
Iar s-au 
scăpat pe 
ei, de frică, 
provincialii 
Uniunii 
Europene

Avem şi europarlamentari 
drepţi şi curajoşi!

Timmermans, 
portavocea 

Monicăi 
Macovei

Dragnea răspunde 
Bruxellesului: „Ajunge!”

Papa deschide Sinodul 
tinerilor la Vatican

PAG.
6

Anul XXII l Nr. 6190 l mIercurI, 3 octombrIe 2018 l 2 LeI www.national.ro

‘
Italia:  
UE face  
terorism 
financiar

5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 09160

Po
za

 z
ile

iAndreea 
Antonescu, 
decoltată 
șantieristic  

pagina 4

PAG.
11

PAG.
8-9

Foc de  
voie la 
Pahonţu!

PAG.
3

1€ 4.6391 lei
1$ 3.9930 lei
1chf 4.1165 lei

Bitcoin BTC
$ 6.465 

Ripple XRP
      $ 0,2717 
Ethereum ETH
 $ 197,18

Răzvan Ioan  
BoanchIş
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„Eu îmi 
AmintEsc”/ 

”JE mE 
souviEns” 

Este deviza statului Quebec. O provincie a 
Canadei cu o istorie particulară. De la care 
România are multe de învățat. Deviza îi 
aparține lui Eugène-Étienne Taché, părinte 
fondator al Confederației, pe care noi o 
cunoaștem sub numele de Canada. Quebecul 
fondat de Samuel de Champlain în 1608 devi-
ne provincie regală sub Ludovic al 14-lea, sub 
denumirea de Noua Franță. Principala activi-
tate economică era comerțul cu blănuri. După 
războiul de 7 ani dintre Anglia și Franța în 
1763, francezii cedează provincia britanicilor 
în schimbul insulei Guadeloupe unde se pro-
ducea zahărul. Un exemplu de decizie proastă 
pe termen lung pentru Franța. Rezervele de 
gaze, petrol și minereuri, precum cele de apă 
dulce, cele mai mari  din lume, hidroenergia și 
investițiile în noi tehnologii fac din fosta Noua 
Franță o forță economică de invidiat. În timp 
ce insula Guadeloupe a rămas o destinație de 
vacanță pe care Franța o subvenționează. Un 
exemplu de cum NU trebuie lăsate la voia în-
tâmplării deciziile pe termen lung. Vezi legea 
off-shore. Un exemplu care să ne pună pe gân-
duri când destinele țării sunt pe mâna unor 
indivizi lipsiți de viziune. În contextul acestei 
“trădări “ a țării mamă, populația din Quebec  
a continuat tradițiile fondatorilor și a promo-
vat valorile franceze. În provincia Quebec 
limba oficială este limba franceză. În intersecții 
e scris ARRETE și nu stop. Nici măcar france-
zii nu sunt așa purisiți. Drapelul provinciei are  
4 flori de crin, simbol al  regalității franceze. 
Deși este parte a Canadei al cărui șef de stat 
este Regina Elisabeta reprezentată prin guver-
natorul  britanic. De ce britanicii au acceptat 
această formă de “insubordonare”? Pentru că 

sunt pragmatici. Profitul pe termen lung con-
tează mai mult decât victoriile de moment. 
Fondul contează mai mult decât forma. De ce 
două referendumuri de indepen dență s-au 
soldat cu NU? E adevărat că la al doilea 
diferența a fost de doar un procent. Pentru că  
oamenii au înțeles că SUA de aproape este mai 
periculoasă decât Anglia de departe. Războa-
iele de astăzi nu se mai duc cu puști și tunuri. 
Ele sunt economice. Recentul “război” (rene-
gocierea NAFTA) inițiat de administrația 
Trump pe comerțul liber între Mexic, Canada 
și SUA, pornind de la războiul pe oțel și alu-
miniu cu care administrația americană 
amenință și Europa este un exemplu de cum 
banii pot înlocui gloanțele. NAFTA a murit, 
trăiască USCMA, fără capitole încheiate pe 
comerțul cu aluminiu și oțel. Adică SUA și-a 
văzut sacii în căruță fără să renunțe la sabia lui 
Damocles. A forțat intrarea pe piața canadia-
nă a vinurilor și produselor lactate americane. 
Fără a se ști care vor fi compensațiile și câte 
slujbe se vor pierde mai ales în zona Quebec, 
unde sunt producătorii de lapte și derivate. În 
ferme lucrează majoritar populația francofo-
nă. Anglo-saxonii sunt cantonați în zona de 
servicii, administrație și banking. Și culmea 
culmilor, anunțul s-a făcut pe 1 octombrie, zi-
ua când în Quebec se votează noul Parlament. 
Mesajul lui Trudeau e pe măsura zicalei “ade-
vărul spus pe jumătate e cea mai mare min-
ciună”. Produsele vor fi mai ieftine. Produsele 
americane sunt mai ieftine pentru că volume-
le sunt mai mari. DAR cumpărând produse 
americane Quebecul va pierde mii de locuri 
de muncă. Cei care vor rămâne șomeri nu își 
vor mai permite nici măcar produsele ieftine 
și mai puțin calitative importate din SUA. 
Cam ce a pățit nordul Franței în anii 60 și SUA 
când au exportat producția în China pentru a 
reduce costurile. S-a mai negociat și creșterea 
pragului de scutire de taxe în comerțul online 
la 150 $. Adică America exportă în Canada 
produse ieftine din China. Vive Amazon. Alte 
joburi pierdute în sectorul comercial. Prin 
acordul neratificat încă, SUA are mai mult de 
câștigat decât Canada sau Mexic. Din fericire 
sunt alegeri în SUA și ratificarea poate să du-
reze și soarta acordului să fie cea a TPP-ului. 
Ce să învățăm din asta? Mai bine cu parteneri 
și sponsori de siguranță de departe decât cu 
cei de aproape. Mai ales dacă sunt mari. Să nu 
uităm faptele din trecut. Asta dacă am învățat 
ceva la școală. Mai bine SUA decât Rusia. Pe 
termen scurt. Nici SUA nu o să fie la fel de pri-
etenoasă dacă o să poată negocia ceva mai 
bun pentru ea cu noi pe masă. Până la urmă 
trebuie să ne creștem valoarea de piață și ca-
pacitatea de negociere. Cu lideri adevărați. Nu 
cu caricaturi, samsari și mercenari. Marea 
unire s-a făcut pentru că țăranii au luptat pe 
front pentru pământ. Acum ce le promitem 
tinerilor pentru a lupta în războaiele econo-
mice ale momentului? Pensiile OLGUȚEI. De 
râsul plânsul. Cât de mulți români încep să ui-
te trecutul sau prezentul de ieri? Sau nu au fost 
interesați de el niciodată. Je me souviene!  n
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Ceea ce s-a întâmplat la Strasbourg nu are ni-
cio legătură cu felul în care românii au perceput 
Europa descrisă în pliantele dinaintea aderării 
sau în cuvântările unse cu miere ale celor 
interesați de mișcarea asta. Am văzut o Românie 
care are doar dreptul să primească în creștet 
dejecțiile unor cetățeni disperați să mai prindă 
un loc pe listele europarlamentare din țările lor. 
Am văzut o Românie încălecată de UE și căreia i 
se zăreau - culmea! -  pintenii americani înfipți 
în coaste. Cred că niciodată nu am să pot înțelege 
cum poți galopa prin Europa, dar cu capul întors 
spre America. pagina 5

Timmermans de la UE a zis că are patru copii 
acasă și că n-ar trebui să transformăm valorile fa-
miliei în argumente care să justifice homofobia. 
De acord, până aici. Pe urmă, s-a apucat iarăși să 
facă apologia anticorupției fără dovezi, adică să 
justifice el represiunea.

În sfârșit, o reacție de lider adevărat după 
multitudinea de atacuri la adresa României!
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