
 

Halloween, 
viitoarea 

sărbătoare 
națională
1. Cred că PSD a fost amenințat la 

Bruxelles, după discursul bine scris și 
prost citit de Dăncilă, în Parlamentul 
European. Fiind curajos, Dragnea n-a 
mai scos din garaj mașina de vot, iar 
Biserica nu mai convinge pe nimeni, 
de când a apărut televizia pe cablu la 
sate.

2. N-am mână bună la alegeri, nici 
în politică, nici în fotbal. Toți cei pe 
care i-am susținut eu, în ultimii ani, 
au pierdut. În fotbal, cel puțin, 
consecințele au fost catastrofale. Gică 
Popescu și alți șapte oameni 
nevinovați au ajuns la pușcărie. Așa 
că m-am hotărât. La următoarele ale-
geri voi ține cu Iohannis. Dragnea, 
Băsescu și Ponta n-au făcut spitale. 
Dar Iohannis a făcut foarte multe spi-
tale. Spitale, mii de spitale! Cu secții 
pentru ventriloci. Sasul elocvent ca 
un Trabant a lucrat mult pe bază de 
caritate, a atras fonduri prin fundații, 
așa cum ii permite funcția. Îi mulțu-
mim. Chiar și în Tenerife, Iohannis 
strânge bani tot pentru spitale, bietul 
om își sacrifică vacanța de dragul po-
porului.

3. Rezistenților, unde sunteți, 
rezistenților? Vă caut fiindcă m-a pus 
Vladimir Putin să vă dau înapoi banii 
cheltuiți pe referendum. Că erau ai 
voștri, ce dracu'! "Banii noștri, banii 
noștri!" Vi-i dau, bă, vi-i dau, hooo! 
Vi-i dau, sigur că vi-i dau, ca să vă 
faceți spitale, să ieșiți din sevraj. 
Totuși, o întrebare. Câte spitale s-ar fi 
ridicat din banii cheltuiți pe propa-
ganda Boicot?

4. Nu, nu, n-am uitat de școli! Dar 
de ce au nevoie de școli unii care se 
informează de pe facebook?

5. "Religia - afară din școli!", asta 
va fi prima mișcare a binomului USR 
- Rezist. Dar de ce să mai ținem Zoo-
logia, când e mai tare Zoofilia? Ce să 

caute preoții în școli ? E mai bine ca 
doamna dirigintă să spună "copii, 
ridicați-vă în picioare, că a venit dom-
nul profesor de Pedofilie!" Pe vremea 
mea (eu sunt un primitiv, știu), când 
un băiat de liceu chiulea, diriginta și 
mama lui se îngrijorau. "Aoleu, poate 
s-a apucat de fumat! Sau o fi, Doamne 
ferește, la homosexual!" De acum îna-
inte, se va spune "doamnă, stați liniș-
tită, băiatul se plimbă prin Cișmigiu 
cu doi gheișori melancolici. E în 
siguranță, școala garantează!"

6. După acest referendum, homo-
sexualii mi-au devenit mai simpatici 
decât useriștii. Ați văzut cât sunt de 
agresivi apologeții elitelor muiste? Ei 
vor pune următorul președinte al Ro-
mâniei. La vot nu se prezintă, dar le 
place să răcnească, iarna, "ieșiți din 
casă, dacă vă pasă!" Unde să ies? În 
frig, cu voi? M-am dus la vot, elegant. 
Normal ar fi ca un partid care boico-
tează votul să fie scos în afara legii. 
Un cetățean poate să paroleze votul. 
Un partid - nu. De la greci încoace, 
democrația înseamnă vot. Rezist și 
USR au dat o muie mică și istoriei.

7. Multă lume mă întreabă ce nu-
mi place la useriști, în afara faptului, 
deja cunoscut și dovedit, că acești 
neomarxiști atei sunt de o incultură 
feroce. Nu suport justițiarii, mă spe-
rie. E bine să te ferești de imaculați, 
pentru că au o conștiință jegoasă. 
Chestia am ciupit-o în tinerețe, din 
Freud, un escroc de clasă, fie vorba 
între noi.

8. Gata, azi vă las, că ne așteaptă 
un eveniment important, în octom-
brie! Halloween, viitoarea sărbătoare 
națională. n
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ion Flueraş: reformism, sindicalism, anticomunism
oameni şi istorie de centenar

5 9 4 8 4 9 0 5 4 0 0 1 7 49160

1€ 4.6671 lei
1$ 4.0651 lei
1chf 4.0968 lei

Bitcoin BTC
$ 6.639 

Ripple XRP
      $ 0,4853 
Ethereum ETH
 $ 226,25

Așa cum nota istoricul Sorin Radu, dacă ar 
fi să identificăm coordonatele definitorii ale 
acțiunii și gândirii politice acestui adevărat 
patriot român, ele ar putea fi rezumate astfel: 
reformism și pragmatism în spiritul social-
democrației, sindicalism și anticomunism. Ca 
și în cazul colegului Jumanca, spiritul antico-
munist i-a și adus teribilul sfârșit. Fost mem-
bru al Consiliului Național Român Central, 
din partea Partidului Social-Democrat, ală-
turi de Jumanca, Albani, Grapini, Renoiu și 
Surdu), Ion Flueraș a avut o contribuiție sem-

nificativă la definitivarea Rezoluției Marii 
Adunări Naționale din 1 Decembrie 1918 și 
împlinirii idealului de veacuri al tuturor ro-
mânilor: Unirea cea Mare. Ion Flueraș a fost 
numit în Consiliul Dirigent, ca șef al Resortu-
lui Ocrotiri Sociale și Igienă, în paralel asigu-
rând funcția de secretar general al PSDR. În 
1919 a făcut parte din delegația României 
prezentă la Conferința de Pace de la Paris, iar 
în 1920 refuză la Moscova afilierea PSDR 
-ului la Komintern. În 1945, Flueraș declină 
oferta unui post de ministru în guvernul Gro-

za, gest care îl trimite pentru câteva luni după 
gratii. În 1948, un alt refuz (acela de a trans-
forma PSDR-ul în PCR), precum și loialitatea 
față de Titel Petrescu îi aduce o nouă con-
damnare, de astă dată de 25 ani. În iunie 1953, 
bătrânul Flueraș este introdus în celula unor 
deținuți, studenţii legionari Juberian și Hen-
teș și comunistul-turnător Reck, care îl sno-
pesc în bătaie, "cu pumnii, cu cozi de mătură, 
cu bocancii și cu un ciorap gros și lung um-
plut cu nisip" (Timofei N. Mândru). Mai mult 
mort decât viu, fostul unionist se stinge din 

viață după aproape o lună de zile de agonie, 
timp în care niciun medic nu i-a acordat 
asistența necesară. Un adevărat asasinat poli-
tic (ordonat de Komintern încă din anii '20), 
pus în practică de un regim pe care Flueraș, 
Jumanca și ceilalți social-democrați autentici 
l-au detestat. n

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

de Primăria Municipiului București  
prin Administrația Monumentelor  

și Patrimoniului Turistic

Dacă ai pune cap la cap toate știrile și infor-
mațiile despre referendum, bune, rele, șchioape, 
adevărate sau inventate cred că ar fi nevoie de 
ediția pe câteva zile a unui cotidian de mare tiraj. 
Nu încap în câteva pagini oricât de tare le-ai în-
ghesui. Apoi le-ai vinde pe toate adunate într-un 
anuar al prostiei umane, cu un succes nebun. 
Știu, cuvântul e dureros, dar asta este realitatea. 
Și nu ne place pentru că nu vrem să ne recu-
noaștem prostia. Toți suntem isteți, unii ne cre-
dem chiar geniali. Știm tot și nu îngăduim altora 
să ne contrazică.

Autoritățile de la București continuă să nu ai-
bă nicio reacție, deși olandezii par să fi schimbat 
total macazul, trecând de la tatonarea pentru ca 
Portul Constanța să nu fie extins și modernizat la 
o agresivă campanie de preluare a acestuia! Pen-
tru că, în fața politicii ”moarte în păpușoi” a gu-
vernului român, ampla campanie politică de lob-
by a olandezilor care vor să apere statutul de 
principală poartă maritimă de intrare pe uriașa 
piață comună europeană a Portului Rotterdam a 
devenit una fățișă. pagina 3
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