
 
Țara cu cele mai 
proaste spitale 

și cele mai multe 
farmacii

Tolontan a scris că directorul Spi-
talului Militar din Constanța a uitat 
două foarfeci de 16 centimetri în bur-
ta unei paciente de 61 de ani. Dacă 
n-aș cunoaște situația din Dobrogea, 
aș scrie că doctorul ăla merită să fie te-
leportat în Ghemigli Mahle, mahala-
ua corăbierilor din vechiul Balcic, ca 
să opereze "asinii evanghelici" despre 
care scria Emanoil Bucuța în romanul 
"Maica Domnului de la Mare".

România nu are nevoie de doctori 
în spitale, pentru că are doctori în 
Drept. Iar Constanța are doar câțiva 
ortopezi buni și pe chirurgul Marius 
Militaru, care a revenit din Germa-
nia, unde profesa cu succes, ca să co-
ordoneze Secția de Chirurgie Cardio 
- Vasculară a Spitalului Județean. Și i 
s-a organizat un flagrant, o manevră 
tefelistă, în 2015. Protagonist - un 
domn care se prezenta "Țigan de ca-
tifea" și avea o firmă de fier vechi. Or-
ganele i-au dat onorabilului "țigan de 
catifea" 1000 de lei ca să-l rezolve pe 
doctor. Comerciantul de rugină a 
pierdut sau a palmat 500 de lei, arun-
când jumătate din sumă în condica 
de pe biroul chirurgului.

Asta-i situația, se remarcă fiecare 
cum poate. Talentul e rar, munca-i 
grea, așa că neopropagandiștii ies în 
evidență prin sifoane și înscenări. Pe 
vremea lui Ceaușescu ar fi ajuns cel 
mult informatori la miliție. Nu la Se-
curitate, că acolo îți trebuia și ceva 
minte. La miliție - turnători la miliție. 
"Vecinul Costică a adus din pivniță o 
sută de borcane goale. De unde are 
bani să pună atâtea kile de zacuscă?" 
Te mai scoți cu "sifonul", dacă n-ai 
vreo meserie sau vreun talent. Până 
la urmă, nici nu-ți trebuie o meserie 
sau un talent, ci puțin tupeu și o di-

plomă. Și suntem țara cu cele mai 
multe diplome, masterate și doctora-
te pe cap de locuitor. Vechea expresie 
"prost cu diplomă" de abia acum are 
sens. E vremea proștilor cu diplomă. 
Un instructor - strungar de pe vre-
muri ar fi ajuns azi manager de pian.

Medicina și Învățământul nu se 
pot dezvolta într-o societate în care 
se vorbește, de zece ani, numai des-
pre corupție. Corupția ca boală, dar 
boală psihică, obsesie - obsesie. Îi po-
vesteam unui prieten că m-am lovit 
la un ochi, în 2006, și a a avut grijă de 
mine marele oftalmolog Monica Pop. 
Dar în loc de Monica Pop am spus 
Monica Macovei, din reflex. Și a în-
ceput ăla să râdă. "Ferească Dumne-
zeu să aibă aia grijă de tine!". Atât au-
zi: spălare de bani, mită, evaziune fis-
cală. Iar condam nații pentru evaziu-
ne fiscală și spălare de bani au plătit 
- așa cred eu - mai mulți bani la im-
pozite decât tefeliștii vociferanți.

Revenind la subiectul deschis de 
Tolontan, da, are dreptate: suntem 
țara cu cele mai proaste spitale. Dar 
și cu cele mai multe farmacii. Iar pe 
comercianții de medicamente văd 
că nu-i anchetează nimeni. La par-
terul blocurilor ceaușiste cu mai 
multe scări (A, B, C, D) și ieșire la o 
stradă cu trafic avem câte un Mega-
image, o sală de jocuri, o casă de pa-
riuri, o casă de amanet și două far-
macii. Totul legal, bineînțeles, totul 
legal. Așadar, corupția e în spitale, 
că blocul (celula de bază a societății 
urbane) e bine.  n
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Gina pistol, într-o „misiune umanitară“ prin 
sri lanka si india. ce bucurie pe oamenii ăia!

paginile 4-5

PAG.
7

PAG.
8-9

Miron Cristea, Întâistătătorul  
oameni şi istorie de centenar
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A venit pe lume în vara anului 1868, într-o fami-
lie de țărani români din Toplița, în părţile de sus ale 
Mureșului. Părinții i-au pus numele de Ilie, la rugă-
mintea nașului de botez, iar răsplata vestitului Ioan 
Herţa se va întoarce înzecit, ciobanul din SiIiștea Si-
biului fiind persoana care îi va îndrepta privirea ado-
lescentului către viața laică. Ilie Cristea urmează 
gimnaziul săsesc din Bistriţa, apoi pe cel grăniceresc 
din Năsăud, fiind un elev eminent. În 1890 absolvă 
Academia Teologică din Sibiu, iar un an mai târziu - 
beneficiind de o bursă  acordată de Mitropolia din 
Sibiu - intră la Facultatea de Litere și Filosofie a Uni-
versităţii din Budapesta. În 1892, după ce Pop de 

Băsești, Ioan Rațiu, Eugen Brote, Vasile Lucaciu și 
Septimiu Albini semnează memorandumul către 
Imperiul austro-ungar, Ilie Cristea se implică alături 
de colegii lui români în susținerea cauzei. Îl ajută în 
demers colaborările cu ziarele Tribuna, Dreptatea 
sau Gazeta Transilvaniei. Încheie facultatea cu brio, 
obținând doctoratul cu o teză despre viaţa și opera 
lui Mihai Eminescu, iar după un scurt popas ca di-
rector la o școală din Orăștie, în 1895 ajunge secretar 
eparhial și consilier mitropolitan la Arhiepiscopia 
Sibiului. Pe 30 ianuarie 1900, primește hirotonisirea, 
în același an fiind făcut arhidiacon. Numele de Mi-
ron îl primește în 1902, iar în decembrie 1909 este 

uns episcop al Caransebeșului. Pe 1 Decembrie 1918, 
la Alba Iulia, episcopul Miron Cristea rostește o ru-
găciune prin care Biserica Ortodoxă binecuvântează 
Marea Unire, rugăciune "care a stors lacrimi de bu-
curie din ochii tuturor celor de față". După adopta-
rea Rezoluției, înaltul ierarh va face parte, alături de 
Episcopul greco-catolic Hossu, de Goldiș și Vaida-
Voevod, din delegația transilvăneană care va înmâna 
la București, Regelui Ferdinand I, "Declaraţia de uni-
re a Transilvaniei cu ţara-mumă". În decembrie 1919, 
Miron Cristea este înscăunat ca mitropolit primat al 
Bisericii din România întregită. În 1925, devine pri-
mul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Rolul 

său după război nu s-a limitat la demnitatea biseri-
cească. Patriarhul Miron Cristea a făcut parte din 
Regenţă (iulie 1927 - iunie 1930) și a îndeplinit 
funcția de prim-ministru (februarie 1938 - martie 
1939). Luptător neînfricat pentru unitatea naţională, 
Patriarhul Miron Cristea a încetat din viață pe data 
de 6 martie 1939, într-un spital din Cannes, Franța, 
unde se afla pentru a-și trata sănătatea șubrezită. n

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

exClusIv

Dacă-i întrebi, oamenii lui Liviu Dragnea se 
jură că partidul lor reprezintă perfecțiunea iubi-
rii, a înțelegerii și armoniei. Nu există problemă 
care să nu se rezolve, nu tu dihonie, nu tu ură, nu 
tu nemulțumire. Te doare ceva? Vii la partid, spui, 
iar partidul găsește soluția. Nu-ți place cum e 
condus? Nu-i nimic. Dacă ești prost, spui și asta, 
iar la prima ședință partidul îți va administra lea-
curile. La unii, tratamentul este de durată. La alții, 
boala se vindecă rapid, prin ridicarea mâinii. 
Atâția pentru, atâția împotrivă, nicio abținere, se 
numără și gata. 

Iată că minisitrul Finanțelor are tactul de a pu-
ne frâu unei noi ”năzbâtii” deja marcă înregistrată 
a șefului ANAF, după ce Ionuț Mișa se dădea zmeu 
și făcea presiuni  calculând AMR-ul pentru mii de 
comercianți români care, prinși între ”ciocanul” 
Fiscului și ”nicovala” celor două firme care nu le 
livrau la timp casele de marcat cu jurnal electro-
nic. Mai mult, Eugen Orlando Teodorovici a luat 
poziție publică după dezvăluirile din ”Național” 
privind isteria prin care ANAF-ul lui Mișa băga 
practic miliarde în conturile a două firme, singu-
rele care încasează la greu  pentru a livra casele 
de marcat cu termene de livrare de două-trei 
săptămâni. pagina 3


