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„Când nu mai eşti copil, 

ai murit de mult.” 

- C. Brâncuși
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„Fă, Viorela!” Chiar așa?!„Fă, Viorela!” Chiar așa?!

Cezar 
Adonis Mihalache

DDe fapt, nu am
înțeles noi bine!
Nemulțumitului de la digul
neterminat nu i-a spus doar
„Zii: Fă, Ponta! Și o sa fac!”.
Sau cel puțin nu asta au
spus la unison cele două
„dedublări” ale premierului.
Viorel(a) și Victoraș. Era
vorba de clasicul „Fă-te că
lucrezi!”. Adică, guvernezi! 

Și, de bună seamă,
deși a insistat cu autoironia
care la el seamănă a ceafă
de fudulie, să-i se spună
„Fă, Ponta!” (deși, mai
potrivit, ar fi fost „Fa,
Viorela!”), popii nu au stat
nici ei să i zică: „Fă!”. Adică
muncește. Ci, dă! Și a dat.
Așa ca de un acatist de tur
întâi la prezidențiale. A luat
bani din mitra Fondului de
rezervă bugetară și a dat.
Pentru primari, pentru fețele
bisericești și pentru China.
Căci, da, se pare că nici
măcar chinezii nu i-au spus:
„Fă!”. Ci tot un fel de „Dă!”.
Că e scumpă o fotografie-
întrevedere în prag de cam-
panie electorală (oficială) cu
oficialii chinezi. Așa că,
până să ne dea chinezii bani
de „investiții” (prin sucursala
de la Moscova!), scoatem
noi din buzunar. Chipurile
pentru înființarea ICR -ului
la Beijing, într-un mall între
două standuri cu pachețele
de primăvară.

Vorba aceea, fondul
de rezervă bugetară este
cumva pentru Armată și
situații speciale? Sau, altfel
spus, nu sunt și alegerile o
situație specială! Și e ceva
iresponsabil în pomparea
de bani către primari pentru
a aduce voturi în campania
electorală?! Că doar o dată
pe mandat de premier sunt

alegeri prezidențiale!
Și probabil tot din

fondurile speciale ale guver-
nului le-a dăruit sătenilor din
preajma nemuțumitului de la
dig și o barcă pneumatică
cu autograf! Pentru un viitor
„ICR” local. Adică, un
muzeu al pneumaticii. Asta
să aibă oamenii o amintire
când o să se dezumfle toate
„anvelopele” reșapate ale
promisiunilor deșarte. An-
velopa pensiilor mai mari, a
pensiilor speciale, a

indemnizațiilor și alte cele.
Iar lângă barca umflată de la
rezerve, „Fă, Viorela” a mai
pus ceva. O urare. Că nu
avea de unde să le aducă
dacă nu a ajuns încă la
Cotroceni. Și le-a zis
sătenilor să nu-i mai prindă,
când o mai călca el pe
acolo, cu picioarele în apă.
Ci, în… țuică. Glumă de pre-
mier-șef peste cârciumi
electorale. Păi’, oricum la
accizele care au dublat
prețurile… „pufoaicelor”,
sătenii o să-și bage singuri
picioarele în sărăcia ei de
țuică.

Treaba e că încă ne
facem că nu pricepem. FMI
și-a închis pagina de inter-
net din România. Asta în
prima fază. Și nici un guver-
nant nu a ieșit să ne explice
ce și cum (nici măcar sin-
istrul purtător de vorbe de
ocară al Guvernului, Pal-
ada, nu a găsit o explicație
de ce s-a „omorât” virtual
Fondul), deși este evident
că motivul oficial, atacurile
hacherilor, a fost doar de
complezență. Păi nu avem
noi cele mai bun serviciu se-
cret pe supravegherea net-
ului? Că de aia a cerut
acces nelimitat și la spor-
turile de internet din baruri!

Iar FMI a făcut ceea
ce fac tot mai des compani-
ile care se hotăresc să-și ia

tălpășița dintr-o țară 
care are o singură 
direcție predictibilă. Spre
„multinaționala” ruso-
chineză…

Așadar, FMI e pe
cale să ne lase cu totul în
„Ice Bucket”-ul din ma-
trioska PSD și asta chiar în
pragul unui an greu. Și când
nu vor mai fi bani de pensii,
și vor fi izgonit FMI-ul și BM
din sucursalele acordurilor
preventive, guvernul social-
ist o să aibă justificarea
necesară să impună țării
sprijinul financiar din China
și Rusia prietenă tovarăului
Ponta (a mai fost unul care
ne-a trădat pe o „pobeda”;
dar’, deh, istoria doar 
se repetă!). Și cum
„multinaționala” ruso-
chineză are sucurusala de
plasare și execuție la Bu-
dapesta, oare care va fi
prima țară unde se va
repeta scenariul invaziei din
Ucraina?

De aceea nu ne tre-
buie acum alocări bugetare
pentru „investiții locale”.
Adică bani pentru racolare
și fidelizare, primari ori fețe
bisericești din zonele cu cel
mai credincios electorat (in-
clusiv alocări pentru
Mănăstirea Nicula – că i-a
placut lui Viorel cum se târa
poporul în genunchi prin
fața lui) sau pentru inaugu-
rarea unor „ICR”- uri de
unde se mai pot deturna
bani pentru câteva facturi de
campanie.

Armata trebuie să
aibă prioritate! Pentru că
ucrainieni, deși mai au ceva
divizii, tot stau sub semnul
„măcelului” (dixit Băsescu).
Dar noi nu mai avem nimic.
Nu în Ardeal. Doar un radar
prin Oltenia, dar unde-
le electromagnetice nu 
ne-ar asigura integritatea
teritorială nici dacă am
apela la guru Bivolaru!

●

Noiembrie, ultimul bal… (val)Noiembrie, ultimul bal… (val)

Viorel
Sandu

ȘȘi totuși, mai sunt încă
destui creduli şi visători
convinși că mai există politi-
cieni cinstiţi, corecţi cu propria
lor ţară şi cu proprii lor
cetăţeni. Încă mai există naivi,
care mai speră că, „lupul” nu-i
va mânca pentru că ei nu l-au
mâncat… Lupul, stăpânul
politician, peste toată turma
României, care a sfâşiat-o în
mii de bucăţi până acum.

Există o masă
omogena de manipulare
politică, un soi de cobai pe
care se fac experimente în
masă, un vast experiment
naţional, în totală discordanţă
faţă de restul populaţiei. O
masă critică, am estimat-o per-
sonal la aproximativ 30-35 la
sută dintre votanţi, de care se
leagă, cohorta de politicieni şi
acoliţii lor, inducând un tip de
încredere oarbă, un soi de fa-
natism, conform căruia doar
acest tip de sistem politic este
cel mai viabil, doar acest tip de
mega show politic (circ politic)
cu aceşti saltimbanci şi magi-
cieni politici, pot aduce pros-
peritatea mult visată! O iluzie
deşartă. Deşi am mai adus în
discuţie subiectul controver-
satei legi electorale, merită tot
efortul de-al mai repune pe
tapet, în special pentru
alegerile din această tomnă.
Un Noiembrie rece îngheţat ne
aşteaptă. ”Noiembrie, ultimul
bal” - şi acest titlul de film din
anii ’70…

Lacunele legislatei
electorale anume create şi
menţinute, cât şi inexistenţa
unei opoziţii reale, nici sindi-
cate, nici alte organizaţii civice
care să combată toate aceste
experimente extreme aplicate
naţiunii de către oligarhii put-
erii, au făcut ca aceştia să
deţină controlul absolut asupra
polpulatiei şi a averilor statului.
Aşa s-a întamplat cand ne-am
trezit ntr-o altă dictatură a oli-
garhilor politici.

Un fapt cu totul ciu-
dat,bizar, un grup minor de
câteva zeci de mii de per-
soane, uzurpatori si mafioţi, să
conducă o naţiune de 19 mil-
ioane de oameni şi toate astea
în special deoarece nu există
nici un obstacol în calea lor,
nici cea mai mică opoziţie
reală. Să fim serioşi: orice
critică pasivă și orice comen-
tariu formal şi teoretic nu poate
stopa acest flagel al corupţiei
şi aceasta hemoragie de fon-
duri din banul public către pro-
priile lor conturi familiale. Cu o
astfel de „pace socială” care
se traduce prin reducerea la
tăcere si inacţiune a populaţiei,

mult trâmbiţata de către toate
regimurile politice ale celor 25
de ani, care la acea vreme nu
dădea nimănui de bănuit ce se
poate ascunde sub această
pace socială, era de fapt o ma-
nipulare crasă a maselor,
ingurgitată de noi toţi prin
mass-media şi TV. Cu o astfel
de manipulare, spuneam, am
dormit liniştiţi până când am
simţit ca şi aşternuturile de sub
noi sunt vândute de către oli-
garhii puterii, liberi la
fărădelegi.

Astăzi, ne simţim
frustraţi, umiliţi şi batjocoriţi în
propria noastră tara, în propria
noastră casă, dar ce este mai
dezolant este faptul că suntem
în continuare dezbinaţi şi
manipulaţi de aceeaşi ciocli ai
naţiunii noastre, apoi că, nu ne
putem mobiliza să schimbăm
acest sistem, să extirpăm
această tumoră canceroasă
de pe trupul ţării.

Cum spuneam, sun-
tem în continuare victimele
acestui sistem politic, şi creduli
că acesta pace socială, ne va
aduce numai prosperitate,
invitaţi de toate posturile TV şi
nu numai, la dormitare, la hi-
bernare, mergând la vot în
turmă, puternic flancaţi şi
spionaţi de lupii din haita ţării,
votând cu ochii închişi un em-
anat al aceluiaşi sistem oli-
garchic de partide politice. În
continuare suntem în derivă,
debusolaţi, incoerenţi în acţiuni
şi incapabili de a reveni la linia
de plutire, de a ne redobândi
adevărata libertate şi de a ne
elibera din lesa sistemului
infracţional şi mafiot, de a
stârpi această cangrenă fatală
a naţiunii romane.

Să ne imaginăm cum
ar fi fără acest sistem politic
distructiv, câte beneficii am
avea de câştigat noi toţi, când
vom fi stăpâni la noi acasă
când mega-hotiile naţionale s-
ar transforma în mega-bogatii
naţionale, când salariile ar fi la
nivelul preţurilor, sau invers,
preţurile la nivelul salariilor,
când toate instituţiile îşi vor
face treaba pentru care au fost
create… când ar fi eliminate
din sistem toate căpuşele care
sug din finanţele ţării, când vor
fi eliminaţi toţi ticăloşii şi infrac-
torii iar toate funcţiile din stat ar
fi ocupate doar prin concurs şi
profesionalism, când copii şi
nepoţii noştri vor avea la ei
acasă locuri de muncă etc,
doar să ne imaginăm!

Ce bine-ar fi, dacă-ar
fi… 

●
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Vor fi suspendate retrocedările ilegale de imobile, mai ales în Ardeal?Vor fi suspendate retrocedările ilegale de imobile, mai ales în Ardeal?

Gheorghe
Funar

ul
„D„După „revoluţionar”

1989, dintre fostele ţări so-
cialiste, numai în România
s-a legiferat şi s-a trecut la
retrocedarea în natură a
imobilelor revendicate de
foştii proprietari sau de
moştenitorii acestora, pre-
cum şi de către mafia
imobiliară. 

Regimurile post-de-
cembriste, Iliescu, Constan-
tinescu şi Băsescu, precum
şi partidele politice care s-
au aflat la Putere împreună
cu U.D.M.R., au adus nu-
meroase modificări şi
completări la stufoa-
sa legislaţie privind
revendicările de clădiri,
terenuri şi păduri. Au fost
stabilite instituţii locale şi
centrale care să decidă
retrocedările în natură pen-
tru sute de mii de imobile,
cele mai multe în judeţele
din Ardeal. 

În paralel, în ultimii
25 de ani, a fost creată şi s-
a perfecţionat continuu o
adevărată „industrie” de
furat imobile din propri-
etatea Poporului şi Statului
Român. Numai în Ardeal, au
fost retrocedate ilegal nu-
meroase clădiri, terenuri
agricole şi păduri către Un-
garia, bisericile maghiare,
Statusul romano-catolic, Or-
dinele călugăreşti catolice
maghiare, numeroase per-
soane juridice maghiare
care se pretind continua-
toare ale celor dinainte de
anul 1944, precum şi de
către Forumul Democrat al
Germanilor din România
care a devenit (printr-o
hotărâre judecătorească)
succesor al Grupului Etnic
German (o organizaţie
fascistă, căreia i-au fost
confiscate toate proprietăţile
înainte de anul 1945). 

Valoarea imobilelor
retrocedate ilegal, de fapt cu
care au fost împroprietăriţi

solicitanţii din averea
Poporului Român, întrece
suma de 100 miliarde euro,
numai în Ardeal, iar pe rolul
instanţelor judecătoreşti se
mai află în curs de
soluţionare circa 100.000 de
dosare de revendicare a
imobilelor.

De pildă, în municip-
iul Cluj-Napoca, în timpul
mandatelor primarilor Emil
Boc şi Sorin Apostu şi a
consilierilor locali de la
P.D.L., P.N.L., P.S.D. şi
U.D.M.R., au fost retroce-
date ilegal peste 150 de
clădiri, din zona centrală, în
care au funcţionat instituţii
publice ale Statului Român,
care au fost evacuate sau
care plătesc chirie iar con-
tribuabilii clujeni le plătesc
anual sute de mii de euro cu
titlu de chirii la hoţii de imo-
bile. 

În municipiul Alba
Iulia, pe lângă numeroase
clădiri retrocedate ilegal, s-
a ajuns să fie dat la revendi-
catori şi sediul Direcţiei
Naţionale Anticorupţie
(D.N.A.), care a fost
evacuată recent. 

În municipiul Aiud au
fost retrocedate ilegal foarte
multe clădiri către bisericile
ungureşti şi alte persoane
juridice maghiare, inclusiv
clădirea uriaşă a Liceului
G.Bethlen, sediul Poliţiei şi
unitatea militară. În municip-
iul Oradea, retrocedările ile-
gale curg pe bandă rulantă
şi, la rând, aşteaptă sediul
Policlinicii judeţene, după ce
a fost evacuată Facultatea
de stomatologie. Pe baza
unui plan diabolic al Un-
gariei, coordonat de la Bu-
dapesta şi înfăptuit în
România de către U.D.M.R.
în cooperare cu bisericile
maghiare, s-a ajuns ca per-
soane juridice şi persoane
fizice ungare să deţină circa
40 la sută din imobilele din
Ardeal, cele mai multe
dobândite în mod ilegal, prin
fapte de natură penală.
Consecinţele retrocedărilor

ilegale de imobile sunt ex-
trem de periculoase pentru
viitorul Poporului Român şi
integritatea teritorială a
României, ele fiind menite
să faciliteze, în curând,
obţinerea autonomiei terito-
riale a Ardealului.

Bazându-se pe
situaţia de fapt, U.D.M.R. a
pregătit şi v-a înregistra la
Parlamentul României un
proiect de act normativ pen-
tru autonomiei Ardealului,
cu o primă etapă a obţinerii
autonomiei a aşa-zisului
ţinut secuiesc, fără secui.
Această sfidare a Poporului
Român are loc în timp ce
U.D.M.R. face parte din Gu-
vernul României condus de
premierul Victor Viorel
Ponta, candidat pentru
funcţia de Preşedinte al ţării
noastre. 

Acest premier se
încăpăţânează să ţină
U.D.M.R. în Guvern, aşa
cum au stabilit împreună
prin acordul secret pentru
Poporul Român încheiat
înainte de alegerile parla-
mentare din decembrie
2012.

În această situaţie
extrem de gravă, Partidul
România Mare şi candidatul
pe care îl susţine pentru a fi
ales Preşedinte al
României, la alegerile din
noiembrie a.c., supune
atenţiei şi spre dezbatere
Poporului Român
următoarele soluţii concrete:
1. Guvernul să fie obligat de
Parlament sau prin
manifestaţii publice, să sus-
pende prin ordonanţă de
urgenţă, pe timp de trei ani,
toate retrocedările de imo-
bile, inclusiv procesele
aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti; 2. Parchetul şi
D.N.A. să cerceteze penal
toate persoanele implicate
în retrocedările ilegale de
imobile. Pentru aceasta
este necesar să fie mărit
substanţial numărul
procurorilor şi acestora să le
fie acordate stimulente ma-

teriale în funcţie de numărul
dosarelor finalizate prin
rechizitorii; 3. Fondurile
obţinute în urma anulării
retrocedărilor ilegale să fie
virate în Bugetul Asigurărilor
Sociale de Stat şi să fie uti-
lizate pentru mărirea pensi-
ilor şi ajutoarelor sociale.
Imobilele retrocedate ilegal
au fost întreţinute şi dotate
prin munca şi contribuţia
celor care au statutul de
pensionari; 4. Din iniţiativa
preşedintelui Senatului
României (Călin Anton
Popescu Tăriceanu, candi-
dat la funcţia de Preşedinte
al României) sau al
Camerei Deputaţilor ori la
solicitarea unei Comisii per-
manente, aşa cum prevede
Constituţia să fie obligat
primul-ministru Victor Viorel
Ponta să informeze Parla-
mentul, în luna septembrie
ori cel târziu în octombrie
a.c., în legătură cu bilanţul
retrocedărilor în natură, mai
ales al celor ilegale. Cu
ocazia dezbaterilor din Par-
lament pe tema
retrocedărilor în natură
cetăţenii români vor avea
ocazia să afle care dintre
senatori şi deputaţi sunt
patrioţi, responsabili, apără
Neamul şi Ţara, precum şi
care dintre parlamentari
sunt de Dreapta sau de
Stânga; 5. Oricare senator
sau deputat, care este un
bun român şi apără Intere-
sul Naţional, poate să-l in-
terpeleze pe primul-ministru
Ponta pe tema restituirilor în
natură, a retrocedărilor ile-
gale de clădiri, terenuri şi
păduri, precum şi a cuantu-
mului chiriilor plătite hoţilor
de imobile; 6. Din iniţiativa
primarilor, a preşedinţilor de
Consilii judeţene sau a con-
silierilor locali patrioţi şi re-
sponsabili, să fie
organizate, în lunile sep-
tembrie sau octombrie a.c.,
şedinţe extraordinare ale
Consiliilor locale în toate
localităţile şi judeţele unde
au avut loc retrocedări ile-

gale. Cu această ocazie să
fie prezentată lista imo-
bilelor revendicate, a celor
retrocedate, consecinţele
restituirilor în natură, inclu-
siv cuantumul chiriilor plătite
din banii contribuabililor.
Guvernul Ponta poate veni
în ajutorul aleşilor locali şi
printr-o hotărâre a sa să
oblige realizarea acestei
informări în toale copnsiliile
locale şi judeţene, în lunile
septembrie şi octombrie
a.c.; 7.Primarii şi preşedinţii
de Consilii judeţene să
aducă la cunoştinţă
cetăţenilor, în lunile septem-
brie sau octombrie a.c., fie
prin publicaţiile proprii ale
autorităţilor locale sau prin
presa locală, lista imobilelor
revendicate, a celor retroce-
date şi cuantumul chiriilor
plătite din bugetele 
fiecărei localităţi, respectiv
fiecărui judeţ. 

Încălcându-se, până
acum cel puțin, principiul
transparenţei, în toate
localităţile României unde s-
au înregistrat solicitări pen-
tru revendicările de imobile,
unde s-au retrocedat clădiri,
terenuri şi păduri, unde au
fost evacuate instituţii ale
Statului Român, unde se
plătesc chirii uriaşe la noii
proprietar, autorităţile locale,
în frunte cu primarii, au as-
cuns cetăţenilor şi la toţi
contribuabilii aceste
informaţii preţioase. 

Nădăjduim că, în
ceasul al 12-lea, românii se
vor trezi din somnul cel de
moarte în care îi adânciră
barbarii de tirani, din ţară şi
din străinătate.

●

Asta chiar le întrece pe toate! România, singura țară din lume Asta chiar le întrece pe toate! România, singura țară din lume 
guvernată de un ONG?!guvernată de un ONG?!

Dan
Tănasă

IIată că România
este guvernată de 
o organizație non-
guvernamentală (ONG). Și
nu de ieri, de azi, ci de
aproape 25 de ani. Am auzit
de țări guvernate de partide
politice sau de dictatori, dar
nu am auzit de țări guver-
nate de asociații non-guver-
namentale. 

Ceea ce nu au reușit
mari democrații occidentale
ca Franța, Germania, Aus-
tria sau SUA, ca să dau

doar câteva exemple, a
reușit România: să
încredințeze guvernarea
țării unui ONG. Dacă până
acum lucrurile erau într-o
ceață care convenea mai
marilor zilei, acum totul este
cât se poate de clar, scris
într-un document oficial al
Prefecturii Harghita, sub
semnătura reprezentantului
Guvernului Victor Ponta,
prefectul Petres Sandor.

Răspunzând unei
solicitări a subsemnatului,
prefectul Petres Sandor mi-
a comunicat faptul că Uni-
unea Democrată Maghiară
din România (UDMR) este

scutită de la obligativitatea
arborării drapelului
României pe sediile sale
pentru că UDMR nu este un
partid politic, ci un ONG. Un
ONG care încasează anual
milioane de euro de la Gu-
vernul României. Un ONG
care controlează politic con-
silii județene, zeci de
primării din România și are
reprezentanți, numiți politic,
în toate structurile de stat de
la nivel central. Un ONG
care este și parte a
societății civile și partid
politic în același timp.

Dacă câteva zeci de
români se asociază și fac un

ONG ei nu pot participa la
alegeri pentru că la alegeri
participă partidele politice.
În schimb, dacă câteva zeci
de cetățeni români de etnie
maghiară fac un ONG, ei
pot participa la alegeri pen-
tru că sunt maghiari și mi-
noritari în România. O dublă
măsură aplicată de 25 de
ani în România în dauna
majorității cetățenilor
României. O dublă măsură
toxică pentru democrația
românească.

Este evident că lu-
crurile nu mai pot continua
așa. Situația UDMR nu mai
poate fi tolerată la nesfârșit.

UDMR trebuie ajutată să își
asume până la capăt statu-
tul ei și scoasă din politica
românească, pe care o
otrăvește constant cu polit-
ica sa revizionistă și
antiromânească. UDMR tre-
buie ajutată să activeze
conform propriului ei statut,
adică în sfera civilă, nu la
guvernarea României.

●
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23 august – Ziua când Armata Română a fost trădată... 23 august – Ziua când Armata Română a fost trădată... 
Putea Regele Mihai proceda altfel?Putea Regele Mihai proceda altfel?

Ionuț
Țene

NNu doresc să intru
în culisele actului de la 23
august 1944, când Regele
Mihai I a orchestrat o
lovitură de stat împotriva
conducătorului României,
Mareşalul Ion Antonescu.
Detaliile conspiraţiei şi în-
toarcerii armelor la ordinul
tânărului rege sunt arhi-
cunoscute. Un grup minor
de consilieri regali şi politi-
cieni veroşi şi ambiţioşi au
pus la cale o lovitură de stat
prost gândită şi slab
organizată. Regele Mihai I a
aruncat România în braţele
URSS fără să negocieze un
armistiţiu, decât abia pe 
12 septembrie 1944, 
prin comunistul Lucreţiu
Pătrăşcanu, la Moscova. De
la 23 august până la 12 sep-
tembrie 1944, România a
fost practic o ţară ocupată şi
fără apărare în faţa trupelor
sovietice.

În câteva zile ruşii
au ajuns să defileze la
Bucureşti, pregătindu-se să
comunizeze ţara, cu aportul
fostului suveran. Din punct
de vedere istoric şi al
diplomaţiei internaţionale,
România a fost percepută
ca o ţară ce trădează o
alianţă şi bagă cuţitul pe la
spate celui cu care a bătut
palma pentru o înţelegere.
Ieşirea din Axă nu a fost,
paradoxal, bine văzută nici
de către Aliaţi, care au re-
fuzat României statutul de
cobeligeranţă la Conferinţa
de Pace de la Paris din
1946 şi a supus-o unor
împovărătoare despăgubiri
de război. De atunci, ţara
noastră e percepută în can-
celariile lumii ca naţiunea
care-şi trădează aliatul. În
perspectivă diplomatică şi al
relaţiilor internaţionale o ţară
care îşi respectă până la
capăt angajamentele, chiar
dacă e înfrântă în război, e
percepută mai bine de
opinia publică şi cancelarii.
Vezi Germania după 1945,
Polonia sau chiar Ungaria.
O regulă de bază în dreptul
internaţional este re-
spectarea cuvântului dat şi
loialitatea faţă de o
înţelegere. Regele Mihai I a
încălcat această cutumă
diplomatică şi a dat o
lovitură de cuţit pe la spate,
chiar Armatei Române, care
lupta vitejeşte pe front şi
care, în 1941, dezrobise
Basarabia de sub ocupaţia
sovietică. La 23 August
1944 nu a fost nicio
insurecţie militară, nici una
populară şi nici o revoluţie
socială de eliberare cum ne-
a îndoctrinat în anii 70-80 is-

toriografia comunistă, ci pur
şi simplu o lovitură de palat
dată de regele Mihai I, după
modelul italian din 1943,
prin care Conducătorul Stat-
ului Antonescu a fost desti-
tuit şi arestat, apoi predat
unor persoane particulare
cu carnet PCR, aflate în ile-
galitate, ce l-au trimis la
Moscova.

Istoricii evită să
vorbească ce s-a întâmplat
cu trupele române de pe
front între 23 august şi 12

septembrie 1944. Sute de
mii de soldaţi români au fost
dezaarmaţi de ruşi şi duşi în
Siberia. Majoritatea dintre ei
au murit pe drum sau în
lagărele de muncă
îngheţate. Regale Mihai I
are pe conştiinţă moartea a
sute de mii de tineri soldaţi
români luaţi prizonieri
datorită actului său imatur şi
iresponsabil de la 23 august
1944. Se poate uita Regele
Mihai I cu privirea senină în
ochii familiilor şi urmaşilor a
celor peste o sută de mii de
schelete ale sodaţilor
români răpuşi în Siberia?

Numărul prizonier-
ilor de război români în Uni-
unea Sovietică din timpul
celui de-al Doilea Război
Mondial a fost ridicat, şi a
crescut în special după anul
1943. Armata Roșie a luat
prizonieri de război din Ar-
mata română după momen-
tul 23 august 1944, procesul
continuând până la
semnarea armistițiului cu
Aliații de pe 12 septembrie.
Unii dintre prizonieri erau
originari din Basarabia și
Bucovina de nord ocupate
ca urmare a ultimatumului
din 1940, dar cei mai mulți
erau cetățeni români care
nu fuseseră niciodată
declarați cetățeni sovietici.
În cazul celor dintâi,
autoritățile sovietice i-au de-
clarat de naționalitate
„moldovenească”, fiind în
general separați de pri-
zonierii „români”, în lagărele
de prizonieri, autoritățile so-

vietice ținând evidența în
general pe „naționalități” și
mai puțin pe țări de origine.
În aprilie 1946, Viaceslav
Molotov afirma că, în 1945,
61.662 de prizonieri români
fuseseră repatriați, 20.411
participaseră la formarea
fiviziilor de voluntari români
din Diviziile „Tudor
Vladimirescu” și „Horia,
Cloșca și Crișan”, iar alți
peste 50.000 de prizonieri
români se mai aflau încă pe
teritoriul sovietic. În confor-

mitate cu statisticile Marelui
Stat Major Român de la
sfârșitul războiului, numărul
militarilor incluși în categoria
„dispăruți” (din care cei mai
mulți erau „prizonieri de
război”) a fost de 367.976,
din care 309.533 în luptele
împotriva Uniunii Sovietice
și 58.443 în vest, în luptele
împotriva Germanirei
Naziste și Ungariei Hortiste.
Statistica nu a precizat dacă
cei 309.533 de dispăruți „în
est” cuprinde și pe militarii
dezarmați de sovietici în
după 23 august 1944. Într-o
notă confidențială întocmită
în martie 1945 de delegatia
militară a Comisiei române
pentru aplicarea armistițiului
se afirmă că până la 23 au-
gust 1944 numărul
dispăruților în luptă a fost de
163.015 militari, iar, în-
cepând cu 24 august, sovi-
eticii au dezarmat și luat în
prizonierat 97.732 de militari
români. Între 23 august şi
12 septembrie 1944, dată la
care a fost semnat
armistiţiul, armatele soviet-
ice au făcut prizonieri între
130.000 – 160.000 de mili-
tari români şi au scos din
ţară bunuri în valoare de
două miliarde de dolari
americani. Această poziţie a
fost consolidată din punct
de vedere militar prin reduc-
erea forţelor poliţiei române,
la 2 octombrie 1944, de la
18.000 la 12.000 de oa-
meni, iar la 26 octombrie şi
a armatei române din inte-
rior, de la 13 divizii complete

la trei divizii cu efectiv
redus, în total 10.000 de oa-
meni. 

De asemenea, efec-
tivele de grăniceri şi jan-
darmi au fost reduse de la
74.086 la 58.018 oameni. În
ansamblu, forţele armate
române au fost reduse, de
la 419.000 de oameni în mai
1945, la doar 136.000 de
oameni în decembrie 1947.
În schimb, numărul trupelor
sovietice staţionate în
România a crescut de la

80.000, la 8 mai 1945, la
615.000, la 1 martie 1946.
Deşi, treptat, numărul lor a
scăzut (400.000 la 1 iunie
1946 şi 240.000 la 1 noiem-
brie 1946), ele au reprezen-
tat elementul esenţial în
desfăşurarea evenimentelor
politice şi de altă natură ce
au avut loc în ţara noastră,
conform documentelor is-
torice publicate.

Prin actul de la 23
august 1944, Regele Mihai I
a trădat Armata Română,
care lupta pe front pentru
apărarea graniţelor şi
suveranităţii naţionale.
Soldaţii români s-au trezit
pe front, în urma acţiunii re-
gale, dezarmaţi, umiliţi şi
luaţi prizonieri de către ruşi.

La 23 august 1944
drumul spre ocuparea ţării
de către ruşi şi comunizarea
României fusese deschis cu
nonşalanţă de către Regele
Mihai I. Pentru tot mai mulţi
istorici români, actul de la 23
august 1944 e perceput ca
o zi a trădării Armatei
Române. O parte a gener-
alilor Armatei Române şi-au
dat seama de trădarea con-
ducerii de la Bucureşti, care
oferea ţara pe tavă
comuniştilor ruşi şi au dorit
să fugă în iarna lui 1945 în
liniile germane din Cehoslo-
vacia şi să se pună în slujba
Guvernului Naţional condus
de Horia Sima la Viena.
Generalul Avramescu a fost
arestat şi ucis de ruşi,
ceilalţi generali români au
fost închişi de către

comunişti până la decretul
de eliberare din 1964. 

La toţi veteranii de
război care au luptat pe
frontul de est li s-au luat
gradele şi nu au primit pen-
sie până în anul 1990, cu
câteva excepţii în vremea lui
Nicolae Ceauşescu. În
acest context actul de la 23
August 1944 este din punct
de vedere istoric o dramă
militară şi politică pentru
poporul român, de fapt în-
ceputul calvarului comunist

de 40 de ani. În această zi
ar trebui coborât în bernă
Tricolorul în unităţile militare
de pe cuprinsul patriei noas-
tre. Dincolo de aceste
drame ale militarilor români
de după 23 august 1944 se
pune întrebarea logică:
putea Regele Mihai proceda
altfel? Am cunoscut bătrâni
care au fost luați pe 24 au-
gust prizonieri de ruși pe
frontul din Moldova fără să
tragă un glonț. 

Ei s-au întors acasă
în 1945. Niciunul nu-i purta
ranchiună Regelui Mihai. Pe
cei 20 la sută dintre pri-
zonierii soldați români care
nu s-au mai întors acasă din
Siberia nu știu ce gândeau
despre actul de la 23 august
1944.Ei au murit departe de
casă ca victime colaterale a
unui act istoric controversat.

Cu sau fără actul de
la 23 august 1944 e greu de
crezut că sovieticii nu ne-ar
fi ocupat și implementat co-
munismul. 

Bulgaria vecină nu a
fost în război, nu a luptat îm-
potriva Moscovei, dar tru-
pele Armatei Roșii au
invadat Sofia și au instaurat
regimul comunist. Marile
puteri occidentale au oferit
pe tavă Estul Europei către
URSS ca recompensă că a
contribuit la înfrângerea lui
Hitler. Autorii actului de la 23
august 1944 au fost doar pi-
onii unei mari table de șah.

●



Ghimpele Națiunii

Republica Populară PSDRepublica Populară PSD

Cezar 
A. Mihalache

CCând nu esti „în cea
mai bună situație din viața
ta”, îți iei concediu. Eventual
pe termen nelimitat. Ori, în
cazul lăcătușului Zgonea, te
întorci la munca de teren.
La butucul osiei de vagon.
Pentru că acolo îi stă cel
mai bine (ca fost „ceferist la
bază”!). Însă în megaloma-
nia lui, Zgonea a început să
facă grămezi din parlamen-
tarii care stau ca legumele,
în plen, în fața ochelarilor lui
de cal, catalogându-i după
„tarabele” grupurilor politice
drept „ardei” și „morcovi”.
Nu „ridichi”, că nici unul nu-
i freacă napul pentru nasul
luat la purtare, nici „sfecle
necoapte”, deși era mai
aproape de grămada
parlamentară ajunsă pe
post de rezervă la
ordonanțele Executivului. O
„căprărie” în care noi,
ăștialalți, suntem pesemne
cartofii din imaginația lui
acar.

Dar poate că depu-
tatul-„cheferist” chiar nu se
simte prea bine, în-
gustându-i-se ochii între
crăcanele ipocriziei după
comanda primită de la șeful
lui de maidan politic. Care,
pentru a demonstra fraților

mai mari, cu ochii mai mici,
faptul că România poate
construi un mini-mao-PCC (
中国共产党!) în coasta Eu-
ropei, i-a dat dispoziție
tovărășească necomentată
lui V. Zgonea să dosească

informațiile trimise Europei.
Și l-a pus să țină la dosar
nominalizarea comisarului
nostru european, să nu
răsufle termenii făcăturii
pesediste în fața țării.

De parcă ar trebui
românii să aibă habar cine
dă la nadă după peștii
politici de la Bruxelles?! Sau
ce „rândunică” (dixt
Pacepa!) este plasată acolo
ca nominalizare a guvernu-
lui?! În fond, românii și-au
făcut datoria și i-au votat;
acum, românii pot să moară
„electric” informativ (dixit ex-
Palada!) și nu au decât să-și
vadă de taxele, impozitele și
accizoaberațiile pe care tre-
buie să le suporte pentru că
au votat (ceea ce au votat!).

Prin urmare, nomen-

clatura Republicii Populare
PSD putea nominaliza pen-
tru funcția de comisar euro-
pean și un delfin
hemafrodid. Că Zgonea
avea buzele pecetluite iar
propunerea era bine ticluită

în sertarele lui de cenzor-
impus al RPPSD.

Nomenclatură care,
pentru a ne azvârli din cârca
impresiei de libertate, ne-a
mai dat un șut, promovând
„ordonanța șobolanilor”,
pentru migrarea/racolarea
rozătoarelor locale! Să știe
și ciuma ei RPPSD pe ce se
poate baza în infectarea
electorală a corpului social!

Iar migrația
rozătoarelor politice se va
potrivi cu un posibil vot
obligatoriu. Dar nu pe post
de capcană pentru guz-
ganul de partid, ci pentru
masa cetățenească. Proiect
de impunere a abstinenței
de la drepturile fundamen-
tale pentru care Zgonea se
declară înfocat, mai ales că

își dorea votul obligatoriu de
acum 14 ani, de când s-a
pripășit el prin Parlamentul
nederatizat.

Un vot obligatoriu pe
care „lectorii” republicii PSD
l-au scos la iveală. Să mai
reducă din costurile de par-
tid-alianță ale feluritelor
operațiuni autobuzul/mi-
crobuzul, iar cetățenii să se
încoloneze în fața
circumstițiilor electorale ce
ar putea deveni noile „secții”
de îndreptare a conduitei
mult prea libertine a
cetățeanului, pentru început
prin demontarea mitului
libertății de decizie ca drept
fundamental. Că, dacă
mâine-poimâine moare „ăl
bătrân” și nu mai apucă
Viorel să-i demonstreze că
la alegerile lui din noua
duminică a orbului (la vot)
se vor înghesui mai mulți ca
în ‘90?! Mai ales că lui
Adrian Năstase i-a demon-
strat deja ceea avea de
demonstrat, arătându-și
adevărata prieteneie cu
tovarășii din China, nu prin
mizilicuri de talcioc, ci prin
„declarați arzătoare”.

Declarații despre
felul cum au clădit chinezii
„socialismul” pe țestele a
milioane de neliniați ai
regimului, lozinci din suflet
de mini-mao-PCC ce ar
putea fi inscripționate direct

pe gardul exterior al Repub-
licii Populare PSD! Ba, chiar
și pe gardul dimprejurul
lăcătușului Zgonea, să nu
se mai chinuie omul să
izbească barosul de zid, ci
să pună „ciocanul” ca em-
blema (că acuși așterne și
Ponta o seceră alături!).

P.S.:

Inițial, s-a scremut să
iasă în față prin declarații
„șoc” (credeam noi!). Deja
celebra: „Nu am deloc senti-
mente de mare iubire faţă de
Statele Unite ale Americii.
Prefer China!”. Apoi, pentru a
convinge sistemul, și-a luat
soața de civil tocmai la… Bei-
jing, în cadrul Ambasadei
României din China (că era
închis la sediul PCC!). Astăzi,
este și mai hotărât… Vorba
aceea, doar ce l-au întâmp-
inat pe aeroport câțiva „ofi-
ciali” de copertă și doi-trei
copii cu flori că a și a luat-o
razna și a început să aclame
cât admiră „Partidul Comunist
Chinez și modul în care
acesta conduce țara pe calea
socialismului”. Iar de îl primea
pe aeroport eșalonul întâi al
Republicii Populare, venea
direct cu butaforia de PCC la
container!  

●

Maghiarizarea României! Maghiarizarea României! 

Bogdan
Diaconu

PPentru că rapoartele
lor privind situaţia ținutului
Secuiesc, a iredentismului
maghiar şi a imixtiunilor
politice ale politicienilor din
Ungaria în treburile interne
ale României sunt ignorate
de autorităţi, ofiţeri sub
acoperire îşi publică
informaţiile pe publicațiile on-
line.

Într-una din postările
pe forumul Wikileaks, un
ofiţer dezvăluie faptul că deşi
a trimis sute de sesizări şi
memorii către autorităţile
române cu privire la ținutul
Seciuiesc şi la matrapa-
zlâcurile produse de maghiari
şi de liderii U.D.M.R., acestea
au fost igonorate cu
desăvârşire. 

Disoluţia autorităţii
statului român (şi probabil a
statului în sine) poate fi
observată cu certitidine în
poziţia oficialităţilor vis-a-vis
de problema ținutului Secui-
esc. Îndrăznesc a o numi
problemă, întrucât chiar de la
începutul anilor ’90, S.R.I. şi
S.I.E. avertizează constant
factorul politic (şi uneori or-
ganele de urmărire penală
competente, pentru a aborda
problema din punct de
vedere juridic) de pericolul
reprezentat de iredentismul

maghiar şi acţiunile ilegale în-
treprinse de U.D.M.R.,
organizaţiile paramilitare
maghiare, cetăţenii români de
etnie maghiară şi cetăţenii
maghiari aflaţi pe teritoriul
României.

Trebuie să fim
conştienţi de resursele finan-
ciare, materiale şi umane rel-
ativ consistente alocate de
serviciile de informaţii
româneşti pentru această
chestiune, resurse care
provin din buzunarul nostru,
al tuturor. Rezultatele muncii
ofiţerilor de informaţii în
această chestiune sunt con-
siderabile şi deloc de neglijat.
Acestea sunt comunicate
constant factorilor respons-
abili, şi mai ales factorului
politic care… tace! Motivele
pentru care, din anii ’90, par-
tidele politice au ignorat toate
avertizările serviciilor de
informaţii pe această
chestiune, sunt pe cât de
clare, pe atât de josnice:
păstrarea puterii politice, dată
fiind alianţa cu U.D.M.R.. 

Alianţa cu o
organizaţie culturală al cărei
statut de partid politic este în
cel mai bun caz incert. Dacă
privim problema din punct de
vedere strict legal, U.D.M.R.
nu este (încă?) un partid
politic aşa cum o cer legile
româneşti. Şi asta în timp ce
altor partide româneşti li se
resping cererile de înfiinţare.

Oricând, oricine poate invoca
această situaţie în faţa legii.
Nu o face nimeni! Există
instituţii care chiar au această
obligaţie. Aceeaşi indolenţă
vinovată!

Şantajul politic con-
stant şi scenetele regizate de
U.D.M.R. (recunosc, cu multă
abilitate politică) la adresa tu-
turor guvernelor la care a fost
parte, se pare că sunt destul
de eficiente. Politicienii
români cedează uşor, pentru
a-şi păstra locul la putere.
Lupta pentru autonomia
ținutului Secuiesc trebuie
sprijinită material de Ungaria
- susţine chiar
vicepreşedintele Parlamentu-
lui Ungar. Afirmaţia a fost
facută la o serbare secuiască
desfăşurată în judeţul Mureş.
Vicepreşedintele Parlamentu-
lui Ungariei Balczo Zoltan,
din partea formaţiunii de
extremă dreaptă „Jobbik”, a
declarat că Guvernul Un-
gariei ar trebui convins să
sprijine lupta pentru au-
tonomie, nu numai moral, ci
şi material. 

Vicepreşedintele Par-
lamentului Ungariei Balczo
Zoltan a făcut aceste
declaraţii în faţa câtorva sute
de persoane participante la
„serbarea secuiască” de la
Ghindari, judeţul Mureş. El a
subliniat că Guvernul şi Par-
lamentul Ungariei trebuie
convinse să sprijine lupta

pentru autonomia Ţinutului
Secuiesc, apoi, arătând că,
Executivul ţării vecine ar tre-
bui să sprijine acest proiect
„nu numai moral, ci şi mate-
rial”.

Ofiţerul recomandă şi
măsurile ce trebuiesc luate
de autorităţile statului cu
privire la problematica
maghiarimii:

1. Reprezentanţii
Parchetului ar trebui să se
sesizeze din oficiu (au
această obligaţie legală, se-
sizarea din oficiu nefiind o
alegere, ci o obligaţie de ser-
viciu!) de săvârşirea
infracţiunilor prevăzute de
Codul Penal şi legile speciale
în vigoare (Codul penal,
partea specială, titlul I -
Infracţiuni contra siguranţei
statului şi Legea nr. 51/1991
privind siguranţa naţională a
României). Competenţa
materială şi teritorială o au
Parchetele din judeţele în
care sunt savârşite faptele
penale amintite mai sus.
Niciun procuror din cadrul
acestor Parchete nu s-a se-
sizat niciodată din oficiu cu
privire la aceste fapte,
încălcându-şi grav obligaţiile
de serviciu.

Aceeaşi indolenţă
profesională se manifestă şi
la nivelul Parchetului Gen-
eral, care nu înţelege a trage
la raspundere procurorii care
aveau obligaţia legală de a

întocmi sesizări din oficiu cu
privire la faptele penale de-
spre care vorbim. De aseme-
nea, toți reprezentanţii
Parchetului sunt obligaţi a
proceda la efectuarea de
acte premergătoare sau la în-
ceperea urmăririi penale
(după caz) în toate cazurile în
care S.R.I. a trimis informări
cu privire la aceste fapte.
Niciodată nu s-a întâmplat
acest lucru. De ce?

2. Ministerul Afacer-
ilor Externe trebuie să îşi ex-
prime poziţia oficială cu
privire la acest subiect şi să
acţioneze în consecinţă.
Inerţia acestui minister este
monumentală.

3. Aleşii noştri din
Parlamentul European ar tre-
bui să îşi exprime poziţia în
legatură cu Ţinutul Secuiesc.
Nu o fac, deşi toţi ştiu că au
susţinerea colegilor din acest
for. Şi nu o fac în virtutea unor
înţelegeri politice meschine
care vizează… aţi ghicit,
menţinerea puterii, machiată
ca menţinere a alianţei
politice.

Legislaţia română ne
oferă suficiente pârghii pentru
demararea tuturor acestor
acţiuni, iar ignorarea lor cu
bună ştiinţă de către organele
competente reprezintă
infracţiuni cu privire la în-
deplinirea sarcinilor de servi-
ciu. 

●


