
 

„România 
pe minus”, 
paRtidul 
lui Cioloş

În România ştim totul despre po-
litică, discutăm despre Alianţa Ves-
tului, despre partidul lui Cioloş, dar 
tare aş fi curios câţi dintre noi pot să 
spună într-o secundă - fără Google, 
fără Google, din cap, din cap! - cum 
îl cheamă pe premierul Franţei. Mi 
se pare că era un nene cu barbă de 
cinq jours şi cu numele din două 
prenume, un fel de Ion Vasile sau 
Dumitru Gheorghe.

Dacă toată lumea îşi dă cu pă-
rerea, eu ce am? Măcar am talent. 
Până la Cioloş o s-o iau cu Alianţa 
Vestului. Aia e de fapt Combinaţia 
Vestului, cu ajutorul căreia băieţii 
încearcă să tragă nişte fonduri eu-
ropene, bravo lor! Nu-i mai acu-
zaţi că ar vrea să rupă harta, fiind-
că îţi trebuie cultură pentru un 
astfel de hold-up istoric, iar pri-
marul Timişoarei şi primarul Ara-
dului n-au citit împreună cât Da-
niela Crudu între două numere. 
Mai e în combinaţie Boc, iar Ioha-
nnis şi Cioloş probabil că transmit 
mesaje de încurajare pe blat, ca 
ilegaliştii, dar lipseşte eminenţa cu 
mustaţă cenuşie. Nea Vasile Dân-
cu Somnifer. Cred că lucrează la o 
analiză de ‘jde mii de pagini. Ela-
borează nea Vasile, elaborează. Va 
ieşi o capodoperă, ceva în stilul 
lungist şi prolix care l-a consa-
crat. Dâncu face un studiu de zeu, 
iar noi vom fi în braţele lui Mor-
feu. Nea Vasile e regele plictiselii, 
dar şi noi sforăim bine. Asta-i şi 
tactica lui. Sforarul ne face să sfo-
răim şi pe urmă rezolvă el treaba, 
neatenţilor!

Să trecem la alt mare proiect 
despre vax - nexam - canci. Pe blat 
şi pe o temperatură negativă, Cio-
loş a înregistrat un partid cu multe 
grade, care se cheamă “România pe 
minus” sau aşa ceva. Fiţi atenţi ce a 
declarat! “Piaţa liberă este o soluţie 
în asigurarea competiţiei, dar nu 
garantează nici onestitatea aceste-
ia, nici intrarea sau menţinerea în 
competiţie a celor defavorizaţi. În 
acelaşi timp, deşi preţuim competi-
ţia şi aderăm la individualism ca 
formă de exprimare a creativităţii, 
considerăm că acţiunea colectivă, 
cooperarea bazate pe individualis-
mul etic, nu pe cel egoist, sunt pie-
tre de hotar în construirea unei 
lumi libere şi drepte pentru cât mai 
mulţi oameni cu putinţă.” Adică 
“rob cu rob să ne unim” la corpora-
ţie, trăiască bancherii, să moară pa-
tronii, să crape moşierii! Noi, ăştia 
care am fost tocaţi la şcoala cu eco-
nomia politică, înţelegem imediat 
ce conţine ghiveciul lui Cio-
loş. Ne-a prezentat neosocialismul, 
socialismul cosmetizat, socialismul 
cu faţă umană despre care lătra Ion 
Iliescu, în ‘90.

Dar tefeloazele vor aprecia dia-
lectica lui Cioloş. Copii de fast fo-
od. Când ajung la restaurant îşi fac 
selfie cu oliviera. Şi cred că zilele 
astea o să se ia şi după panaramezii 
care şi-au montat coarne de ren pe 
maşini. O să-şi pună şi ei coarne de 
ren peste coarnele de bicicletă. n

Oamenii lui 
Zuckerman 
sunt deja la 
BucureŞti!

chestorul 
Voicu a 
preluat 
controlul 
intern!

unele mercedes 
sunt renault

românia 
merge 
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trâmbiţele 
sună-n gol

„Vestele 
galbene”  

se destramă

PAG.
2 - 3

Brâncuşi, cel 
mai scump 

artist în 2018

PAG.
11

Anul XXII l Nr. 6243 l luNI, 17 decembrIe 2018 l 2 leI www.national.ro

‘

Răzvan Ioan  
BoanchIş

po
za

 z
ile

i

provocare  
grea pentru  

Moş Crăciun, 
anul acesta. 
delia e greu  
de mulţumit

pagina 5

PAG.
4

PAG.
6

Lia Manoliu, o viaţă pentru sport
oaMeni şi istorie de Centenar
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Lia Manoliu a văzut lumina zilei în 1932, la 
Chişinău. Părinții viitoarei mare sportive române, 
ambii profesori - tatăl născut undeva lângă Ro-
man, mama dincolo de Prut, la Soroca - activau în 
oraşul Edineț, Basarabia, pe atunci reunită cu Pa-
tria Mamă. Ioan şi Alexandra Manoliu vor ajunge 
în scurt timp la Botoşani, la "Liceul Laurian", iar 
familia va fi întregită prin naşterea gemenilor Ia-
cint (viitor profesor universitar) şi Arina. În 1937, 
familia Manoliu se stabileşte la Bucureşti, după ce 
părinții primesc catedre la licee din Capitală. În 
adolescență, Lia Manoliu practică o multitudine 
de sporturi, de la tenis de câmp, la baschet, de la 
volei la tenis de masă. Cu tenisul de masă va ajun-

ge inclusiv campioană națională. Apoi, alege atle-
tismul, care peste ani îi va aduce faima mondială. 
"Lia avea un talent organizatoric ieşit din comun. 
În anii 45-46, sportul ne preocupa într-atât încât 
voiam să înfiinţăm propriul nostru club", povesteşte 
Iacint Manoliu, într-un interviu. Remarcată în li-
ceu pentru aptitudinle sale, Lia Manoliu va opta 
pentru atletism, odată cu înscrierea la Atletic Club 
Român. A început cu săritura în lungime, a conti-
nuat cu aruncarea greutății şi s-a oprit la disc. Pri-
mele rezultate notabile vor apărea în 1949, când 
Lia Manoliu va stabili un record național la junioa-
re (37 de metri). Un an mai târziu, îl doboară pe 
cel de la senioare, aruncând 41,44 m. La întâia 

Olimpiadă cu participarea blocului comunist (Hel-
sinki 1952), Lia Manoliu obține primele rezultate 
importante pentru atletismul românesc, ocupând 
un loc 6 în finală. Urmează triumful de la Ciudad 
de Mexico (1968), Manoliu realizând record olim-
pic încă de la prima aruncare (58,28 m), 
performanță neegalată de contracandidatele sale: 
medalie de aur pentru Lia, aur pentru România! O 
României (comunistă) care nu o ajutase prea mult 
- vezi şicanele privind selecționarea ei în lotul 
olimpic ori refuzul autorităților de a-l include în 
delegație pe soțul şi antrenorul sportivei, Mihai 
Raica. Multă vreme, Lia Manoliu va continua să 
domine proba de aruncare a discului, devenind 

prima sportivă din lume cu participare la şase edi-
ţii consecutive ale Jocurilor Olimpice, ultima fiind 
Munchen 1972, o performanţă întrată în "Cartea 
Recordurilor". Lia Manoliu a fost vicepreşedinte 
C.O.R, (până în 1990), apoi preşedinte al acestui 
for, până la decesul consemnat în 1998. Concomi-
tent, a îndeplinit funcții importante în cadrul Co-
mitetului Internațional Olimpic. n

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

Municipiului București prin Administrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Scriam prin februarie că „Neguvernabila, 
simfonie pentru politică şi alămuri”, ne sună 
zilnic în urechi şi nu o înțelegem. Sau poate ne 
prefacem că nu înțelegem. Articolul n-a avut ci-
ne ştie ce căutare. Dacă scriam despre chiloții 
Danielei Crudu, sutienul Elenei Udrea sau fan-
doseala pârțâită a lui Cătălin Botezatu sunt si-
gur că altul ar fi fost interesul. S-a întâmplat as-
ta şi nu o dată. 

Iată că, aşa după cum anticipam chiar zilele tre-
cute, odată cu dezvăluirea în exclusivitate a înlocu-
irii chestorului Marius Mihai Voicu de la conduce-
rea Direcției Generale de Poliție a Municipiului 
Bucureşti, acesta va încerca un contraatac teribil, 
fie şi pentru a-şi îndeplini astfel amenințarea din 
august că ”dacă mă schimbați, după mine potopul 
la Poliția Capitalei”. Şi chiar dacă actualul inspector 
general Ioan Buda a dat o nesperată lovitură de 
imagine prin dislocarea lui Voicu de la şefia Poliției 
Capitalei, ceea ce oricum îi consolidează şansele de 
a fi reevaluat din mers de Carmen Dan înainte de 
expirarea în data de 28 decembrie a împuternicirii 
la conducerea IGPR, acum se va confrunta cu 
aşteptata încercare de ”vendetta” a celui pe care l-a 
pus la dispoziție. pagina 3


