
 
Rânduielile 
ORtOdOxiei 

latinO-ORientale 
și Organizația 
paramilitară a 
nOii Securități
Referendumul din octombrie este des-

pre rânduielile Ortodoxiei latino-orientale 
și despre Organizația paramilitară a noii 
Securități.

Franța - cinci bucăți. Germania - cinci 
bucăți. Italia - patru bucăți. Spania - o bu-
cată. România - șapte bucăți. SRI, SIE, SPP, 
STS, DGIA, DIPI și, parcă, DOS. Sunt cei 
Șapte Pitici, care scindează România și 
consumă de cel puțin șapte ori mai mult 
decât vechea Securitate. Acestora li se 
adaugă Organizația paramilitară din Piața 
Victoriei. Cei șapte pitici și Albă ca Zăpadă 
(imaculată ca hermina și bună pentru nas 
ca o doză de calitate) din Piața Victoriei re-
prezintă brigăzile de luptă împotriva Fami-
liei Tradiționale. În numele anticorupției 
sunt violate rânduielile Ortodoxiei latino-
orientale. Dar nu oricum. Ci în acorduri 
fasciste. "Ciuma Roșie" este o sintagmă fas-
cistă. A fost folosită prima dată în Germa-
nia, în anii '30 - Die Rote Pest, așa îi spu-
neau nemții, Die Rote Pest. Ciuma Roșie - 
să-i zicem așa - a existat și a rezistat în Ro-
mânia până prin anii '60. Stalin murise, 
Revoluția de la Budapesta '56 fusese asfixi-
ată, pe urmă au venit destalinizarea și des-
prinderea de sovietici.

Dacă spui că PSD este Ciuma Roșie în-
seamnă că ești un tâmpit sau un fiu de secu-
rist care vrea să întrețină o confuzie. PSD es-
te o anomalie incurabilă a Puterii, un partid 
mare condus de un viclean mic. Un scriitor 
american, pe care îl amintește și Constantin 
Bacalbașa (și îi pierde numele, în "Bucureștii 
de altădată", volumul trei, referindu-se la 
conducătorii României de atunci) consideră 
că există "oameni politici care, nefiind nici 
oratori, nici scriitori, nici savanți recunoscuți, 
se impun mulțimilor printr-un fel de putere 
nedeslușită. Acești oameni pot fi numiți oa-
meni magnetici. Dintre aceștia au fost și 
Lincoln, și Washington." Dragnea nu-i de 
aici. E magnetic ca șapca de milițian a tată-
lui său, l-ar respinge și slugile din Teleor-
man, dacă nu le-ar plăcea bugetăreala.

Dar acest referendum nu este despre 
Dragnea, cum vor să ne convingă neo-
marxiștii atei din Piața Victoriei. Apropo, 

cât mai mulți preoți în școli, ca să curețe 
sufletește copiii de propaganda legetebistă, 
de pedofilia ideologică nesancționată! Refe-
rendumul nu este nici măcar o temă legată 
de homosexuali, ci despre doctrinele care se 
fac, se desfac, se înmulțesc și se impun în 
numele acestora. Și mai este și despre capi-
talismul creștin de piață liberă - multina-
ționalele reprezintă o formă de neosocia-
lism menită să îngroape patronii mici, 
nealiniați și afacerile de familie. Și mai este 
și despre vietățile useriste, care nu produc și 
nu citesc nimic, dar îi fac analfabeți pe 
amărăștenii care muncesc - degeaba, dar 
muncesc, sau se fac că muncesc sau cred ei 
că muncesc. Și mai este (referendumul, dacă 
ați pierdut ideea, din cauza mea) și despre 
javrele antidemocrate care ignoră votul, pre-
cum Che Guevara - "dacă masele nu sunt 
pregătite să câștige alegerile, atunci revolu-
ționarii trebuie să preia puterea prin forță". 
Și mai este și despre concetățenii decenți, 
cărora li se pare că sunt rămași în urmă, da-
că vor un viitor salubru și sigur pentru copi-
ii lor. Sunt timizi, prea timizi acești oameni 
de vârsta doua, cu istorii personale în spate. 
Și știți de ce? Pentru că văd ceva în plus. 
Moartea. Înțelegi harta și jocurile morții 
doar după ce ai trecut de 45 - 50 de ani. Din 
păcate, nicio moarte nu e relevantă, pentu 
că micuții căcăcioși revolu ționari au forța să 
o ignore.

Dar de ce să ne întristăm? Trei chestii, de 
final! 1. Nu uitați, nu uitați, nu uitați că ne toa-
că la creiere cu "Ciuma Roșie" (eu n-am votat 
vreodată PSD!) cei care au luat sloganul Die 
Rote Pest de la fasciști! 2. Vlad Țepeș, Anto-
nescu și alți rigizi au murit, dar România a re-
zistat și va rezista guvernându-se după rându-
ielile ortodoxiei latino-orientale. 3. Un prieten 
al unui prieten al altui prieten, cu care m-am 
certat, are și el un prieten. Îl cheamă Buli. 
Când l-am văzut prima și ultima dată, i-am zis 
"să vorbești despre mame bune sau denaturate 
după ce vei pierde tu o sarcină, Buli!" n
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iuliu maniu, misiune unirea
Oameni şi iStOrie de centenar
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În toamna anului 1918, Iuliu Maniu - fruntaș 
al Partidului Naţional Român din Transilvania și 
membru al Parlamentului Ungar - se alătură Re-
gimentului 64 al Armatei Imperiale Austro-Un-
gare în descompunere - vezi procesul de divizare 
a regimentelor fostei armate imperiale pe criterii 
etnice. Ajuns la Viena, alături de camarazii săi de 
arme din fostele regimente cezaro-crăiești, în 
majoritate români din Ardeal, locotenentul de 
artilerie Iuliu Maniu întreprinde o primă acțiune 
remarcabilă. El solicită și primește din partea Mi-
nisterului de Război Austro-Ungar recunoașterea 
Senatului Central al Ofiţerilor și Soldaţilor Ro-

mâni. În contrapartidă, Regimentului 64 Orăștie 
se va ocupa de asigurarea ordinii publice în capi-
tala austriacă, după greva polițiștilor. Câteva săp-
tămâni mai târziu, sălăjanul Iuliu Maniu primește 
din partea Consiliul Naţional Român - organ po-
litic înfiinţat la Budapesta, la inițiativa lui Goldiș, 
Cicio Pop, Vaida-Voievod, Albani, Grapini și alți 
patrioți români - sarcina de a se ocupa de organi-
zarea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, care 
urma să decidă Unirea cea Mare a tuturor româ-
nilor. În perioada premergătoare marelui eveni-
ment de la 1 Decembrie 1918, Maniu inițiază cu 
succes o a doua mare misiune, una sinucigașă 

după părerea multor istorici. Viitorul lider al Par-
tidului Național Țărănesc se deplasează la Buda-
pesta unde solicită Ungariei să accepte dreptul 
Regatului Român de guvernare asupra românilor 
din Ardeal și Ţara Ungurească, aceasta fiind de 
altfel și vrerea întregului popor. Există dovezi po-
trivit cărora Batthyány Tódor, ministrul de inter-
ne în guvernul ungar, deranjat de un asemenea 
afront, ar fi cerut arestarea de îndată a lui Maniu, 
însă acest lucru nu s-a întâmplat. Pe 1 Decembrie 
1918, la Alba Iulia, se săvârșește marele act al Re-
întregirii, prilej pentru cei peste 1.200 de delegaţi 
ai românilor din Transilvania, Banat și Ţara Un-

gurească să voteze rezoluţia care decretează Uni-
rea tuturor românilor. Până la semnarea Tratatu-
lui de pace de la Trianon (1920), Iuliu Maniu va 
ocupa funcția de președinte al Consiliului Diri-
gent, guvernul provizoriu al Transilvaniei. Apoi, 
până în 1947, când este arestat de comuniști (moa-
re la Sighet, în 1953), va continua să joace un rol 
important în istoria politică a României. n

Material realizat în cadrul "București-
Centenar" - Program Cultural derulat de Primăria 

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Nu cred nicio secundă că pe Crin Antonescu 
l-a lovit din senin dragostea de politică după pa-
tru ani de absență totală. Mergea așa, de mână, 
cu Alina Vălean pe o stradă din Bruxelles, când 
s-a oprit brusc și i-a spus că îl seacă lingurică de 
dorul PNL? Iar nevastă-sa l-a încurajat zicându-i 
că se vor petrece lucruri în UE și e păcat să nu se 
bage? Bine, asta cu dragostea de PNL e discuta-
bilă, important este doar ce se câștigă de pe urma 
amorului politic. Dintr-o dată devenit modest, 
Crin nu vrea funcții, nu vrea președinție de par-
tid sau de stat, vrea doar un loc pe listele de la eu-
roparlamentare.
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