
 
Klaus și Carmen, 

profesori în 
țara fruntașă la 
abandon șColar

Există câteva posturi de radio un-
de muzica se mariază cu versurile și 
nu zbiară acolo Rammstein și alți 
sataniști belciugați. Un astfel de post 
e Magic FM. Asculți în mașină AB-
BA, BZN, plus italieni și francezi din 
anii '70 - '80.

Din păcate, între Lucio Dalla și 
Patty Pravo trebuie să vorbească și tot 
felul de DJ sau cum se mai cheamă 
acum mâhniții ăia. Ieri dimineață, 
unul dintre ei a spus că a fost 
aglomerație la Târgul de Carte, dar el 
ar fi stat o zi întreagă la coadă, dacă ar 
fi primit o carte "cu autograf" de la 
Michelle Obama. În primul rând că 
se spune "o carte cu dedicație", pen-
tru că autografe dau cântăcioșii. Dar 
nu asta-i principala daună culturală. 
Hiba majoră e că un băiat care lucrea-
ză la un post pentru oameni așezați 
poate să aibă asemenea vise erotico - 
intelectuale, că gusturi literare nu le 
pot considera. Atunci aș sta și eu o zi 
întreagă la coadă, ca să-mi dea "un 
autograf" Carmen Iohannis. Probabil 
că mi-ar scrie câteva rânduri pline de 
căldură, pe o cutie de pantofi. Acum 
pe bune, Miss Mamaia fără nepoți 
nici nu știe unde lucrează soțul ei. Sa-
sul elocvent ca un Trabant a fost tri-
mis de Merkel în domiciliu forțat la 
București, iar Carmen își imaginează 
că Iohannis e primar la Milano. Fata 
de cojocar se crede Donatella Versa-
ce, deși, potrivit cărții de muncă, e 
profesoară de engleză. Acum devin 
serios. Nu vă speriați, nu e o chestie 
de durata! Ca nevastă de președinte și 
profesoară, Carmen chiar avea șansa 
să demareze campanii pentru școala 
românească. Stând minimum cinci 
ani la Cotroceni, spre deosebire de 
miniștri, care au devenit niște zilieri 
(imediat mă voi ocupa și de dragne-

zul amfibiu și vâscos), profesorii Car-
men și Klaus Iohannis ar fi putut face 
pentru învățământul românesc cât 
Gheorghe Lazăr și Spiru Haret la un 
loc. Învățământul era tema familiei de 
profesori Iohannis, nicidecum antico-
rupția, că nu sunt Carmen și Klaus în 
măsură să aibă păreri despre antico-
rupție. Cu Klaus dormind la Cotro-
ceni și Carmen izmenindu-se la croi-
toreasă, învățământul s-a ruinat. În fi-
ecare an, 30.000 - 40.000 de copii se la-
să de școală, în clasa a doua, a treia sau 
a șaptea. Sub profesorii Klaus și Car-
men, România a ajuns fruntașă în U.E. 
la abandonul școlar.

De departe cel mai bun în dome-
niul educației este Soros. Și are rezul-
tate. Grație generosului profesor So-
ros, cei care luptau împotriva represi-
unii sexuale o aplică acum în sens in-
vers. O altă realizare a lui Soros este 
transformarea României într-o țară 
care găzduiește Olimpiada de Iarnă în 
fiecare an. Pe vremea mea, Olimpiada 
era în anii bisecți. Soros a făcut-o și în 
2017, și în 2018, iar acum o pregătește 
pe cea din 2019. Toată vara, sorosiștii 
au organizat o singură competiție în 
Piața Victoriei, pe 10 August. Nu le 
place lor vremea însorită, asta e. Bănu-
iesc că Soros are o șmecherie de Black 
Friday, cu echipamnte de schi, deși ar 
fi ieșit mai ieftin în iulie, cu slipuri.

Am rămas dator cu Dragnea. În se-
colul trecut, se zicea că pesediștii (pe-
deseriștii) sunt corupți, iar cede riștii sunt 
proști. Despre pesediștii lui Dragnea se 
zice că sunt și corupți, și proști. n

Prim-
Procuror, 
vânător de 
poliţişti!

mihai Fifor,  
lovit de 
blestemul 
Anca!

Bucureştenii nu scapă 
de greva de la metrou

drAgneA, 
cacealmaua  

unei remanieri 
de faţadă

dar până când 
atâta #rezist  
în faţa legii?!
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dr. ioan Suciu şi organizarea Unirii 
oameni şi istorie de Centenar
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Întâlnim deseori amendamentul că Unirea tutu-
ror românilor, decisă în urma "Adunării Naționale" 
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, a fost făcută 
de norod, de țărani și de muncitori, nicidecum de 
politicieni. Parțial adevărat, însă nu pot fi eliminate 
din ecuația importantului moment rotițele intelec-
tuale transilvănene, care au pus în mișcare și apoi 
desăvârșit procesul de autodeterminare. Una dintre 
aceste rotițe, cu rol decisiv în elaborarea documen-
telor ideologice și organizarea "Adunării Naționale", 
a fost avocatul arădean Ioan Suciu. Născut în 1862, 
într-un sat de pe Dealurile Lipovei, Șiștarovăț, din 
care a pornit un alt fruntaș al mișcării naționale din 

Banat (Sever Bocu, mort în închisorile comuniste), 
Ioan Suciu își va începe lupta pentru apărarea idea-
lului românesc de Unificare undeva spre sfârșitul 
Secolului al XIX-lea când, în calitate de avocat, re-
prezintă un grup de tineri patrioți din Curtici, 
judecați de autorități pentru un marș de protest în 
care au strigat "Trăiască Națiunea Română". În legis-
latura 1906-1910, doctorul în drept Ioan Suciu, 
membru al "Partidului Național Român", este ales să 
reprezinte interesele populației din Ineu în Dieta 
maghiară. La Budapesta intră în cercurile unioniste, 
strângând alături de Vasile Goldiș - prieten încă din 
copilărie - rândurile politicienilor ardeleni mânați 

de același deziderat. Fondează, împreună cu Teodor 
Mihali, Vasile Lucaciu, Alexandru Vaida-Voevod, 
Iuliu Maniu, Aurel Vlad, Ștefan Cicio Pop și Vasile 
Goldiș, ziarul "Românul", faimosul organ de presă al 
Partidului Național Român. În 12 octombrie 1918, 
Suciu se află în casa patriotului Aurel Lazăr din Ora-
dea în care, întrunit în mod excepțional, "Comitetul 
Executiv" al PNR elaborează faimoasa "Declaraţie 
de autodeterminare a românilor din Imperiul habs-
burgic", proclamație citită câteva zile mai târziu, în 
plenul Parlamentului de la Budapesta, de către de-
putatul Vaida-Voievod. La Alba Iulia, pe 1 Decem-
brie, Ioan Suciu este ales în "Consiliul Dirigent", pri-

mind resortul "Organizării și Pregătirii Constituan-
tei", ocazie cu care, printre altele, pune bazele unui 
corp de voluntari, premergătorul Regimentului 86 
infanterie, menit să se îngrijească de siguranţa teri-
toriului românesc revenit la matcă. Câteva luni du-
pă Adunarea de la Alba Iulia, Suciu demisioneză din 
Consiliul Dirigent, devenind președintele Consiliu-
lui Superior desemnat să implementeze legea agrară 
în Transilvania. n

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

Municipiului București prin Administrația  
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Schimbările din guvernul Dăncilă, anunțate 
cu surle și trâmbițe de vreo trei săptămâni, s-au 
dovedit a fi niște păcăleli grosolane. E ca și cum, 
în timpul unei meci, jucătorul nu știu care este 
schimbat pentru că a sunat soția antrenorului și 
i-a spus că nenorocitul i-a pus fiică-sii mâna pe 
fund, lezându-le familia la onoare. Din clipa aia, 
gata, ăla nu mai vede fotbal la echipa lui. Să-și 
caute alta. Nu are nicio importanță că lucrurile 
au stat exact invers, golăncuța l-a mângâiat pe 
prohab, onoarea e mai presus de orice, iar fami-
lia are cel mai greu cuvânt.exclUSiv

Pe 29 iulie titram ”Fifor, dat în urmărire în Is-
rael”, dezvăluind că pesedistul nu mai are nicio 
șansă să rămână prea multă vreme în fruntea Mi-
nisterului Apărării Naționale după vizita incogni-
to, făcută ”pe șestache” chiar sub nasul autorităților 
de la Tel Aviv, dar fără știința acestora! Iar inițiații 
sistemului știau la rândul lor foarte bine că parte-
nerii strategici ai actualei puteri politice de la 
București, fie ei americani sau israelieni nu gustă 
astfel de ”jocuri duble”, mai ales atunci când la mijloc 
sunt nu doar miliardele puse la dispoziție de Gu-
vernul României pentru înzestrarea Armatei, dar 
și înțelegeri punctuale privind instituirea ”ultimei 
linii de apărare” în fața manevrelor expansioniste 
ale Moscovei.


