fost primit?

E drept, o
recunoaște într-un fel și
această „chiriță” de Brux-
elles, reproșându-ne că nu

am accesat prefondurile
oferite în cadrul pnrr! Păi’,
uite de aia nu le-am acce-
sat, cucoană, să nu exista
motivația unui audit pentru
că s-au încasat niște euro
mai ageamii, ca număr, dar
cu posibilități de șah-mat,
ba chiar de cal troian, dacă
erau luați.

De aceea, UE nu
poate executa un audit în
România pe pnrr… Nu
încă… Poate face cel mult o
evaluare a îndeplinirii unor
criterii tehnice asumate… Și
nici după ce vom fi primit
banii și, mai ales, va fi intrat
mâna hrăpăreață a politicu-
lui până în fundul sacului, tot
nu va putea „baba” (din nou,
cea UE!) să facă audituri de
capul ei… Ci doar prin or-
ganismele echivalente de la
noi… Doar prin misiuni
anunțate și nu prin
scoaterea corigenților la
tablă și afișarea degetelor
unse la tăierea tortului pnrrr.

Dar poate că până
atunci reușim să renego-
ciem chiar pnrr -ul. Deși ni
se spune că nu mai avem
loc de întors, că am semnat
și cam asta a fost, juridic
avem dreptul de a cere
acest lucru, invocând toc-
mai imixtiunea UE ca agent
de control constatator pe
deconturile, nu doar neîn-
casate, dar nici măcar com-
pletate.

●

Reforma sistemului de pensiiReforma sistemului de pensii
prin… pnrrprin… pnrr

Ionuț
Țene

GGuvernul prin Planul
Național de Redresare și
Reziliență, aprobat oficial la
Bruxelles, vrea reforma sis-
temului de pensii din România,
precum și pașii care urmează
să fie parcurși. Potrivit docu-
mentului aprobat de Comisia
Europeană, creșterea vârstei
de pensionare va fi voluntară,
va fi propusă o nouă formulă de
indexare a pensiilor și va fi
modificată pensionarea
anticipată. Astfel, vor putea ieși
la pensie cei care au realizat un
stagiu complet de cotizare de
43 de ani, cu cel mult cinci ani
înainte de vârsta standard de
pensionare. Legea ar urma să
intre în vigoare la finalul anului
2023. Noua lege a pensiilor ar
urma să fie finalizată la nivelul
guvernului în prima parte a an-
ului viitor, urmând ca mai apoi
să fie trimisă în Parlament.
Sigur se dorește, în timp,
creșterea vârstei de pensionare
până la 67 de ani. Desigur la în-
ceput doar „voluntar”, asta în
timp ce regimul pensiilor spe-
ciale nu va fi desfiiințat, iar
magistrații, polițiștii, sereiștii,
militarii speciali se pot pensiona
la 48 de ani pe sume uriașe,
unii până la 30.000 lei pe lună,
pentru a se putea bucura de
tineri scufundați în deliciile unei
vieți cu chef la trecerea în
rezervă. În rest, tot poporul va
trage din greu până la 67 de
ani, unii fără să mai apuce să se
bucure nici de pensia mizeră pe
care o oferă statul român. Și
chiar dacă apucă pensia, după
43 de ani de muncă cetățeanul
care nu este din regimul pensi-
ilor speciale este atât de uzat,
obosit și stors de energie, că
mai are timp doar de spitale și
banii îi ajung abia de medica-
mente, nu de vacanțe de lux ca
tinerii pensionari speciali. Trăim
perfect un nou ev mediu, un
popor întreg muncește până la
epuizare și la o vârstă înaintată
pentru ca o elită subțire să-și
trăiască viața cu pensii de lux în
vacanțe scumpe. Chiar și Rise
Project a observat această
anomalie a sistemlui de pensii
din România. Rise Project a
publicat o analiză interesantă
care demască acest sistem mil-
itarizat al pensiilor speciale din
România: „Cetățeanul român –
unul dintre cei mai săraci și mai
furați cetățeni ai Uniunii Eu-
ropene – îi plătește salariul celui
mai bogat magistrat al Uniunii
Europene. Apoi, îl pensionează
anticipat, cu 10-15 ani înainte
de a ieși el însuși la pensie, și îl
plătește cu și mai mulți bani
decât îl plătea în perioada
activă. Aceasta este, în rezu-
mat, relația financiară dintre

contribuabilii României și
reprezentanții celei de-a treia
puteri în stat a României. Și
acesta este, pe scurt, mecanis-
mul de funcționare a celebrei
pensii speciale din
magistratură. O pensie care, în
termeni efectivi, este de
aproape 30 de ori mai mare
decât pensia medie din sis-
temul public de pensii. Și o pen-
sie în contul căreia, în ultimii 10
ani, cetățenii români au virat o
sumă de bani cu care s-ar fi
putut construi clădirile a peste
100 de tribunale! RISE Project
nu a reușit să găsească nici o
altă țară din Uniunea
Europeană în care pensia
oferită magistraților să
presupună mai multe beneficii
decât cea care le este oferită
judecătorilor și procurorilor din
România. Această țară nu
poate fi găsită nici într-un raport
publicat recent de Comisia
Europeană, referitor la pensiile
speciale care se plăteau, la
nivelul anilor 2017-2018, în
statele UE. Raportul respectiv
spulberă mitul care se bucură
de o foarte mare trecere în
România, legat de o presupusă
practică uniformă în Europa, în
privința instituirii pensiilor spe-
ciale în magistratură. Potrivit
analizei lui, numărul țărilor co-
munitare în care magistrații nu
primesc pensii speciale este
mai mare decât numărul țărilor
în care magistrații primesc pen-
sii speciale. Deși legea din care
emană beneficiile acestei pen-
sii speciale se află, în momen-
tul de față, în dezbatere publică,
în vederea unor modificări pro-
movate de Ministerul Justiție,
niciunul dintre principalele ele-
mente care îi asigură exotismul
european nu este pus în
discuție. Propriu-zis, guvernul
PNL, care, la începutul anului, a
jucat comedia eliminării pensiei
speciale din magistratură, știut
fiind faptul că această eliminare
era imposibilă, nu face nimic
notabil în direcția micșorării
beneficiilor ei, deși, pe această
linie, nu există niciun fel de
jurisprudență potrivnică din
partea Curții Constituționale.”
De fapt, cred că, în România,
niciodată nu se va desființa sis-
temul privilegiat al pensiilor spe-
ciale pentru că este unul dintre
pilonii fundamentali de
susținere a actualului stat de tip
neo-polițienesc, care a protejat
inegalitățile și discriminările
strigătoare la cer din 1990 în-
coace și susține rotația cadrelor
din actuala clasă politică, cam
aceeași. În România pare că
funcționează, mai degrabă, un
singur partid politic care-și
schimbă pionii: expresia politică
a regimului pensiilor speciale.

●
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Confruntări româno-ruse pe frontul informațiilor secreteConfruntări româno-ruse pe frontul informațiilor secrete

Aurel I.
Rogojan

SSpionajul ca îndelet-
nicire a apărut ca necesitate
de cunoaștere a resurselor
teritoriilor vecine și a
intențiilor populațiilor aces-
tora. Limitele răsăritene ale
patriei neamului românesc
sunt atestate cu mult din-
colo de Nistru. Harta
„Răspândirea românilor
transnistreni”, întocmită de
locțiitorul prefectului
județului Tiraspol, Ilie 
Zaftur (publicată în revista
„Transnistria nr. 2,
București, 1941)
evidențiază că Ucraina lui
Duca Vodă se întindea până
la Nipru, iar disparați ca
număr, românii erau
prezenți și pe ambele maluri
ale Donețului. Dacă până
atunci doar hotarul etnic
depăşise Nistrul, domnitorul
Moldovei Gheorghe Duca
va duce şi hotarul politic în
zona transnistreană, având
în stăpânire toate teritoriile
dintre Carpaţi şi Nipru. Rușii
și ucrainienii au început
colonizările și rapturile teri-
toriale în spațiul etno-
genezei românilor după
anul 1700, odată cu domnia
lui Petru cel Mare și ne-au
luat vatra din strămoșească:
la 12 septembrie 1740, teri-
toriile de la „Margine”
(Ucraina în denumire slavă)
– 44.500 kmp.; la 31 de-
cembrie 1791, Trasnistria –
69.500 kmp.; 28 mai 1812,
Basarabia – 45.630 kmp.

Ajuns la Nistru în
anul 1791, Tarul Alexandru
I, a încercat să ia tot terito-
riul rămas Moldovei, dar şi
Muntenia întreagă, dintr-o
singură lovitură, în anul
1807, la tratativele cu
Napoleon I. Francezii s-au
împotrivit la Tilsit, apoi la Er-
furt, declarând că princi-
patele nu sunt teritorii
turceşti, Rusia trebuind să
solicite turcilor, contra păcii,
teritorii din „Casa Islamului”.
Pe cale de consecință, ruşii
au falsificat hărţile, denu-
mind „Basarabia”, teritorito-
riul dintre Siret şi Nistru,
Chilia şi Hotin, prezentându-
l drept turcesc, cucerit de
sultanul Baiazid al II-lea în
anul 1484. Cum francezilor
li s-a părut suspect de mare
teritoriul denumit „Basara-
bia”, ruşii au redus
pretențiile la 45.630 kmp.

În vâltoarea eveni-
mentelor din Rusia anilor
1917-1918, Basarabia s-a
constituit ca Republica
Democrată Moldovenească
, la sfârșitul anului 1917,
proclamându-și întâi au-
tonomia în cadrul Republicii
Ruse, apoi, după Revoluția
din Octombrie,

independența față de Rusia
bolșevică și, după câteva
luni, la 27 martie /8 aprilie
1918, unirea cu Regatul
României.

Urmare a ultimatu-
mului lui Stalin, Rusia
Sovietică ocupă, din nou,
Basarabia la 26-28 iunie
1940 , dar și Bucovina de
Nord şi Herţa – 50. 500
kmp. , în total 96.130 kmp.
Adăugând la acestă cifră
suma rapturilor anterioare,
din anii 1740 și 1791, rezul-
tatul este 170.130 kmp.
(suprafața actuală a
României este de 238.397
km²). Populația românească
majoritară din teritoriile ocu-
pate a fost sistematic
redusă prin deportări și
rusificări.

În logica sovietică,
interesul unor istorici pre-
cum Nicolae Iorga, Ion Nis-
tor, Gheorghe Brătianu,
Nichita Smochină ş.a. pen-
tru românii basarabeni, bu-
covineni şi transnistreni era
revanşard, agresiv, sub-
sumat „orgiei propagandis-
tice murdare şi deşănţate”
care ar fi cuprins istori-
ografia română burgheză,
respectiv, executării unor
„comenzi militare”, urmărind
„justificarea ocupării unor
noi teritorii sovietice”.

În logica serviciilor
secrete româneaști,
intențiile imperiale ale
Moscovei de a acapara,
bucată cu bucată, teritoriul
României și a-și extinde
frontierele până în Balcanii
de Vest și spre sud la Con-
stantinopol, precum și
chestiunea diasporei
răsăritene, răspîndite până
în Siberia și Extremul Orient
sovietic nu se putea să nu
constitue obiectul cercetării
informative a spionajului și
contraspionajului.

R e t r o s p e c t i v ,
românii se află de șase sec-
ole sub „ocupație
informativă rusească”, din
vremea țarului Ivan al III-lea,
iar vecinătatea periculoasă
cu Rusia sovietică a generat
necesități de apărare
contrainformativă material-
izate în organigrama Servi-
ciului Secret de Informații
prin „Frontul de Est”,
structură cu atribuții de
informații și contrainformații,
atât pe teritoriul României,
cât și în adâncimea
vecinătății cu Uniunea
Sovietică.

Activitatea de
informații și contrainformații
în perioada războiului cu
Rusia sovietică

Trebuie precizat că
cercetarea istorică a
confruntării României cu
Rusia Sovietică pe frontul
secret este mult îngreunată
și chiar imposibilă în unele

privințe, dat fiind faptul că în
anii ‘50 N.K.V.D.-ul, a extras
din arhivele Ministerului
Afacerilor Interne și ale
Securității circa 200.000 de
dosare care cuprindeau ac-
tivitatea serviciilor secrete
românești pe spațiul
U.R.S.S. , respectiv a ser-
viciilor secrete sovietice în
România.

Perioada interbelică
a fost una de confruntare
permanentă cu spionajul,
terorismul și popaganda
diversionistă ale servicilor
speciale sovietice împotriva
ființei naționale a statului
român, pe care o rezoluție a
Cominternului l-a calificat
„multinațional”, cerând
dezmembrarea României
Mari.

P r e m e r g ă t o r
operațiunilor militare
declanșate la 22 iunie 1941,
la data de 30 martie 1941,
Eugen Cristescu, Directorul
General al Serviciului Spe-
cial de Informații, a informat
Președinția Consiliului de
Miniștri (pe Generalul Ion
Antonescu) cu următoarele
constatări și previziuni:

„Președinția Consiliului de
Miniștri

Serviciul Special de
Informații
Nr. 6881/1941

Către,

Odată cu începerea
operațiunilor militare în
Peninsula Balcanică, este
de prevăzut o puternică
ofensivă pe întreg teritoriul
României, din partea or-
ganelor informative, de
toate categoriile, aparținînd
țărilor inamice Statelor sem-
nataresau aderente la
Pactul Tripartit și, în special,
din partea organelor inform-
ative sovietice, cari vor
acționa – cu mai multă in-
tensitate – în Moldova și
Nordul Dobrogei.

Aceste constatări
sunt bazate, atât pe
informațiunile obținute de
către Serviciul de Informații
al Armatei Germane – cari
au fost verificate cu preciz-
iune pe teritoriul Bulgariei și
sunt arătate în anexă -, 
cât și pe
informațiunileServiciului
nostru, cari au fost raportate
cu Nr. 6881 din 27 Martie
1941. Ca urmare, în afară
de intensificarea acțiunii
contra-informativă a or-
ganelor noastre de
siguranță, polițit și jan-
darmerie, ăn care sens
acest Serviciu a intervenit
cu rugămintea de a se da
ordin de către Președinția
Consiliului de Miniștri, Ser-
viciul de Informați al Armatei

Germane a propus ca și în
această direcție – a contra-
informațiilor – să se
acționeze în comun pe
teren, așa cums-a ralizat în
domeniul contra- sabotajului
și al informațiilor, atât prin
conjugarea acțiunei
agenților Serviciului de
Informații al Armatei Ger-
mane și ai Serviciulu nostru.

Este de menționat
că elementul principal, indi-
cat pentru urmărire, îl con-
stitue agenții sovietici. În
legătură cu această
chestiune, Serviciul de
Informații al Armatei Ger-
mane a relevat și atenția
deosebită ce trebuește dată
s u p r a v e g h e r e i
reprezentanțelor diplomat-
ice străine de pe teritoriul
nostru, și -în special- acelea
ale U.R.S.S., Statelor Unite
și Iugoslaviei.

Întrucât, în prezent,
Serviciul nostru nu posedă
pe teritoriul țării decât un
foarte redus număr de
agenți cu misiune
contrainformativă, am inter-
venit la M.A.N. pentru a
aproba introducerea în
buget a unui număr de 200
de agenți, cari inițial – pen-
tru încercare – vor fi
diurniști, iar apoi vor fi
încadrați bugetar în mod
acoperit. Suma necesară
acestui spor de agenți se
ridică la circa 1.900.000 lei
lunar sau în total
24.000.000 lei annual, la
capitolul «Personal».

Acest număr de
agenți va fi completat cu un
număr de agenți ai Servici-
ulu de Informații al Armatei
Germane, iar materialul
contra -informativ, procurat
de ambele agenturi, va fi
centralizat și verificat, în
comun, de centralele ambe-
lor servicii, trăgându-se con-
cluzii unice, cari – prin
Serviciul nostru de
Informații- vor fi prezentate
Domniei Voastre pentru a
aviza și hotărî.

Șeful Serviciului
Special de Informații

Director Gemeral

Eugen Cristescu” (Minis-
terul de Interne, Dosar Per-
sonal Eugen Cristescu nr.
6084)

Generalul Ion An-
tonescu a aprobat măsurile
propuse de Eugen
Cristescu și le-a completat
cu emiterea unui Decret –
Lege privind instituirea
pedepsei cu moartea pentru
spionaj-trădare. Planul
acțiunii informative a fost
susținut cu întărirea
Rezidențelor și Centrelor in-
formative din Moldova și
Dobrogea, iar în plan con-
trainformativ s-a intensificat

supravegherea Legației So-
vietice și a mediului relațiilor
acesteia. Trebuie, de
asemenea, menționat că
anterior Serviciul Secret de
Informații, sub directoratul ui
Mihail Moruzov, crease în
teritoriile vizate de expansi-
unea țărilor vecine agenturi
în conservare, pregătite a
se activa la momentul in-
vaziei militare străine.

Potențialul informa-
tiv al Frontului de Est a fost
instruit și dirijat pentru a
cerceta, sub toate as-
pectele, pregătirea de mobi-
lizare a Armatei Sovietice,
potențialul de război al
acesteia și, imediat după în-
ceperea operațiilor militare,
infiltrarea de agenți în linia
întâi și în spatele frontului.
În acest sens, S.S.I. avea
pregătite, din timp de pace,
dispozitive de acțiune
informativă la Chişinău şi
Cernăuţi, care au monitor-
izat perioada ocupației sovi-
etice din iunie 1940 -iunie
1941. De asemenea agen-
tura din regiunea Odesa a
documentat situația flotelor
din Marea Caspică și Marea
Neagră.

Frontul de Est a
elaborat studii referitoare la
potențialul economico- mili-
tar al Uniunii Sovietice și
forța combatantă a Armatei
Roșii, cu particularizări
privind districtele militare
Caucaz, Don și Volga. A fost
documentată starea indus-
triei de război și forța de mo-
bilizare morală a partidului
comunist.

Frontul de Est a fost
inițial structurat pe centre in-
formative în țară, la Cernăuți
și Chișinău, iar în U.R.S.S.,
la Odessa.

- urmare în pagina a 4 a -
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RRapiditatea ofen-
sivei militare din vara anului
1941 pentu eliberarea
Basarabiei a fost favorizată
de cercetarea de informații
și de cunoașterea
minuțioasă a dispunerii,
tăriei și vulnerabilităților
forțelor militare de ocupație.

După reorganizarea
S.S.I din anul 1942 s-a pus
accent pe dezvoltarea cen-
trelor, subcentrelor și
rezidențelor informative ex-
terne. Astfel, s-au mai con-
stituit două centre
informative externe la Sev-
astopol și Rostov, precum și
subcentre informative 
externe la Verhiva, Stro-
vopolskaia, Krasnodar, Pia-
trikovsk, Ordjonikidze,
Sodovoje, Abganierova,
Ciskiakova și Vecea-
Te l s v e a c h i . P e n i n s u l a
Crimeea, la Ialta, Sev-
astopol, Eupokaria, Kierci și
Djankai, precum și la Ni-
colov, Krivoirog și Dniepro-
pretorsk s-au organizat
rețele și rezidențe informa-
tive.

În afară de acest
potențial informativ, Frontul
de Est a fost completat, din
luna mai 1941, cu „Eșalonul
Mobil“, special constituit la
cererea Marelui Cartier
General pentru acțiunile in-
formative în timp de război.
Această structură se de-
plasa odată cu frontul și a
inclus aparatul de lucru al
Frontului de Est și Biroul
Agenturii cu trei centre in-
formative amplasate in
apropierea frontierei la
Suceava, Iasi si Galati si
două subcentre la Fălciu si
Tulcea.

C o n d u c e r e a
Eșalonului Mobil a fost
exercitată de Șeful Secției
Informații a S.S.I. , colonel
Ion Lissievici. Misiunile
Frontului de Est, respectiv
ale Eșalonului Mobil au con-
stat în:

– culegerea tuturor cate-
goriilor de informații nece-
sare pregătirii și desfășurării
operațiunilor militare.
Posibilitățile Frontului, în
această direcție, au fost de
un bun nivel al cunoașterii și
anticipării, inclusiv în ceea
ce privește spargerea fron-
tului la Stalingrad, dar Hitler
a ignorat avertismentele in-
formative;

– crearea și conducerea
agenturii din rândul
românilor basarabeni și a
minorităților, în principal
ruse și ucrainiene. Agenții

recrutați erau cointeresați
material și prin garanții de
protecție, inclusiv evac-
uarea odată cu trupele
române în caz de 
retragere a acestora;
-obținerea de informații prin
interogarea prizonierilor;

– culegerea de informații din
adâncimea frontului inamic.
În acest scop a fost
constituită Grupa specială
„Vulturul”, condusă de lo-
cotenent – colonel Vasile
Palius, secondat de Nicolae
Trohani. Acești doi ofițeri
aveau totală independență
și deplină libertate de
acțiune;

– Operațiuni de sabotaj și
diversiune în spatele frontu-
lui inamic,inclusiv cap-
turarea de „limbi” sau
răpirea unor ofițeri;
-apărarea contrainformativă
a capacităților militare
umane și materiale față de
acțiunile de spionaj, sabotaj,
terorism, propagandă și
subversiune ale inamicului;
–protecția contrainformativă
a spatelui frontului și a teri-
toriului eliberat sau cucerit
de Armata Română față de
comandourile de parașutiști
sovietici, unitățile de parti-
zani, organizațiile comu-
niste subversive, grupările
teroriste, ori de sabotaj,
propagandă și diversiune;

– penetrarea în organizațiile
subversive anti-românești și
documentarea activității
acestora în scopul
destructurării prin deferirea
membrilor arestați parche-
telor militare sau Curții
Marțiale, după caz și lichi-
darea fizică. Documentarea
și arestarea și trimiterea în
justiție se realizau de agenți
infiltrați ai Secției Juridice a
S.S.I.;

– depistarea și destruc-
turarea rețelelor de spionaj
sovietice din teritoriile elib-
erate ori ocupate. În
Penisula Kerci, de exemplu,
serviciul de informații mil-
itare ( cercetare- diversiune)
al Armatei Sovietice a lăsat
peste 500 de tinere special
antrenate pentru racolare în
scopuri despionaj, sabotaj și
acțiuni subversive împotriva
unităților militare române;

– susținerea cu informații a
urmăririi, capturării, după
caz și a lichidării partizanilor
sovietici și a gazdelor aces-
tora;

– urmărirea diverselor cate-
gorii de suspecți;

– investigații și anchete spe-
ciale privind persoanele
arestate de Eșalon sau la

ordinul Directorului General
al S.S.I.;

– supravegherea bazei
potențiale de sprijin a inam-
icului din rîndul populației și
a foștilor funcționari auto-
htoni ai administrației sovi-
etice;

– activități informativ-con-
trainformative specifice teri-
toriilor preluate în
administrare. În acest scop,
pe lîngă prefecții de județ au
fost atașați cîte doi agenți ai
S.S.I.;

– recuperarea de arhive și
documente militare sovie-
tice;

-identificarea și confiscarea
bunurilor mobile sovietice
necesare activității S.S.I. ori
ducerii războiului;

– operațiuni speciale de
mascare și dezinformare
pentru acoperirea față de
aliatul german a
dezangajării din ofensivă a
unor mari unități ale Armatei
Române, pentru a se pre-
veni o inevitabilă distrugere
a acestora. Mareșalul Ion
Antonescu a vizat o dezan-
gajare treptată, pe măsura
avansului frontului sovietic,
pentru asigurarea unei rez-
ervei de apărare a fron-
tierelor.

După declanșarea
de către Stalin a con-
traofensivei din 19 noiem-
brie 1942 de la Stalingrad,
colonelul I. Lissievici l-a in-
format „oficios”, sub forma
unei scrisori personale, pe
Eugen Cristescu despre
situația Armatelor 3 și a 4
române:

„Mult Stimate și Iu-
bite Domnule Director Gen-
eral,

[…]. Nu pot vă co-
munic date oficiale pentru
că nu cunosc situația reală,
întrucât -pe de o parte-
obiectul preocupărilor mele
nu-l formează trupele noas-
tre, iar – pe de altă parte-
cred că această situație nu
se cunoaște precis la ora
actuală nici de către cei în
drept, lucrările fiind în curs
de executare. 

Ceea ce pot să vă
comunic este că, după câte
sunt informat, toate marile
noastre unități […] au suferit
pierderi foarte importante în
ofițeri, armament și materi-
ale și se pare ceva mai puțin
în trupă. Dintre cele mai
încercate M.U. au fost D. 5
și D. 6 I., care au rămas pe
poziție fiind încercuite și
totoși au rezistat zile în șir
unor atacuri cu forțe mult
superioare lor.

Divizii cu pierderi im-
portante sunt : 9, 13, 14, 15,
1, 2 și 19 I, cum și D. 7 Cv.

Diviziile 1 Cv. și 20 I
luptă împreună cu Armata 6
Germană care se pare că
este încercuită între Volga și
Don […].

Impresia mea
personală este că armata
noastră se va resimți mult
de pe urma pierderilor
suferite și cu greu se vor
putea reface cadrele și
complecta  armamentul și
materialele pierdute. Fără a
căuta să scuz sau să acuz
pe cineva și deși nu am su-
ficiente elemente pentru a
judeca situația cu toată se-
riozitatea, totuși cred că,
Comandamentul german
sub ordinele căruia se
găsea Armata 3-a a neso-
cotit posibilitățile inamicului
și nici nu le-a cunoscut sufi-
cient de bine pe ale noastre
[…].

În ceea ce privește
personalul Eșalonului ce
conduc și al organelor din
subordinele sale, am
credința că și-a făcut pe
deplin datoria, cu toate
greutățile în care a trebuit să
acționeze. Activitatea
informativă este martoră a
acestei afirmațiuni și dacă
totuși nu s-a putut produce
mai mult, aceasta se
datorește viciilor de organi-
zare și încadrare din trecut
ale S.S.I., cum și greutăților
pe care le știți prea bine că
s-au întâmpinat când a fost
vorba să se creeze noi
posibilități.

Atât în numele meu
personal, cât și al cama-
razilor din subordine, vă
asigur că ne vom face dato-
ria mai departe, cu toată
conștiinciozitatea și
dârzenia hotărârii
conștiente pe care ne-o dă
dreptatea cauzei pentru
care luptă poporul nostru
mult încercat în decursul
veacurilor, ca și în present
[…].

Cu cele mai afec-
tuoase și distinse senti-
mente, rămân al Domniei
Voastre devotat

Colonel I. Lissievici
9 XII 1942” (Minis-

terul de Interne, Dosar Per-
sonal Eugen Cristescu nr.
6084)

Eșalonul Mobil și-a
extins acțiunile informative
și asupra Armatei germane.
In acest sens, într-un raport
semnat de colonelul Victor
Siminel, datat 23 octombrie
1944, destinat autorităților
militare sovietice, se
menționa: „[…] fără a avea
nicio dispoziție scrisă din
partea serviciului, care, de
altfel, nici nu putea fi dată în
acest mod, Agentura Fron-
tului de Est a considerat, din

proprie inițiativă, de datorie
să informeze direct conduc-
erea Serviciului și a Secției
I-a asupra unor anumite
stări de lucruri observate la
trupele germane, atrăgând
în mod special atenție
asupra moralului, în
scădere progresivă a tru-
pelor germane din Est pre-
cum și asupra politicii și
atitudinii, cu totul funeste în
consecințe, pe care Coman-
dantul Superior German o
adoptase față de populația
civilă din U.R.S.S. […]”.

După ieșirea
României din războiul îm-
potriva U.R.S.S. , Frontul de
Est a fost dizolvat, docu-
mentele care nu au putut fi
distruse au fost capturate de
Direcția de Contrainformații
– SMERȘ a Frontului III
Ucrainean, iar parte din
agentură a fost
deconspirată.

După data de 25 oc-
tombrie 1944, misiunile
Frontului de Est au fost
adaptate participării
României la războiul îm-
potriva Germaniei, fiind
creat Eșalonul Mobil de
Vest al S.S.I. Noul Eșalon
avea atribuții mult limitate în
conținut și reduse la o rază
de 25 km față de linia fron-
tului.

Eugen Cristescu și
ofițerii din compunerea
„Eșalonului Agentură”, cum
este menționat în docu-
mentele SMERȘ, au fost
acuzați de implicare în
progromurile din Iași,
Basarabia, Bucovina și
Transnistria, fără dovezi
concludente, doar pe baza
declarațiilor unor foști agenți
S.S.I.

●
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Ne strigă pe nume morții trecutului… Ne strigă pe nume morții trecutului… 
Ne strigă a moarte ce stă să ne răpună din propriile vârfuri de baionete…Ne strigă a moarte ce stă să ne răpună din propriile vârfuri de baionete…

Cezar Adonis
Mihalache

MMare mirare că nu au
adus și excrementul din
bronz cu ei… Că nu au de-
sprins balotul ăla cu nume de
baron din asfalt să-l aducă la
București. Dar probabil au ei
alte efigii și statuii pregătite
să ni le amplaseze și aici.
Pas cu pas. Mârlănește,
adică… Sau poate nici măcar
mârlănește. Căci, în clipa în
care nouă nu ne mai pasă de
ceea ce fac veneticii și „zve-
neticii” noilor „fuhreri” pe
pământurile noastre, nu se
mai cheamă mârlănie, nici
mișmaș, nici blat… Se
cheamă înlocuire identitară
acceptată. O ștergere de
comun acord, prin absență, a
identității noastre… Chiar
dacă ne plâng brazdele
pământului… Chiar dacă se
cutremură din străfunduri
pământul mormintelor, de
acolo, din coastele zdrobite
ale țăranilor, din pântecele
mamelor sfârtecate până la
inima pruncilor de baionetele
ocupanților… Chiar dacă ne
strigă să nu îi uităm, măcar
pe ei, pruncii uciși în pânte-
cele mamelor noastre și ale
Istoriei… A unei istorii pe care
am început a tratat-o nu ca
pe o mamă vitregă, căci tot

am mai fi avut o brumă de
înlăcrimare, ci drept o slută
ce ne-a sluțit prin faptele vite-
jilor din trecut imaginea
noastră, de lași, de azi, de
acum, de mâine… Un trecut
ce se face vinovat că încă ne
mai ține în fața ochilor un
petic de oglindă, căci a atât

mai rămas din respectul nos-
tru pentru înaintași, din
ținerea trează a memoriei
Eroilor, un ciob în care ne
privim cât de mici și egoiști
am devenit în drumul spre
înstrăinarea definitivă.

Urlă codrii, se
frământă pământurile a
răscoala uitată din noi…
Uitată și înlocuită cu lașitatea.
Căci, de multă vreme nu mai
e doar nepăsare sau dezin-
teres. Am făcut blat și cu

tăișul lamelor ce au împuns
pântecele țărăncilor noastre,
am făcut blat și cu lanțurile
sfărâmând oasele ce ne-au
zămislit pe noi din durerea și
suferința lor, ne-am iscălit și
trădarea pe lemnele roase
ale crucilor și troițelor eroice,
pe scândurile din copârșeele

suferințelor străbunilor, pe
care le-am lăsat a fi batjo-
corite prin trădarea și vân-
zarea gliei care le-a primit
suferința jurând neuitarea în
numele nostru.

M e m o r i a l e l e
înaintașilor noștri devin, din
zidiri ale omagierii jertfei lor,
piedestale pentru cizmele de
atunci, și de acum, ale
ocupanților. Ocupanții de azi
care defilează prin felurite
politici aculturale, de

apropieri, de înțelegeri, de
toleranțe, de acceptări, cu
busturile ocupanților de ieri.
Că sfărâmă a doua oară
oasele de zidire ale Pan-
teonului nostru, iarăși, nu ne
pasă.

Privim absenți, privim
nepăstori la marșul peste
ceea ce am fost noi cândva.
Până vom înțelege că aceluia
ce nu-și apără fiecare
brazdă, fiecare petic, fiecare
fărâmă și fiece bob de țarână,
nici umbra nu-i va mai
rămâne în timp.

În muzeul acelora ce
au suferit, au luptat, s-au
răsculat și s-au jertfit a fost
descălecată efigia neagră a
baronului din bronz de la
Sibiu. O expoziție „de câteva
zile” ce doar deschide drumul
spre mai mult pentru ei,
ocupanții de ieri și azi, și spre
tot mai puțin, spre un tot mai
puțin din nimic, pentru noi.

Oriunde putea fi
omagiat acest baron al os-
ândirii capilor țăranilor noștri
răsculați. Acest criminal pe
care nici un tribunal nu are
curajul a-l pune acolo unde îi
este locul. Printre asasinii is-
toriei. În oricare loc puteau
să-i atârne trena de fost gu-
vernator. Dar nu în muzeul
acelora pe care i-a osândit. Al
țăranilor iubitori de libertate și
dreptate. Și totuși, nici măcar

pentru a ne testa vigilența ori
nivelul de „toleranță”, ci doar
pentru a ne sfida și umili, ve-
neticii de azi l-au adus pe
Brukenthal acolo, ba, cu
semeție, chiar pe ușa din față
a Muzeului Național al
Țăranului Român. A fost adus
acolo unde nicicând nu a fost
loc și timp pentru eroii pe
care i-a condamnat baronul
la groaznica moarte. A fost
adus să otrăvească locul
unde nu s-a pus nici măcar o
statuie pentru Horia, Cloșca
și Crișan. Iar noi stăm
nepăsători… Ne sunt batjo-
corite muzeele, ne sunt ridi-
culizate prin astfel de
expoziții jertfele devenirii
noastre ca neam. Ni se pune
o mare paranteză între Neam
și Țară. O paranteză ce va
deveni un hău mai adânc
decât nepăsarea noastră. Va
fi ruptura continuității între
generații, în interiorul
aceluiași neam, al aceleiași
țări…

Ne strigă pe nume
morții trecutului… Ne strigă și
pruncii din vârful baionetelor
de grofi și baroni… Dar noi
nu mai auzim sunetul
sfâșierii… Chiar dacă e
strigătul morți ce se
apropie…

●
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Cristian
Vasiliu

UUnii s-au trezit… Nu
așteptam acest moment pen-
tru a aminti de afirmații pre-
monitorii mai vechi și pentru a
jubila meschin. Dar nici nu îl
pot lăsa să treacă fără a-l
marca în vreun fel. Trezirile
sunt bune, însă ele sunt ur-
mate întotdeauna la români de
lamentația după mintea cea
din urmă și de o nouă repriza
de somn. Există o fereastră
îngustă de timp în care ure-
chile sunt ciulite și inimile de-
schise.

Am ajuns aici. Într-un
impas politic, la o fisură
adâncă a socialului, la o
sarabandă a morții, în pragul
unei crize economice. Pentru
început ar fi interesant de
înțeles care este cauza Trezirii
tocmai acum. Era evident că
nu ne puteam juca la nesfârșit
cu ideile și interpretările; vine
un moment în care realitatea
are efectul unui duș cu apă
rece. (Metafora nu este deloc
întâmplătoare și, cel puțin
pentru locuitorii Bucureștiului
și ai Timișoarei, ea nici măcar
nu este o metaforă). Dar real-
itatea – oricât ar fi de
groaznică – nu este de ajuns!
Ea ajunge (direct) la om abia
când valul de semnificații cu
care acesta se apără de hao-
sul și suferința lumii se rupe.
Ne aflam aici, buimaci și
furioși, pentru ca bătaia de joc

a președintelui-faraon nu mai
are nicio acoperire, pentru ca
aroganțele dreptei și fentele
stângii nu mai pot fi înghițite și
pentru ca jocul de-a „uite prim-
ministru” sau „uite antici-
patele” este un teatru al
absurdului, o tragi-comedie cu
idioți. Nu mai există nicio
logică oricât de firavă, oricât
de viciată; nu mai există nicio
narațiune, oricât de  simplistă
și de maniheistă. Sloganurile
nu mai funcționează, propa-
ganda e suspendată sau
neconvingătoare. Nu mai ține
nici șmecheria de PR (copiata
direct de la Goebbels) cu
ciuma roșie (ieri rea, azi
bună), nu mai putem să
preamărim mâna invizibilă din
piața de energie (care e
invizibilă, dar totuși există), nu
mai putem da vina pe
nevaccinați pentru carnagiul
din spitale. Frigul și lipsa apei
calde nu le poți alunga cu ide-
ologie stângistă ieftină în prag
de iarnă. Nu mai poți să explici
lipsa medicamentelor, a pa-
turilor de ATI, a oxigenului, a
personalului cu sintagma
„vaccinul este singura soluție”.
Gunoiul de pe strada nu mai
poate fi un semn că „lupta cu
corupția din administrație”
funcționează. Personajele de
deasupra capetelor noastre
(cele care se ocupă de
politică, de pandemie, de
economie) și-au schimbat
replicile și atitudinile mult prea
repede pentru ca mentalul
colectiv să se ajungă să se re-

seteze; (și asta pentru că lu-
crurile au ajuns – probabil! – în
punctul în care nimeni nu se
mai gândește să păstreze
aparențele). Socialul e încă
perplex. Președintele își
găsește timp să lucreze între
concedii, summit-uri și jocuri
de golf; peneliști cu buzele
reci și încă murdare de injurii
pupă acum obrajii (sau
mâinile) pesediștilor; canalele
de știri nu mai lasă decât
medici „ortodocși” să
vorbească despre vaccin
(după ce în trecut o grămadă
de neofiți s-au îngrămădit să
ne explice „ce conține vac-
cinul!”); zilnic vin cifre – cifre
despre împrumuturi și morți –
să consfințească dezastrul;
biserica ne-a părăsit cu totul.
Categoriile cu care operează
acum Socialul sunt cât se
poate de simple: haos, frică,
paralizie, trădare, angoasa,
neîncredere, PTSD. Unii s-au
trezit și fac zgomot pentru că
suferă. Nu trebuie să fi psi-
holog sau sociolog ca să
constați acest lucru…

Apoi, dacă realitatea a
fost redusă la dimensiunea
frigului, a foamei, a suferinței,
fără alte scheme ideologice,
într-un final Socialul va părăsi
dorința de a mai înțelege și își
va dori răzbunare. Vor trebui
găsiți și pedepsiți Vinovații. Se
vor găsi unii să spună că nu e
prima dată când trebuie ridi-
cate pentru plebe gilotine,
țepe sau păduri de
spânzurători. Strategia „pâine

și circ” nu e nouă și nici in-
stinctele Socialul nu s-au rafi-
nat de două-trei mii de ani
încoace. Totuși, inclin că cred
că acum situația este diferință
și să nu se poate apela la
aceleași veșnice supape ale
Socialului. În primul rând dacă
nu mai funcționează
narațiunile (PNL – aducător de
investiții și prosperitate, USR
– tânăr, reformator, integru,
Președintele – luptătorul cu
corupția pesedistă, Vaccinul –
imunitate veșnică și singura
soluție, PSD – ciuma roșie,
Procurorii DNA – trimișii zeiței
dreptății, SRI – îngerul nostru
păzitor) nu mai poți arăta cu
degetul fără să riști. În al
doilea rând, este vizibil faptul
că s-a prăbușit total și încred-
erea în Justiție (pe bună drep-
tate!) și nimeni nu se mai
poate spera că va mai ține o
înscenare penibilă de pedep-
sire a vreunui nefericit (gen
Dragnea). E un joc cu chibrit-
uri aprinse pe un butoi de pul-
bere…

Dar explozia este tot
atât de probabilă pe cât de
probabilă este și o nouă
repriză de somn. Romanul
poate să doarmă foarte bine
dacă are stomacul gol, dacă îi
e frig sau dacă se simte trădat
câtă vreme îl mai are pe Dum-
nezeu alături să îi primească
necondiționat rugăciunile și
blasfemiile. Unii s-au trezit
(pentru o vreme) și poate vor
acționa în vreun fel, dar cei
mai mulți încă dorm și dacă

nici situația actuală nu îi poate
trezi, nimic nu o poate face. Au
ales pilula albastră…

Nu mai putem discuta
nici în termeni de speranță,
nici în termeni de morală, nici
în termen de politică (sanitară,
economică, etc…). Salvarea
nu poate fi decât individuală în
condițiile date și cel mult, pen-
tru a susține salvările individ-
uale, trebuie făcute previziuni
realiste despre viitor. Faptul că
previziunile mai vechi mi s-au
îndeplinit nu mă îndreptățește
la aroganță și cinism, ci doar
la o cruce în plus. Nu voi fi as-
cultat nici in continuare; sunt
privit cu neîncredere și de cei
ce au fost de partea
trădătorilor și de cei ce au fost
de partea trădaților. Realitatea
pe care am prezentat-o nu s-a
încadrat în nicio narațiune
oficială și probabil că nici în vi-
itor nu se încadra. Voi mai
face – probabil – și alte pre-
viziuni. Dacă m-ar întreba
cineva acum – cu o oarecare
doza de candoare – dacă în
Romania va fi mai bine, nu aș
putea să răspund decât că în
Romania a fost deja bine (ca
într-un banc cules de pe inter-
net). Să fii Mafalda în Româ-
nia e o afacere proastă câtă
vreme subiecții sunt Socialul
și Politicul…

În rest: Dumnezeu să
ne ajute de-acum, că noi nu
ne-am putut ajuta singuri!….

●


