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„Te-ai ridicat atât de sus, iubitul

meu amic, încât de-aici de jos,

te văd atât de mic!”

- I. L. Caragiale

Informație, opinie și atitudine publicistică

Topiți aurul țării! Nu să ne facem noi topoare, furci,Topiți aurul țării! Nu să ne facem noi topoare, furci,
țepușe și dreptate, ci ei, guvernanții, lingouri pentruțepușe și dreptate, ci ei, guvernanții, lingouri pentru

prăduirea „suverană”…prăduirea „suverană”…

Cezar Adonis
Mihalache

VVai, ce neobrăzare,
tupeu și nerușinare
suverană! Vor să includă
Loteria și Imprimeria
Națională în marele încă in-
existent Fond Suveran… O
pușculița de guvernare care
va fi „suverană” doar într-un
singur sens: acela al
„administrării”, al devalizării
ei de către guvernanți. Și ar
trebui, nu-i așa?!, măcar să
sărim cu gura pe ei, că fur-
cile, topoarele, țepușele nici
măcar pe rețelele sociale nu
le mai vânturăm…

Dar nu anunțul in-
cluderii celor două entități în
acest nenăscut fond trebuie
să ne pună în gardă… Pen-
tru că nu acolo este miezul
furăciunii ce se tocmește
acum la cancelaria hoților.
Nu cele două entități
contează, chiar dacă sună
impresionant, două sinecuri
„pompoase” dintr-o lovitură,
Loteria și Imprimeria, la ce
valoare de „pușculiță” au
cele două acum, fiind
oricum străvezii ca „partici-
pare” și valoare. Guvernanții
au nevoie de lucruri con-
crete, palpabile, cu valoare
și valori (!) de tezaur. Pentru
că o pușculiță, fie ea și cu
nume de contributori frumos
aliniate, nu folosește la
nimic dacă printre cei deciși
de guvernanți să-i asigure
consistența nu există și
entități puternice.

Suntem, de fapt,
într-un joc dublu al
guvernanților. Pentru dis-
tragerea atenției, pe e o
parte, dar și pentru fi-
nalizarea unei noi etape în
construirea unei noi structuri
prăduitoare. Iar proiectul
Guvernului de a include Lo-
teria și Imprimeria în fondul
suveran și-a atins scopul
primar pe piață, pentru
media și public, acela de a
scoate în evidență
grosolănia guvernului (unii o
să-i spună „curaj
haiducesc”!) de a înfășca
cele două structuri. Dar este
doar o acțiune de azvârlirea
a unui cauciuc stafidit după
care să alerge câinii de
pază ai societății. Miza
adevărată se găsește spre
sfârșitul proiectului de
ordonanță, unde, parcă „la
și altele”, se strecoară pre-

cizarea că, până la
înființarea Fondului Suveran
de Dezvoltare și Investiții,
calitatea de acționar la com-
paniile incluse (!) în acesta
să fie exercitată de către
Ministerul de finanțe.

Sigur, nu ar conta
prea mult dacă această cal-
itate nu ar trece, așa cum ar
fi firesc pentru un fond
național de dezvoltare, 
în frâiele Ministerului
Economiei. Dar ar complica
lucrurile din perspectiva
gestionării și relocării banilor
ce vor intra. Așa, prăduirea
rămâne în coordonarea
celui mai docil lacheu al
grupului infracțional organi-
zat politic, simplificându-se
și intervenția ordonatorilor
de și pentru „plăți”!

Și totuși, proiectul de
ordonanță vizând consti-
tuirea fondului nu și-ar avea
rostul fără lucruri mult mai
concrete. Pentru că la
„pușculiță” trebuie aliniată o
structură care are într-
adevăr „greutate”: Banca
Națională. Și poate că se
putea ataca direct BNR -ul,
încercându-se deciderea
prin ordonanță de urgență a
unui alt cadru al nivelului de
independență a acesteia în
gestiunea și guvernarea la
nivelul politicii monetare.
Dar guvernanții trebuie să
se asigure mai întâi că pot
pune mâna pe rezervele ex-
terne…

Așa se explică ges-
tul lătrăilor de serviciu ai
guvernării de a împroșca
piața cu scenarii și scenarite
vizând rezervele noastre ex-
terne, așa-zisul „blat”, dacă
nu chiar hoția la care s-ar
deda Banca Națională
ținând cu atâta încrân-
cenare rezervele noastre de
aur afară, și promovarea
soluției social-populiste de
rezolvare „haiducească” a
situației: aducerea acasă a
aurului.

Evident, nu poți să-i
crezi pe lătrăii din linia întâi
a ciumei roșii atât de
ignoranți încât să nu aibă
habar ce înseamnă rezerva
externă a unei țări. Și de ce
mare parte din aurul unei
țări se ține afară, cât mai de-
parte de eventualii
guvernanți cu apucături de
lotri. Știu bine aceste lucruri.
Doar că ne cred pe noi
suficienți de idioți pentru a
nu înțelege unde vor să

ajungă. Pe noi, care oricum
nu contăm ca putere de
influență, dar mai rău și pe
aceia care privesc de afară,
analizează și cuantifică se-
riozitatea și soliditatea unei
țări. De altfel, în timp 
ce pentru țară pregătesc
gogomănii populiste,
guvernanții cerșesc
instituțiilor de rating
amânarea prognozelor de
țară. Care dacă sunt nefa-
vorabile pot bloca perspec-
tivele de împrumut…

Desigur, instituțiile
de rating nu trebuie să
aștepte acțiunile concrete
ale guvernanților. Pot de-
clasifica România fie doar și
pentru anunțul camarilei de
lângă sinecura de gu-
vernare de a aduce aurul
României la București. Și au
acest drept, pentru 
că retragerea rezervelor 
țării înseamnă pierderea
credibilității pe piețele finan-
ciare, bancare și monetare.
Și nu am suferi doar la
nivelul posibilităților de a
mai accesa împrumuturi ex-
terne, ci ar suferi fiecare
cetățean, putându-ne trezi
că nu mai avem acoperirea
necesară, de exemplu, pen-
tru a folosi cardurile când
mergem prin lume.

Acestea sunt cele
două piese de dominou pe
care guvernanții le vor mu-
tate acum pentru a destabi-
liza structura, deja în 
ruină, a credibilității noas-
tre economice, financiare,
investiționale și a ne trans-
forma într-o biată ruptură de
puzzle pe care să o
folosească în alt scop „geo-
strategic”.

●

Falsul argument al U.D.M.R.Falsul argument al U.D.M.R.
legat de pământul natal!legat de pământul natal!

Gheorghe
Funar

GGenialul Mihai Emi-
nescu a scris în ziarul „Timpul”
(din 2 noiembrie 1877) că: „Va
veni ziua în care și pietrele vor
vorbi adevărul.” Ziua aceea a
venit și pe lângă pietre
(dovezile arheologice), Cifrele
Primordiale ale Geților spun
Adevărul despre Istoria Poporu-
lui Primordial Get. Cifrele
Geților, cele din sistemul nu-
meric zecimal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 și 0), au fost cunoscute și
folosite de Poporul Primordial al
Geților cu cel puțin 6.000 de ani
înainte de Nașterea Domnului
nostru  Iisus Hristos. Statueta
Gânditorului de la Hamangia
(6.000 de ani î.Hr.) confirmă
Adevărul despre Cifrele Primor-
diale ale Geților și Civilizația lor
Primordială. Ulterior, în timpul
celor două roiri din jurul anilor
4000 î.Hr. și 2000 î.Hr., Cifrele
Getice au fost duse de către
strămoșii noștri Geți pe toate
continentele. Teoria lipsită de
logică și împotriva Adevărului
privind cifrele romane și cifrele
arabe (aduse în Europa în jurul
anului 1000 d.Hr.) a fost
inventată și impusă cu scopul
de a contribui la falsificarea Is-
toriei Limbii, Scrierii, Religiei,
Culturii, Civilizației și Cifrelor
Primordiale ale Geților. Ungurii
au venit în Europa din Asia,
probabil din ținuturile Mongoliei
de azi, ca hoarde migratoare,
barbare, în jurul anului 900
d.Hr. și s-au așezat în Câmpia
Panonică. Poporul Get și, ulte-
rior, Poporul Român i-a primit
pe maghiari (unguri) cu ospital-
itate și, încă, îi tolerează. În
Dicționarul Explicativ al Limbii
Române (D.E.X.), editat de Ac-
ademia Română scrie că
maghiar înseamnă persoană
„care aparține Ungariei sau
populației ei”. Cetățenii români
de etnie maghiară care se simt
oprimați de Limba Română și
de Tricolorul Românesc, cei
care nu sunt loiali Poporului
Român și României sunt liberi
să plece și să se stabilească în
Ungaria! Ei au cetățenia
maghiară și sunt așteptați de
frații și surorile lor ca să se
stabilească definitiv în Ungaria,
în țara lor! Dacă U.D.M.R.
reușește să-i șantajeze pe cei
cu care s-a aflat în concubinaj
la guvernarea României s-ar
putea să obțină și o primă de
plecare în Ungaria. În anul
revoluționar 1848, maghiarii au
înscris în Proclamația de la
Pesta pretenția lor de anexare
a Ardealului la Ungaria. În anii
1948-1949, bestiile maghiare
revoluționare au ucis peste
40.000 de români și au incen-
diat circa 270 de sate românești

din Ardeal, inclusiv bisericile.
După Marea Unire de la 1 De-
cembrie 1918 de la Alba Iulia,
Ungaria sovietică cu sprijinul
Rusiei Sovietice a încercat să
ocupe Ardealul.  Atunci, Armata
Română a câștigat războiul și la
4 august 1919 a ocupat Bu-
dapesta, capitala Ungariei.
După retragerea Armatei
Române, Ungaria a cerut insis-
tent, în perioada 1919-1926, ca
să fie condusă de Casa Regală
a României, și să fie realizată o
monarhie dualistă după mod-
elul Austro-Ungariei. Conții și
grofii unguri, mai ales Miklos
Banffy (ministru de Externe),
Teleki, Bethlen și amiralul Hor-
thy Miklos, au cerut unirea Un-
gariei cu România Mare sub un
singur rege (Ferdinand) și o
singură capitală  la București.

Ungaria  și maghiarii
chiriași în România nu au
renunțat la pretențiile teritoriale
asupra Ardealului și invocă un
argument fals: mileniul de
numai 51 de ani de stăpânire
ungurească, de la 1867 la
1918, în timpul Imperiului Aus-
tro-Ungar. La acest argument
fals al mincinoșilor științifici ofi-
ciali din Ungaria și al politicie-
nilor maghiari a fost adăugat
încă unul al U.D.M.R., respec-
tiv pământul natal. De aproape
30 de ani, liderii U.D.M.R. au in-
ventat și invocă expresia
pământul natal. Ei pretind că
acesta-i al lor și ca urmare în-
treg Ardealul trebuie să obțină
autonomie teritorială și să fie
anexat Ungariei. La congresele
U.D.M.R. din perioada 2011-
2019 și la manifestările
antiromânești din ziua de 15
martie, liderii U.D.M.R. au de-
clarat public: „categoric vom
obține autonomie teritorială.”
Președinții și guvernele
României, Parlamentul și Par-
chetele au luat poziția struțului,
fac pe surdo-muții, dar au con-
tinuat să îndeplinească
pretențiile Ungariei și ale
U.D.M.R. împotriva Poporului
Român și României! Pentru
cetățenii români de etnie
maghiară meleagurile lor natale
nu au fost, nu sunt și nu pot fi
confundate cu teritoriul
României, inclusiv al Ardealului,
despre care Genialul Mihai Em-
inescu a scris în ziarul „Timpul”
(din 1 aprilie 1881) că el „este
moștenirea, în exclusivitate și
istorică a neamului românesc.”

Poporul Român are
dreptul istoric asupra teritoriului
României Mari!

Deșteptați-vă români!

●
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Femeia, ființa care perpetuează viața!Femeia, ființa care perpetuează viața!

Andreea
Arsene

AAflată de atâtea
milenii sub dominația
societății patriarhale, timp în
care a fostadulată, blamată,
judecată, arsă pe 
rug, iubită, detestată,
întemnițată, discriminată și
nedreptățită, femeia,din
colțul ei de umbră,fost
mereu puterea și inspirația
bărbatului. Femeia este cea
mai specială ființă de pe
pământ, fiindcă în natura ei
se găsesc toate atributele
perfecțiunii umane. Femeia
a învățat lecția
supraviețuiriidin cele mai
vechi timpuri, încă de când
s-a sfârșit domnia matri-
arhatului, o perioadă a isto-
rieipaleolitice și neolitice pe
care istoricii refuză să o
scoată în evidență, deși
există dovezi incontestabile
privind veridicitatea
prezenței acestei epoci de
aur a umanității, care a
durat aproape patru milenii.
Confruntată cu prejudecăți
de natură mistico-religioase
și conceptele ridicole ale
tagmei masculine, femeia a
găsit întotdeauna puterea
să se înalțe deasupra vicisi-
tudinii vremurilor. Aproape
strivită de talpa
necruțătoare a orgoliilor
masculine, femeia a știut să
ierte, să uite și să meargă
mai departe cu demnitate.
Mult contestata înțelepciune

a femeii a fost piatra de
temelie care a salvat lumea
de bumerangul răzbunărilor
oarbe dintre națiuni și
popoare, fiindcă numai firea
blândă a femeii poate opri o
apocalipsă. În pântecul
femeiiizvorăște și se
perpetuează viața... Și din-
colo de hotarele acestei
lumii, tot ea străjuiește ca o
lumină nepieritoare.

Femeia este cea
mai aprigă supraviețuitoare
fiindcă a îndurat de-a lungul
timpului cele mai mari
nedreptăți și a suportat
suferințe de nedescris. Ide-
ologiile religiilor monoteiste
au minimalizat rolul femeii în
istorie, reducând-o la un
simplu instrument însuflețit
necesar doar procreației.
Valoarea ei umană
intrinsecă este contestată
până astăzi în unele culturi
și civilizații. Supusă violenței
intrafamiliale desfășurate
într-un climat sinistru al
abuzurilor fizice și psihice,
ea, femeia, a luat asupra ei
toate păcatele ca să poată
răspândi virtuțiile. Aflată în
contradicție cu ea însăși,
pendulând de la o stare la
alta, între zbucium și ar-
monie, ea reușește să afle
echilibrul în cele din urmă,
atrâgând pacea
sufletească. Chiar și în cele
mai negre vremuri când era
stigmatizată, femeia a
reprezentat o sursă de
inspirație majoră pentru
marii artiști ai lumii, dovadă

că multe opere artistice de
valoare s-au născut din pa-
siunea bărbatului pentru
misterul, frumusețea și
gingășia femeii. Femeia
este o ființă cameleonică,
putând să-și transforme
natura în foc, otravă, apă,
giuvaier, fruct interzis, înger,
demon, afrodită. Complexi-
tatea femeii este uimitoare,
ca și simplitatea.

În ciuda faptului că
este numită sexul slab,
structura sa sufletească
este mult mai puternică
decât acea a bărbatului.
Bărbatul este împuternicit
prin forța fizică și mentală,
dar femeia este puternică
sufletește și spiritual. Doar
și nașterea naturală a unui
singur copil implică su-
portarea unei dureri dincolo
de limite, cu riscul morții
chiar, ceea ce dovedește
fără tăgadă spiritul de sacri-
ficiu al femeii în menirea ei
supremă de a dărui viață
urmașilor. Din păcate,
atribuțiile femeii au fost per-
vertite începând cu epoca
modernistă când sintagma
de emancipare a femeii cât
și cea a feminismul au fost
greșit înțelese și
direcționate spre o atitudine
generală lipsită de principii.
Nu mă asociez cu
solidaritătate amasculină,
doar dezaprob atitudinea
absurdă a reprezentantelor
feminismului, care au ajuns
în prezent să facă lobby
pentru niște drepturi care

vin în dezavantajul părții
feminine. În trecut cerințele
lor erau rezonabile, adică se
puteau considera priorități
fundamentale. Astăzi fe-
meia modernă, în trend cu
anomaliile societății, își cere
dreptul de a fi frivolă,
ușoară,prostituată... Femeia
aflată în trend cu principiile
ideologiei globaliste,
reprezentantă a feminismu-
lui, în semn de protest cere
să nu mai fie agresată sex-
ual atunci când merge pe
stradă aproape despuiată.
Mai mult decât atâta, dacă
se afișează ostentativ cu
fundul și nurii la vedere,
mimând extazul ca o pisică
în călduri,  cum nu s-ar găsi
destui bărbați mai bădărani
s-o abordeze cu replici vul-
gare. Nu încurajez agresiu-
nile sexuale sau cele fizice
împotriva femeilor, fiindcă le
detest însămi ca femeie, iar
bărbații care le săvârșesc
nici nu pot fi numiți bărbați,
fiindcă această atitudine
denotă slăbiciune de carac-
ter și lispă crasă de
educație.

Pe această planetă
numărul femeilor îl
depășește cu mult pe cel al
bărbaților, de aceea nu-i
nevoie ca masculii
împătimiți după fuste să
apeleze la metode neorto-
doxe ca să obțină plăceri,
sunt destule doritoare care,
ce-i drept nu strigă în gura
mare precum feministele,
ele sunt mai discrete. Cert 

este că femeia a fost
dezavantajată mult de-a
lungul timpului, fiindcă soci-
etatea a fost dominată de
bărbați. Timp de multe sec-
ole femeiaa fost redusă la
stadiul discriminatoriu de
obiect însuflețit care trebuia
să nască, să se implice în
treburile casnice și să ofere
plăceri sexuale. Religiile
monoteiste care au un fun-
dament dogmatic radical, au
încurajat segregarea între
sexe, oferindu-i bărbatului
rolul de stăpân absolutal al
femeii. Astăzi rolul femeii în
societate este unul aflat la
poli opuși din certe motive.
Femeia s-a împărțit într-o
sumedenie de laturi care
conlucrează constructiv sau
mai puțin. Femeia poate fi
mamă, soție, fiică, șefă,
sclavă, prostituată, artistă,
savantă, scriitoare,
preoteasă, pilot de avion,
sportivă, luptătoare, politi-
cian... și, cu toate aceste,
rolul ei esențial în lume este
cel de a perpetua viața  ca
mamă.

●

De vrei să te mântuieştiDe vrei să te mântuieşti

Stelian
Gomboș

SSubiectul postului
ori tema postirii este 
des discutată, frecvent
dezbătută şi temeinic
analizată; De ce? Fiindcă
postul face parte integrantă,
indispensabilă, din viaţa
spiritual - duhovnicească a
oricărui creştin, veritabil şi
autentic!... În fond, chiar
aşa, ce este postul, ce este
postirea?

Postul este un mijloc
spiritual, o treapă, o etapă,
un urcuş duhovnicesc ce
realizează un început dar
trebuie să asigure o conti-
nuitate, o permanenţă, în
viaţa noastră, zilnică,
cotidiană!...

Practic, postul sau,
mai ales, postirea,
înseamnă: a ierta acolo
unde te-ai mâniat, a iubi
acolo unde ai urât, a ajuta
acolo unde ai fost indiferent,
a sprijini acolo unde ai fost
insensibil, a asculta acolo
unde ai fost surd şi arogant,
a cerceta acolo unde ai fost
ignorant, a te (po)căi acolo
unde ai păcătuit, a-ţi cere
iertare acolo unde ai greşit,

a îmbărbăta acolo unde ai
descurajat, a compătimi
acolo unde ai criticat, a
îngădui acolo unde ai jude-
cat, a vindeca şi tămădui
acolo unde ai asuprit, a

mărturisi adevărul acolo
unde ai propovăduit minci-
una, a fi sincer acolo unde
ai fost ipocrit, a încuraja
acolo unde ai ridiculizat, a fi
blând acolo unde ai fost
aspru, a fi deschis acolo
unde ai fost ironic, a face
bine acolo unde ai făcut rău,
a face milostenie acolo
unde ai fost lacom şi zgârcit,
a plânge cu cel ce plânge, a

te ruga cu cel ce se roagă,
a te bucura cu cel ce se
bucură; într-un cuvânt: a-ţi
(re)veni în propria şi auten-
tica ta fire!...

Postul şi postirea

trebuie, neaparat, musai, să
schimbe, să transforme
ceva, esenţial şi fundamen-
tal, în viaţa noastră, mai
mult decât atât: să
convertească firea, fiinţa şi
parsoana noastră cea
(de)căzută, alterată de
păcat şi afectată ori
copleşită de patimi, transfig-
urând, deci, viaţa noastră
pământească şi vremelnică,

supusă, fragilităţii,
vulnerabilităţii, eroziunii,
slăbiciunii, corupţiei spiri-
tuale şi păcatului, într-una
cerească şi veşnică, încă de
aici şi de acum, lipsită de
coroziune şi patimă, boală,
suferinţă, neputinţă sau
moarte!...

Postul (mai)
înseamnă a face (foarte)
mult bine şi a face (foarte)
puţin rău, mai corect spus:
deloc!...

Ca atare, postul sau
postirea înseamnă să te
rogi mai mult, să te aduni şi
să te concentrezi mai mult şi
să te risipeşti mult mai puţin;
cu alte cuvinte, înseamnă
introspecţie, reflecţie şi
meditaţie, interiorizare mai
multă şi, mai profundă şi,
exteriorizare mult mai puţină
ori mai sumară!...

Altfel spus,
postul/postirea trebuie să
ajute la adunarea minţii şi la
risipirea păcatelor şi a pa-
timilor, la consolidarea
înfrânării şi la cultivarea
virtuţii!...

Postul trebuie să
înmulţească faptele milei
trupeşti şi ale milei
sufleteşti, să rodească

îmbogăţirea şi înavuţirea în
cele duhovniceşti,
dumnezeieşti, eterne şi
veşnice!...

Postul, aşadar, ne
poate ajuta la a deveni: din
răi - buni, din avari şi lacomi
- milostivi, din aprigi
răzbunători - sinceri
iertători, din necinstiţi -
corecţi şi oneşti, din mândri
- smeriţi, din orgolioşi -
modeşti, din nedrepţi -
cinstiţi şi înţelegători, din
egoişti - altruişti, din
împietriţi - sensibili şi
delicaţi, din neoameni - oa-
meni; căci, altminteri: „omul
poate fi sau deveni, mare,
mic sau, de nimic”!...

Prin urmare, de vrei
să te mântuieşti, cu postirea
să călătoreşti, căci, atunci,
nu ai să greşeşti şi, nici nu
ai să păcătuieşti ori să
pătimeşti!...

Dumnezeu să ne
ajute, tuturor, în continuare,
numai, în tot lucrul cel bun!
Amin!...

●



4 Tichia de politician

Ungaria și U.D.M.R. confirmă!…Ungaria și U.D.M.R. confirmă!…

Gheorghe
Funar

ÎÎn zilele de 22 și 23
februarie 2019 s-a
desfășurat la Cluj-Napoca,
în inima Ardealului, congre-
sul al XIV-lea al U.D.M.R.,
ultimul pe teritoriul
României.

Se știe că, U.D.M.R.
este o organizație
neguvernamentală care
participă la guvernarea
României și este asimilată
cu un partid politic care nu
s-a înregistrat niciodată la
Tribunalul București și nu
figurează înscris în Reg-
istrul partidelor politice 
din țara noastră, dar
funcționează ca un partid
politic! În ultimii aproape 30
de ani, ca să poată lupta îm-
potriva Poporului Român și
a Limbii Române, pentru
dezmembrarea teritorială 
a României și 
anexarea Ardealului la Un-
garia, organizația
antiromânească, șovină,
ultranaționalistă și
extremistă numită
U.D.M.R., în traducere
liberă Uniunea Diabolică 
a Maghiarilor contra
României, a beneficiat
anual de următoarele surse
de finanțare (la vedere): din
Bugetul Statului Român, ca
partid politic; de la Guvernul
României, ca organizație
culturală; de la Guvernul
Ungariei, ca organizație
antiromânească și cal troian
în Parlamentul și Guvernul
României; de la unele Con-
silii județene și multe Con-
silii locale, de regulă, cu
președinți, primari și con-
silieri locali membri ai
U.D.M.R.; subvenții de la
multe organizații neguver-
namentale (O.N.G.-uri) din
rețeaua miliardarului evreu
ungur-american Geoge
Soros.

În același timp, Uni-
unea „Vatra Românească”,
Societatea Națională Cul-
tural-Patriotică „Avram
Iancu”, ASTRA, Forumul
Civic al Românilor din Cov-
asna, Harghita și Mureș,
precum și alte organizații
românești care apără Nea-
mul și Țara, nu au beneficiat
de niciun sprijin financiar din
Bugetul Statului Român, 
din partea Guvernului
României, de la Consiliile
județene și Consiliile locale,
cu președinți, primari și con-
silieri locali români. Este in-
credibil, dar adevărat!

Românii din Țara-
Mamă și românii de pre-
tutindeni au aflat din
mass-media, despre con-
gresul al XIV-lea al
U.D.M.R., următoarele:
reprezentanții Ungariei și
liderii U.D.M.R. au confirmat

și reafirmat că obiectivul lor
principal îl constituie
obținerea autonomiei terito-
riale a Ardealului și la acest
obiectiv niciodată nu vor
renunța; participanții la con-
gres au sfidat Constituția
României și au interzis
folosirea Limbii Române,
limbă oficială în România.

Organizatorii con-
gresului U.D.M.R. au obligat
Primăria municipiului Cluj-
Napoca să dea jos de pe
clădirea Sălii Polivalente un
uriaș banner pe care a fost
scris un citat (din anul 1932)
în Limba Română al mare-
lui patriot, profesor universi-
tar și rector Iuliu Hațieganu,
respectiv „Scopul nostru nu
este acela de a crea campi-
oni, ci oameni sănătoşi. Nu
record, ci armonie, nu ură,
ci camaraderie; nu victorie
personală, ci victoria
naţiunii; nu specula, ci
jertfa”. În semn de respect
pentru gestul U.D.M.R. și
acțiunile sale vizând
obținerea autonomiei cultur-
ale și teritoriale a Ardealului,
primarul Emil Boc (fost
Prim-ministru al României)
a dat curs invitației și a par-
ticipat la deschiderea con-
gresului U.D.M.R., fiind
umilit întrucât a fost nevoit
să își pună căști pentru tra-
ducerea cuvântărilor din
limba maghiară. Primarul
Emil Boc nu a îndrăznit să le
ceară delegaților la congre-
sul U.D.M.R. să respecte
Constituția României și
limba oficială, Limba
Română. Primarul Emil Boc
a uitat că este profesor uni-
versitar de „drept
constituțional”.

Dintre participanții
din sala congresului, peste
95 la sută au fost cetățeni
români care în Parlamentul
de la București, în Guvernul
României, în instituțiile cen-
trale ale Statului Român, 
în instituțiile deconcentrate
ale ministerelor, în instituțiile
publice din toate județele
țării noastre vorbesc Limba
Română și cunosc limba
noastră oficială. La congre-
sul U.D.M.R. al unei
organizații politice/partid
politic parlamentar și aflat la
guvernare (acum) împreună
cu P.S.D și A.L.D.E., s-a in-
terzis folosirea Limbii
Române! Președintele Sen-
atului României și al
A.L.D.E., Călin Constantin
Anton Popescu Tăriceanu
s-a adresat și el
participanților în limba
maghiară, limba oficială în
Ungaria. Președintele
Tăriceanu a încălcat
Constituția României și a re-
fuzat să vorbească în Limba
Română la congresul
U.D.M.R. desfășurat în mu-
nicipiul Cluj-Napoca. Ca ur-
mare, senatorii români

(indiferent de culoarea
politică) trebuie să ceară
schimbarea sa din funcția
de Președinte al Senatului
României. El a uitat să se
laude la congresul U.D.M.R.
de la Cluj-Napoca despre
faptul că prietenul lui cel mai
bun și partener de afaceri
este fostul ambasador al
Ungariei la București, numi-
tul Rudas Erno, ofițer în ser-
viciile secrete ungare. Acest
cetățean a fost șeful Con-
sulatului Ungariei la Cluj-
Napoca unde a desfășurat
și coordonat acțiuni îm-
potriva Poporului Român
vizând dezmembrarea
teritorială a țării noastre.

În anul 1988,
Regimul Ceaușescu l-a ex-
pulzat din România și a în-
chis Consulatul Ungariei de
la Cluj-Napoca. După lovi-
tura de stat din decembrie
1989, Ungaria l-a numit am-
basadorul ei la București pe
același Rudas Erno.
Președintele României i-a
primit scrisorile de acred-
itare și l-a acceptat ca am-
basador în țara noastră.

– Imnul Național al
României a fost interzis în
deschiderea congresului
U.D.M.R. Participanții au
cântat numai imnul național
al Ungariei.

– Drapelul Național
al României a fost interzis
atât pe clădirea Sălii Poliva-
lente din Cluj-Napoca cât și
în interiorul ei. În sala con-
gresului U.D.M.R. au fost
numai drapele ale Ungariei,
steaguri ale Ungariei mari,
steagul unguresc al
Ardealului (așa-zisul steag
secuiesc). Participanții au
purtat cocarde și ecusoane
având culorile drapelului
național al Ungariei.

– Participanții la
congres au votat în unanim-
itate și au aplaudat în pi-
cioare înlocuirea steagului
și siglei U.D.M.R. cu
drapelul național al Un-
gariei. Ca urmare, în Parla-
mentul României, la
grupurile parlamentare ale
U.D.M.R. va fi introdus ile-
gal steagul Ungariei. La fel
se va întâmpla în multe cab-
inete din Palatul Victoria și
din sediile tuturor minis-
terelor unde au fost plasați
reprezentanți ai U.D.M.R.

Aceeași situație se
va întâlni în sediile multor
instituții centrale și descen-
tralizate. Pe toate sediile
U.D.M.R. din București și
din Ardeal vor flutura
drapelele Ungariei care sunt
și ale U.D.M.R. Liderii
U.D.M.R. speră să-i
păcălească pe câțiva
români naivi spunându-le că
este o coincidență faptul că
drapelul Ungariei va fi arbo-
rat, în mii de exemplare, pe
clădiri din Ardealul Româ-

nesc. În nicio țară din Uni-
unea Europeană și nici în
S.U.A., Ungaria nu a
îndrăznit să arboreze
drapelul roșu-alb-verde pe
imobilele proprietate a unor
etnici maghiari din acele
țări. Doar în România,
Președintele Iohannis și Gu-
vernul Dăncilă refuză 
să impună respectarea
Constituției și a legilor de
către etnicii maghiari, mem-
bri ai U.D.M.R. În Slovacia,
Parlamentul a interzis apli-
carea legii din Ungaria a
dublei cetățenii, iar pre-
mierul Victor Orban a fost
declarat persona non grata
și nu se permite intrarea lui
pe pământul slovac.

– Pentru fiecare
casă și apartament unde
locuiesc etnici maghiari, Gu-
vernul de la Budapesta,
împreună cu U.D.M.R., a
donat câte un drapel al Un-
gariei și un steag unguresc
al Ardealului. Acest așa-zis
steag al ținutului secuiesc
(fără secui, această minori-
tate etnică nu există în
România și nu este
reprezentată în Parlament
printr-un deputat secui, așa
cum prevede Constituția
României) este deja arborat
ilegal pe mii de case din
județele Covasna, Harghita
și Mureș, precum și pe
multe clădiri unde își au
sediul instituții ale Statului
Român. Până la 15 martie
și, mai ales, înainte de 1
iunie a.c. când urmează la
Șumuleu Ciuc, în cadrul
unei adunări publice ilegale
și în prezența Papei Fran-
cisc I, să fie citită Declarația
de autonomie teritorială 
a Ardealului și anexarea 
la Ungaria, steagurile
ungurești vor fi arborate ile-
gal, împreună cu drapelul
Ungariei în peste 1.000 de
localități din toate județele
din Ardeal, precum și 
la numeroasele proprietăți
cumpărate de maghiari în
localități din Delta Dunării.

La finalul congresu-
lui U.D.M.R. a fost votată
rezoluția „Un viitor pentru
Ardeal”, în Ungaria mare.
Participanții la congres au
votat pentru anexarea
Ardealului la Ungaria! Ei s-
au referit numai la Ardeal și
niciunul dintre ei nu a vorbit
despre Transilvania, adică
țara de dincolo de păduri.
Ungaria și toți maghiarii vor
de fapt Ardealul și nu Tran-
silvania! Semnificația
arborării ilegale a drapelelor
și steagurilor ungurești în
Ardeal este aceea că acest
teritoriu aparține, de facto,
Ungariei fiind pământ un-
guresc! După asasinarea
(conform programului) de
către lunetiștii maghiari a
Papei Francisc I la Șumuleu
Ciuc, în ziua de 1 iunie

2019, speră Ungaria că va
rezolva și problema de jure
a Ardealului, cu sprijinul Uni-
unii Europene, Statelor
Unite ale Americii și
Federației Ruse! La Brux-
elles este pregătit un nou
Diktat împotriva României,
după modelul celui de la
Viena, din 30 august 1940.

Papa Francisc I a
aflat de la conducătorii Stat-
ului Maghiar și ai bisericilor
catolice maghiare despre
planurile și pașii făcuți până
acum privind obținerea au-
tonomiei teritoriale a
Ardealului și anexarea la
Ungaria. Suveranul Pontif a
fost informat și despre
hotărârile congresului al
XIV-lea al U.D.M.R. de la
Cluj-Napoca. Papa Francisc
I a fost înștiințat că Ungaria
a pus la cale asasinarea sa
la Șumuleu Ciuc, în ziua de
1 iunie a.c. Cu toate aces-
tea, Papa Francisc I tace și
se încăpățânează să
susțină acțiunile diabolice
ale Ungariei și U.D.M.R.
vizând obținerea autonomiei
teritoriale a Ardealului. Până
acum, Suveranul Pontif nici
măcar nu s-a delimitat de
acțiunile și planurile Un-
gariei și U.D.M.R. 
pentru anexarea Ardealului,
leagănul de formare a
Poporului Get, strămoșul
Poporului Român, cu cel
puțin 7.000 de ani înainte de
Nașterea Domnului nostru
Iisus Hristos.

Tace, tace, tace și
Președintele României
Klaus Werner Iohannis,
care se face că nu a auzit,
nu a fost informat și nu a
văzut ce acțiuni a
desfășurat Ungaria și
U.D.M.R. împotriva Poporu-
lui Român, a Limbii Române
și a integrității teritoriale a
României. Președintele
României nu a luat nicio at-
itudine publică în legătură
cu congresul al XIV-lea al
U.D.M.R., cu hotărârile
acestuia vizând obținerea
autonomiei teritoriale a
Ardealului, inclusiv de arbo-
rare ilegală a drapelului Un-
gariei pe teritoriul țării
noastre, mai ales în

localitățile din Ardeal.

●
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Redespăgubirea (neo)optanților nepoți Redespăgubirea (neo)optanților nepoți 
de grofi (și… bulibașe)…de grofi (și… bulibașe)…

Cezar Adonis
Mihalache

AAsta, cu „să vină
aurul acasă să ne simțim
mai români”, e o balivernă
sinistră… Nici măcar
populistă. Că dacă era așa,
urlau că trebuie să aducă
aurul acasă în Anul Cente-
narului. Și toate celelalte
bogății care, nu stau pe la
străini, măi Livache-mare-
hoț, ci sunt tocate prin
străini. Că aurul zace într-un
beci cu scrob de lord. Dar
petrolul, sarea, apele min-
erale sunt tocate pe vecie,
că le-ați dat ca pe frunze.
Pe alea să le țineți mai întâi
acasă! Apoi să faceți pe
patrioții și să strigați că vreți
aurul acasă!

Nu încape îndoială,
ăștia dacă reușesc să
aducă rezervele noastre ex-
terne de aur „acasă”, nu or
să stea lingourile pe aici nici
cât să le vedem în fotografii.
Nu or să stea nici măcar în
beciurile Băncii Naționale,
că or să zbiere hoții de la
guvernare: „Uite hoții cu
monoclu!”. Că de unde știu
ei cum o să „depoziteze”
BNR aurul ăla?… Așa că,
de nu le-or duce ei prin sub-
soluri cu seifuri private!
Vorba aia, de ce să plătim
depozitarea la străini, să
facem din aur o instituție-

sinecură pentru niște firme
de pază nu?!… (Că ălea nu
au fost în stare să protejeze
niște arhive din hârtie, ce
mai contează?)…

Apoi, când o să fie
pe cale să piardă t(e)renul
electoral de petrecere, o să
strige iar Livache, de data
asta pe post de șef de
garnitură, că nu poți să ai în-

credere în următorul gu-
vern, din actuala opoziție,
așa că, preventiv, o să mute
iar aurul, să nu-l fure ăia!
Cum unde? La stăpânul
care i-a zis că îi dă de îm-
prumut să-și finanțeze
megalomania, dar să
pregătească și el garanția-
garnitură. Și o să ne
convingă și pe noi că tre-
buie să acceptăm re-

mutarea aurului. Că
imperialiștii UE ne-au trădat,
cică le-am luat „savarina” de
la bot (deși nici măcar cât
de un vârf de linguriță nu s-
au lins din ea) și ne-au lăsat
descoperiți. Și fără posibili-
tatea de a accesa împrumu-
turi externe și fără
acoperirea necesară pentru
tranzacțiile noastre pe

afară.
Unde ar putea

ajunge aurul nostru din rez-
erva externă? (Și baremi să
nu ajungem să fie la propriu
și rezervă „federală”!)…
Este suficient să vedem
unde se structurează noile
„granturi” geostrategice. Că
om ajunge cu aurul la ruși,
nu ar fi nimic, doar că, fiind
lung drumul până acolo, să

nu ne trezim cu el pe la un-
guri… Că tot râdeau iepele
ălea de neputința noastră e
a ne gestiona resursele de
gaze, pe care le-am putea
pune, cel mult, să ardă, așa
„ca un foc mare în Marea
Neagră”, iar după ce ne-au
luat brazdă cu brază
neputința de a ne folosi
pământurile, apele și alte

resurse, acum să nu ajungă
la ei, în frăția ruso-ungară, și
aurul.

Și până o ajunge
aurul prin beciurile grofilor,
probabil că ai lui Dragnea-
Vâlcov o să mai topească
din el, să mai răscumpere o
dată și traista țigănească,
să rămână și pesediștii cu
voturi de la bulibașele
reînstărite. Ce, nu pot avea

și țiganii „optanții” lor?
Numai grofii să fie
despăgubiți de mai multe
ori?…

Așa or să ne
cumpere ungurii țara cu
aurul nostru. Și țiganii… Și
alte neamuri de traistă pe
care le-am hrănit din traista
cumsecădeniei noastre…
Iar noi nu doar că o să
rămânem mai săraci, dar
vom ajunge de-a dreptul în
stradă. Vom cerși din poartă
în poarta exilului pentru o
bucată de pâine și vom veni
acasă plătind bilete pentru a
merge pe pământurile pe
care le-am lăsat furate.

Pușcăria e deja
lucru prea puțin pentru
borfașii de la putere. Ăștia
trebuie acuzați de genocid,
holocaust și extincție! Și nici
nu ar mai trebui judecați! Că
nu mai avem timp de pro-
cese oricum măsluite. Ci
eliminați! Alungați din țară,
chemați în fața tribunalelor
internaționale..

●

Buna reputație și proasta reputație Buna reputație și proasta reputație 
în lumea magistraților și a actorilorîn lumea magistraților și a actorilor

Ion
Coja

AAflu că Tudorel
Toader, adică PSD-ul, nu a
reușit să introducă buna
reputație ca pe o condiție 
de a accesa tagma
magistraților!… A intervenit
strada și se va renunța la
acest criteriu!…

Înainte de 1989,
când dosarul de cadre era
atât de important, nu puteai
ajunge judecător sau
procuror dacă nu te bucurai
de o bună reputație. Conta
buna reputație și pentru
cariera unui profesor. Sunt
câteva profesii în care buna
reputație trebuie să
funcționeze și, cât de cât,
această regulă se respecta
în România dintotdeauna.
Chiar și în România anilor
1945-64, în România mar-
ilor abuzuri, magistrații erau
aleși și după criteriul bunei
reputații. Era de necon-
ceput, de exemplu, ca un
magistrat să se angajeze
într-un proces cu propriii săi
părinți pe tema unei pensii
de întreținere a unui minor,
rămas de izbeliște după
divorțul părinților!

Divorțul bunăoară
era de regulă o dramă în
lumea magistraților. Îi anula
celui în cauză orice șanse
de a urca în ierarhia
profesională, iar cel mai des
punea capăt carierei de
magistrat. Și toată lumea

era de acord.
Care sunt compo-

nentele bunei reputații?
Răspunsul nu este ușor de
dat și nici nu ne propunem
să dăm o definiție bunului
renume. E suficient pentru
discuția noastră să apelăm
la ce se poate înțelege
îndeobște prin buna
reputație… Și să ne
întrebăm: pentru eliminarea
acestei condiționări au ieșit

actorii Teatrului Național să
protesteze?!

Au ieșit ca oile, în
frunte cu Victor Rebenciuc,
să salveze justiția intrată
sub controlul lui Dragnea! Îi
întreb pe colegii actori: vă
deranja că buna reputație

era propusă ca o condiție de
acces în elita societății pe
care o reprezintă tagma
magistraților?! Cred că buna
reputație face selecția și la
Teatrul Național, chiar dacă
nu e prevăzută în niciun
regulament!

Sunt convins că ac-
torii nu aveau habar că
greva magistraților viza și
această modificare a
legislației! Deloc agreată de

magistrați! De unii
magistrați, mai vocali! Cât
sunt aceștia de reprezenta-
tivi? Oare magistrații aceia
nu-și dau seama cât de
rușinoasă este opoziția lor
la ideea de bună reputație?!

Sunt convins că
dacă îi întrebi pe Victor
Rebenciuc și colegii săi de-
spre buna reputație și profe-
sia de magistrat vor zice toți
că nu se poate să ajungă
magistrat o persoană cu
prost renume în societate!…
Ca și-n cazul majorității
celor ce au ieșit în stradă,
nici actorii nu prea știau
exact-exact ce hibe are
ordonanța de urgență nr 7.

Guvernul se arată
dispus să modifice
modificările propuse. Să
retragă câteva dintre aceste
modificări. Nu trebuie să fii
mare jurist ca să-ți dai
seama că acele modificări
la care guvernul este gata
să renunțe ar fi îmbunătățit
legile justiției, ar fi făcut mai
respectabilă tagma
magistraților, ar fi scos-o din
statutul actual de clică!

Sugerez guvernului
să nu se grăbească cu mod-
ificarea ordonanței. Să facă

mai înainte un referendum
printre magistrați, sub
semnătură, să vedem cine
este pentru eliminarea
bunei reputații dintre
condițiile ce se cer unui can-
didat la statutul de magis-
trat! Vom obține astfel lista
rușinoasă a magistraților
fără rușine! Nu sunt puțini!
Iar lista ne-ar fi foarte utilă.

Sunt sigur însă că
numai sub protecția anoni-
matului un magistrat poate
protesta la ideea că buna
reputație este o condiție
sine qua non a statutului de
magistrat.

Dar îmi pun și între-
barea întrebărilor: nu există
și magistrați serioși în
România? Glasul acestora
nu se face auzit nicicum?
Chiar toți magistrații sunt
deranjați de prevederile
Ordonanței?! Chiar pe toți îi
sperie ideea că buna
reputație este o condiție pe
care la un moment dat s-ar
putea să n-o mai
îndeplinească?
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