
Serie Nouă

Anul III

Numărul 135

(6615/1180)

29 ian. - 4 febr. 2014

„Cel mai mare orator e acela

care spune mai puţin şi

sugerează mai mult.” 

- N. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Agentura Serviciului de ImplozieAgentura Serviciului de Implozie

Electorală...Electorală...

Cezar 

Adonis Mihalache

AAr fi haios dacă nu ar
fi penibil: septuagenarul şef al
spionilor mai vrea o dată în
politică! Şi pare a fi un calam-
bur de umor negru! Căci, deşi
e trecut bine de 70 de ani, per-
sonajul cu pricina vine şi ne
anunţă senin, precum un june
la început de carieră, că şefia
SIE a fost doar o pauză în cari-
era lui politică. O carieră care
ar trebui pesemne să fie ma-
tusalem-iliesciană. Iar ieşirea
publică a şefului SIE este cu
atât mai surprinzătoare în
condiţiile în care, în ultima
vreme, personal sau prin inter-
mediul oficinelor de presă „pe
surse”, Teodor Meleşcanu nu a
făcut nici o referire la atacurile
externe la adresa României.
Nu a analizat nici declaraţiile
oficialilor unguri, pentru a (ne)
confirma sau nega existenţa
proiectelor guvernamentale ale
Budapestei de achiziţionare a
pământurilor noastre (nu pen-
tru a pleca ungurii „cu Ardealul
în pungi de plastic”, cum
duceau în derizoriu declaraţiile
oficialilor maghiari „analiştii”
noştri, ci pentru a grupa sufi-
ciente areale pentru consti-
tuirea de enclave), nu a avut
nici o poziţie faţă de proiectele
moldoveniştilor separatişti de
la Chişinău de a constitui im-
periul Moldovei Mari, o
contrareplică a grupărilor
voroniene faţă de direcţia
unionistă a românilor de din-
colo şi de dincoace de Prut  (şi
care se bazează pe reacti-
varea unui proiect sovietic, „de
eliberarea de sub jugul
capitaliştilor români a Moldovei
până la Carpaţi pentru a 
fi reunită cu RSS
Moldovenească şi cu
străvechiul pământ ucrainean
Marmoroşcina”, Maramureş!).

Acelaşi Teodor
Meleşcanu, ca un vigilent
apărător al intereselor
României, nu a ieşit nici în emi-
siuni de televiziune pentru a ne
spune realitatea despre inver-
sarea raportului de forţe din
economia noastră, prin
scăderea accelerată a
investiţiilor occidentale în
favoarea „balcanizării” (de ex-
emplu, prin schimbarea rapor-
tului din domeniul distribuţiei
de combustibili auto, într-o
involuţie de la o prezenţă
majoritară, până mai ieri, a
firmelor occidentale până la
cvasiinsinuarea operatorilor
din fostele state sovietice!), nu
a semnalat nici riscul la care a
fost expusă țara prin
manevrele manivelelor roşii ale
PSD-ului de a ne transforma
într-o poartă de intrare a
investiţiilor chineze în Uniunea

Europeană.
În schimb, septuage-

narul şef al „spionilor” (sperăm
că aceştia nu sunt, totuşi, de
aceeaşi vârstă cu el!) a ieşit la
rampă pentru a-şi face publică
intenţia ca, după „pauza
deschisă” a prezenţei sale în
fruntea SIE, să revină politic,
într-o formulă mai apropiată de
can-can-urile revistelor de
glossy decât de scrierile pline
de învăţăminte ale unui volum
autobiografic.

Desigur, Teodor
Meleşcanu îşi poate dori orice!
Şi poate reveni în politică la
orice vârstă… Ceea ce a uimit,
până la blocajul de analiză al

gravităţii declaraţiilor sale, a
fost lejeritatea de a anunţa, nu
faptul că vizează chiar la
Preşedinţia ţării, ci dorinţa de a
ajunge la Cotroceni „pentru a
fructifica” experienţa
acumulată ca şef al SIE. Prin
„experienţă” înţelegând, nu ca-
pacitatea de a preda
studenţilor metodologii de
analiză pe text, ci utilizarea
informaţiile la care a avut
acces.

Şi totuşi, dincolo de
ineditul afirmaţiilor, pare puţin
probabil ca şeful SIE să fi vor-
bit chiar din perspectiva pro-
priei intenţii de a reveni „în
forţă” (cu dosare cu tot!) în
politică. De a da un exemplu
mai tinerilor lupi de prin partide
despre cum se face politică (şi
nu pe băncile din Cişmigiu,
dând de mâncare porum-
beilor!). Mai degrabă, Teodor
Meleşcanu a fost „expus” cu
un scop precis. Acela de a
transmite un semnal electorat-
ului de a pune între paranteze
anumite personaje, foşti sau
actuali şefi ai serviciilor, ca
perspectivă de candidatură a
acestora la Preşedinţie. Şi nu
este vorba doar că unii dintre
actualii şefi ai celorlalate şase
servicii ar putea face un pas
înapoi din munca operativă
pentru a se pune la dispoziţia
politicului, recte George Maior
– propus cândva de Elena
Udrea, cât mai ales de anihi-
larea unui personaj care a ales
deja acest drum: Mihai
Răzvan-Ungureanu.

Este posibil dară ca
Teodor Meleşcanu să fi ieşit la
rampă tocmai pentru a read-
uce în discuţie importanţa

restricţionării accesului la
funcţii politice şi publice (unde
ar putea folosi, din proprie
voinţă, informaţiile la care au
avut acces, dar ar putea, la fel
de bine, să reprezinte o vul-
nerabilitate prin santajul pe
marginea a ceea ce ştiu) a
foştilor lucrători din servicii. Un
avertisment care să impul-
sioneze parlamentarii în com-
pletarea de urgenţă a legilor
din domeniu cu amendamente
care să oblige foştii angajaţi ai
serviciilor să stea departe de
politică un anumit număr de
ani.

Dacă acesta fost mo-
tivul pentru care Teodor

Meleşcanu a ieşit la rampă cu
declaraţii care îi pun sub sem-
nul întrebării capacitatea de a
mai rămâne în fruntea unui
serviciu, atunci merită apreciat
pentru felul în care s-a expus.
Dar pare puţin probabil ca
şeful SIE să-şi fi riscat benevol
imaginea când „sopârla” intro-
ducerii amnedamentelor de
„lustraţie” a ex-şefilor de ser-
vicii putea fi aruncată pe piaţă
printr-un alt angajat al servici-
ului. Desigur, nu ar fi avut
aceeaşi credibilitate în mesajul
trimis şi nici nu ar fi fost timp
pentru aducerea lui în faţa
publicului, şi pregătirea terenu-
lui prin media „acoperită”, pen-
tru a asigura o imagine prin
care informaţiile livrate de un
asemenea personaj, „decon-
spirat”, să devină credibile în
timp util. Adică până la
alegerile prezidenţiale.

Şi este la fel de puţin
probabil ca Teodor Meleşcanu
sa fi „gafat” pe sfarsit de
carieră. O gafă specifică mai
degrabă unui tânăr oportunist
care mai vrea o funcţie doar
pentru a trece un rând în plus
pe CV. De aceea, întrebarea
este cine şi cu ce îl are la
mână pe şeful SIE dacă l-a
făcut să iasă, sub riscul com-
promiterii morale şi profesion-
ale, prin disponibilitatea de a
încălca acordurile de
confidenţialitate, pentru a
afirma, ca substract al lansării
unui mesaj-avertisment,
intenția utilizării în afara struc-
turilor de securitate a
informaţiilor la care a avut
acces?

●

Un premier tipic Un premier tipic 
pentru o lume atipicăpentru o lume atipică

Iulian

Chivu

EEșuarea proiectului
ajustării statului de drept, așa
cum a fost el conceput în labora-
toarele strategice ale USL cu
înalta asistență de specialitate a
lui Valeriu Zgonea, a lui Victor
Ponta și a altor specialiști, nu
trece neobservată, tot așa cum
nu trec nesancționate nici opini-
ile procurorului premier vizând
deciziile instanțelor de judecată
aservite politic, în opinia aces-
tuia. Apreciate nu doar firești, ci
și amendate cu girul unor înalte
instanțe judecăorești, aceste
eșecuri au condus la reacția
vehementă a unor voci din
opoziție care îi solicită premieru-
lui demisia; simplu exercițiu de
democrație, fiindcă Victor Ponta
nu se confruntă cu un barem etic
personal tranșant care să-l de-
termine să demisioneze.

Atitudinea lui dezavan-
tajos explicabilă pentru un
procuror de profesie vis-a-vis de
condamnarea lui Năstase, dez-
informarea opiniei publice la
care a recurs același Victor
Ponta privitor la raportul
Inspecției Judiciare, cum releva
Livia Stanciu, președintele Înal-
tei Curți de Casație și Justiție,
respingerea la Curtea
Constituțională a Le-
gii descentralizării ca
neconstituțională în spiritul și lit-
era ei, respingerea legilor din
marțea neagră la aceeași Curte
Constituțională ar fi suficiente
motive de demisie pentru pre-
mier, cu atât mai mult că el
însuși cerea explicit în 25 ian-
uarie 2012 demisia guvernului
Boc pentru o înfrângere similară
la aceeași instanță tot pe
asumarea unei legi. Și apoi să
mai adăugăm abandonul funcției
prin absența nemotivată plauzi-
bil și la momentul oportun de la
întâlnirea cu subsecretarul amer-
ican de stat Victoria Nuland,
cazul scandalos al plagiatului
care a determinat Societatea
Tinerilor Universitari din Româ-
nia să-i ceară demisia
necondiționat, demisie cerută și
de voci din opoziție precum An-
dreea Paul Vass, Monica Ma-
covei, Elena Udrea, voci din
presa neangajată politic, intelec-
tuali din țară și din afară etc.

Războiul mediatic deru-
lat pe frecvențele antenelor lui
Voiculescu, înscenează noi
incriminări legate de Traian
Băsescu și de familia acestuia
mai ales că nu sunt semne de
veselie de la Comisia Nana a
parlamentului majoritar și se
caută cu ardoare prin arhivele
Jurnalului Național (vezi
acuzațiile din 2002 legate de
„averea lui Traian Băsescu care
nu se regăsește în câștigurile lui
legale”) noi prilejuri de a orbi
gloatele iraționale, fie că se
impută autentificarea unor afac-

eri dubioase prin biroul notarial
al Ioanei Băsescu, pricopsită cu
bani de la Gazprom. Și ca la
Casa Albă să se sublinieze
eșecul misiunii Vicoriei Nuland,
se trimite o misivă cu 100 000 de
semnături adunate la inițiativa
acelorași antene ca să vadă și
Obama că oamenii lui îl mint; să-
i spunem noi, românii, adevărul!
Poate o misiune similară are în
SUA și Nicușor Constantinescu,
cel hăituit de DNA, ca și când nu
USL ar fi la guvernare, cum se
plângea el. De fapt teza asta
este criptocomunistă; noi sun-
tem la putere a făcut prea mult
rău României și încă mai face.
Asta face și premierul Victor
Ponta când crede și o spune în
gura mare că Justiția este
subordonată politic, riscându-și
credibilitatea de procuror pe care
a mai pus-o singur la îndoială cu
plagiatul din teza de doctorat. Că
premierul nu își va da demisia e
sigur. El nu o va face nici dintr-
un înalt sentiment al datoriei față
de patrie, nici că n-ar avea cine
să-l înlocuiască, nici că ar aban-
dona un proiect care merită orice
risc fiindcă, iată, proiectul PSD –
dacă ăsta este cu adevărat‒
rânjește amenințător parcursului
nostru european.

Victor Ponta ar vrea să
credem că luptă cu bărbăție
politică pentru destinul țării cu
singurul potrivnic pe care îl
identifică în persoana lui Traian
Băsescu. Iar dacă nu ar limita
guvernarea la atâta doar, nu ar
avea cu ce să-și probeze
eficiența executivă pentru că la
beneficiar (a se citi electorat) mai
nimic bun nu se contabilizează.
Victor Ponta, lipsit de presiunile
unui barem etic al guvernării on-
este, nu demisionează fiindcă
mai speră că după plecarea lui
Traian Băsescu de la Cotroceni
nu vor mai avea în președinte un
cenzor intransigent și gunoiul
guvernării va putea fi ascuns sub
preș, iar Justiția va fi
împresurată cu misionari politici
și va face paralizată jocurile put-
erii. Diabolicii strategi cu care
ne-a obișnuit PSD au pregătite
soluții și pentru alternativa în
care trebuie să se aștepte rezul-
tate concrete doar după
prezidențiale. Victor Ponta știe
că guvernează într-o lume
atipică pentru care este pre-
mierul cel mai potrivit. A demi-
siona înseamnă a spulbera
speranțe, a nu onora obligații, a
nu plăti polițe... Ce mai contează
de unde se decontează toate
astea? Ce parcus european? Ce
parteneri strategici? Ce orizont
național? Un electorat atipic se
hrănește cu soluții atipice și,
chiar dacă descoperă că a trăi
nu e totuna cu a supraviețui,
sare imprevizibil și cu
nonșalanță de la o opțiune la alta
încât e sigur că nici a supraviețui
nu e rău deși nu e onorabil
deloc.

●
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E greu să fii evreu!E greu să fii evreu!

Ion

Coja

DDeci am văzut filmul
„Defamation” (Defăimarea).
Durează cam mult, 80 de
minute, dar merită. Este titrat
în limba franceză. Filmul
este făcut de un evreu din Is-
rael, tînăr ziarist, care
încearcă să afle cum se
manifestă azi antisemitismul,
de a cărui răspândire
globalizantă se plâng mereu
ziarele din Israel. Și autorul
se adresează la sursă, la
instituția numită A.D.L.,
adică Anti Defamation
League - celebra Liga Anti-
Defăimare. Acolo dă peste
Abe Foxman, un escroc, mi-
am zis, de cum i-am văzut
mutra. Și mai ales burta și
ceafa: escroc! Un profitor!
Un trântor! Un beneficiar al
credulității naive a oamenilor
de bună credință! Un impos-
tor! Un… un Moses Rozen!

Aceasta este și con-
cluzia filmului! Abe Foxman
este un escroc, frate de
lapte, supt de la același
buget, cu alde Elie Wiesel,
Wiesenthal, Radu Ioanid...
Omul, și șleahta de trântori
care trăiesc bine de pe urma
anti-semitismului (real sau
inventat, mai ales), nu a fost
în stare să-i ofere autorului,
Yoav Shamir, nici măcar un
caz de anti-semitism identifi-
cat, prelucrat sau rezolvat de
instituția sa! Auzisem de cel-
ebra Ligă, iar când am
înființat eu însumi Liga pen-
tru Combaterea Anti-
Românismului L.I.C.A.R.,
m-am inspirat de la titulatura
acesteia. Acum regret! Mă
dezonorează asemenea
apropiere! 

Oricum, nu mi-a pur-
tat noroc!

Partea cea mai
interesantă a filmului
„Defamation” ne prezintă ex-
cursia la Auschwitz a unui
grup de elevi evrei din Israel.
Teribilă descoperire ce am
făcut prin acest film! Da, le e
greu evreilor de pretutindeni
din cauza anti-semitismului,
nici pe departe inexistent,
dar se pare că cel mai greu
le este în Israel. Privind
partea de film dedicată aces-
tor tineri excursioniști mi-am
amintit de o proză 
a lui Fănuș Neagu,
autobiografică se pare: la
moartea lui Stalin, din ordin
de la „regiunea de partid”, în
fiecare sat elevii au fost
încolonați pe clase și duși la
primărie să-și arate omagiul
de lacrimi și durere în fața
tabloului cernit al Tătucului.
S-a atras atenția profesorilor
ca elevii să arate un com-
portament potrivit cu solem-
nitatea și semnificația
momentului. Cel mai potrivit
ar fi să plângă în hohote, să
arate că-și dau seama ce

mare pierdere pentru
omenire. Pe drumul de la
școală la primărie, copiii s-
au hârjonit, cum le e firea, iar
învățătorul a intrat la griji că
elevii îl vor face de rîs: nu le
ardea nicicum de plâns. Așa
că, de supărare, i-a mai câr-
pit pe vreo câțiva, mai
șturlubatici, cu câte-o
scatoalcă, două. Văzându-i
pe cei altoiți astfel că se pun
pe bâzâit, învățătorului i-a
venit ideea salvatoare: i-a
luat la rând pe elevii săi cu
câte una după ceafă, la in-
trarea în primărie, făcându-i
pe toți să bocească că sunt
bătuți fără motiv. Clasa re-
spectivului învățător,
miorlăindu-se în cor dinain-
tea fotografiei îndoliate, a
făcut impresia cea mai bună
în fața oficialilor comunali,
ceea ce a produs și o pro-
movare sau premiere a
învățătorului.O fi fost chiar
Fănuș Neagu dascălul cel
năstrușnic? Nu m-aș mira!…

Am înțeles că ceva
asemănător se întâmplă și
cu elevii din filmul evreului
nostru: cel puțin unii dintre ei
au o grijă, o teamă,
transmisă probabil de la un
grup de excursioniști la altul,
căci în total, anual, cam
50.000 de elevi din Israel
merg la Auschwitz. Unii elevi
- și la aceștia mă gândesc cu
inima strânsă,  se pare că
sunt terorizați tot drumul de
întrebarea: ce mă fac dacă
n-o să-mi vină să plâng?!
Cum or să se uite la mine
ceilalți și mai ales
conducătorul grupului, agen-
tul Mossad care îi
supraveghează tot timpul pe
copii? În film, elevele - căci
majoritatea copiilor plimbați
la Auschwitz sunt fete, după
ce au văzut ce au avut de
văzut, se strâng câte trei-
patru și una dintre ele
plânge în hohote
nestăpânite, iar celelalte
încearcă s-o liniștească, să-
i ogoiască emoțiile. Întrebată
de reporterul filmării, una
dintre „bocitoare” se explică:
plânge ca să se ușureze, i-a
fost teamă că n-o să plângă.

De unde tragem
concluzia că mulți/multe din-
tre excursioniști nu reușesc
să plângă în fața machetelor
de la Auschwitz și alte arte-
facte, iar asta îi „costă”!

Situația filmată se
pretează la dezvoltări supra-
kafkiene sau orwelliene: ce
se întâmplă cu cine nu
plânge? Persoana este
privită urît de colege? Agen-
tul Mossad însoțitor va con-
semna asta în raportul său,
iar „la dosar” îi va atârna
pentru toată viața tinicheaua
nu a plâns la Auschwitz?!
Știam de la cunoscuți evrei,
le pot spune chiar prieteni, în
ce teroare trăiesc evreii ca
membri ai marii organizații
numite evreimea mondială.

La ce servituți stupide sau
înfricoșătoare îi obligă
apartenența la poporul ales.
Descopăr acum o obligație
mai recent introdusă în codul
manierelor talmudice: să
plângi la Auschwitz, să te
zbuciumi în văzul unor mar-
tori, al colegilor, de preferat.
Acesta este comportamentul
corect. …În film, din
discuțiile cu acești elevi mai
rezultă și că după această
experiență, după tot ce au
văzut la Auschwitz, așa ură
s-a născut în ei pentru cei
care i-au ucis pe bieții evrei
nevinovați încât ar vrea să-i
împuște mintenaș pe toți
torționarii! „Au murit de mult
cei vinovați”!, le răspunde
Yoav Shamir. „Atunci pe
urmașii lor!”, vine prompt
răspunsul junelor is-
raeliene… Mi-a adus aminte
de o vorbă a Anei Pauker:
ura este motorul istoriei.

Autorul filmului
vorbește explicit de mai
multe ori despre acești elevi
din Israel că sunt supuși
unui tratament de „spălare a
creierelor”. Celebra spălare
a creierelor… Anual așadar,
50.000 de elevi evrei sunt
duși la Auschwitz să le fie
spălat creierul personal. Să
li se umple apoi cu ură! Ura
este motorul vieții pentru mil-
ioane de oameni! Face parte
din strategia succesului în
carieră, în istorie. Atât în Is-
rael, cât și-n celelalte țări ale
lumii, strategiile didactice și
pedagogice elaborate la
ministerul de resort sau și
mai sus nu-și ating niciodată
ținta. Decât cel mult parțial!
Așa se face că nu toți tinerii
din Israel își dau creierul la
curățat! Unii mai rămân și
repetenți! Iar mulți dintre ei,
când ajung la Auschwitz,
după ce văd filmele și docu-
mentele despre cei
6.000.000 de evrei
masacrați de nazi-iști, își
pun o întrebare simplă,
bărbătească: bine, bine,
bunicule, bine, bine, dom-
nule diriginte, dar din cei
șase milioane de evrei duși
în lagăre precum vițeii la
Abator, câți sunt cei care s-
au opus la regimul de exter-
minare? Câți au sărit din
trenurile morții? Câți au eva-
dat din convoaie? Câți s-au
răsculat? Câți au făcut greva
foamei? Câți? Nici unul!

Cum e posibil să nu
se fi petrecut niciun gest de
rezistență din partea celor
șase milioane de evrei, evrei
din neamul cel vestit al
evreilor vestiți altminteri toc-
mai pentru spiritul lor de or-
ganizare, de independență,
de subversiune, de sabotaj,
de rezistență etc. 

Evrei care se lasă
duși la ghilotină cu mil-
ioanele și nu reacționează,
nu ripostează?! Ăia nu sunt
evrei, domnule! Sunt eu mai

evreu decât ei!…Iar dacă
sunt tineri evrei care au în
familie victime declarate ale
Holocaustului din Transnis-
tria, aceștia au început să în-
trebe, cu candoarea vârstei
și cu neputință de a fi acuzați
de antisemitism, precum
bunăoară subsemnatul: de
ce evreii deportați în
Transnistria nu s-au dus să
reclame regimul de exter-
minare atunci când printre ei
a ajuns și liderul evreilor din
România, celebrul Filder-
man, care mai apoi, ajuns în
America, a avut numai cu-
vinte de laudă pentru An-
tonescu și românii săi?!

N-a știut nimic Fil-
derman despre cei 300.000
de evrei morți pe mâna
românilor în Transnistria?
De ce, după aceste
declarații, niciun evreu nu a
avut nimic de obiectat, niciun
cuvînt de dojană pentru Fil-
derman?! De ce abia acum,
după zeci de ani, spuneți că
Filderman mințea ? De ce nu
i-ați spus-o în față când trăia
și nu mai era decât un sim-
plu avocat la New York? Și
întrebările continuă: Dar
când au venit comisiile
internaționale de anchetă,
ale Crucii Roșii, ale Vatican-
ului, ale țărilor neutre, neim-
plicate în Al Doilea Război
Mondial?! De ce nu v-ați
plâns la acei funcționari
internaționali?! Doar au stat
de vorbă cu sute și mii dintre
evreii din Transnistria. De ce
nu v-ați plâns niciunul
atunci?! Nici măcar atâta
curaj nu ați avut?! Chiar atât
de neputincioși ați fost cu
toții?! Șase milioane? Șase
mii de mii de evrei și nici
unul care să miște în front?!
Am deci această informație:
că tinerii evrei încep să-și
pună întrebări incomode
pentru cei exterminați și pen-
tru cei care le-au
supraviețuit. Și mai ales pen-
tru sacerdoții noii religii, a
Holocaustului. Spălarea la
creiere nu a reușit chiar la
toți elevii care au făcut ha-
gialâc la Auschwitz. Mai ales
la băieți nu a ținut „vrăjeala”!
Li s-au năzărit în cap fel și fel
de întrebări!

Mă întorc la prietenii
mei din Israel. Unul dintre ei,
văzând că nu reușesc eu
nicicum în stratagemele
mele de a ajunge milionar,
mi-a zis cam așa: de ce nu
încerci tu să te îmbogățești
de pe urma Holocaustului?!
N-ai fi primul! Și a continuat:
ai două posibilități: să ne mai
lași dracului în pace cu holo-
caustul tău!  Ce? Altceva nu
ai ce scrie?! Doar nu ești ca
ăștia care nu știu să scrie
decât despre Holocaust?!
Alde Harry , alde Lya, Beriș
și… Găsești tu și alte
subiecte! Te lași de Holo-
caust și ceva, ceva, tot pică.
Dar cel mai mult ai câștiga,

chiar milioane de euroi, dacă
în cercetările tale descoperi
vreo dovadă că s-a produs
vreodată, vreundeva, vreun
act de rezistență al evreilor
deportați sau în curs de de-
portare. Te umpli de bani! 

Nu cumva să-l treci
cu vederea sau să-l ascunzi
ori să-l pierzi pe tovarășul
document! Om te fac dacă-l
găsești!

I-am răspuns punc-
tual:

- Eu nu cercetez
acest subiect: holocaustul.
Mi-e de ajuns ce știe tot
omul, la nivelul mediu de in-
formare, ca să argumentez
oricând și oricui că în Româ-
nia, inclusiv în Transnistria,
nu a fost genocid, holocaust,
Shoah sau cum mai vrei să-
i spui!

- Nu trebuie să fii
mare specialist, mare istoric,
ca să demonstrezi lipsa de
temei a celor care susțin că
în România s-a produs un
genoci vreodată! E nevoie
de o mare abilitate, chiar
specialitate, ca să imaginezi
argumente cum că a fost
Shoah în Transnistria. Aia da
specialitate!

- Cum dracului crezi
că aș putea să ascund un
document istoric?!

- Chiar mi-ar plăcea
să câștig niște bani în felul
acesta. O să caut, dar știu
dinainte că nu voi găsi niciun
act de rezistență a evreilor la
deportare. Așa că tot sărac
rămân!

De ce? De ce, ce?
De ce nu s-a comis niciun
act de rezistență?

Pentru că evreii știau
că nu merg în lăgăre de ex-
terminare, ci în lagăre de
muncă, unde, pentru mulți,
era mult mai bine decât în
linia întâi a frontului! Iar cei
care i-au asigurat că nu-i
vorba de exterminare sunt
cei ce au alcătuit listele
evreilor ce vor fi deportați!
Adică tot niște evrei, Cel mai
des rabinii evrei, Acesta este
detaliul de la care trebuie
pornită orice discuție pe
acest subiect: Cine a făcut
listele cu evreii care urmau
să fie deportați?! Căci
nicăieri, în nicio comunitate,
nu au fost deportați toți
evreii! Nimeni, după război,
nu i-a deranjat pe cei ce au
făcut listele să-i întrebe care
au fost criteriile după care
unii evrei au fost
„promovați”, alții nu!

Au fost oare evreii
atât de proști și nu și-au dat
seama?!… Proști nu au fost,
sărmanii… Ci temători și
ascultători, supuși, cuminți,
nu cumva să deranjeze cu
întrebarea! Pe cine?.

●
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4 Tichia de politician

Trădarea ca politică de stat!Trădarea ca politică de stat!

Vlad

Hogea

AAdrian Năstase nu e
doar un afacerist penal, ci şi
un politician mediocru. Mai
precis, a fost cel mai prost
prim-ministru pe care l-a
avut România vreodată. Să
luăm un singur exemplu:
cazul privatizării fraudu-
loase a Combinatului
SIDEX Galaţi a fost inter-
pretat de Năstase ca fiind
un veritabil triumf al
guvernării PSD. Aşa se
înţelegea din alocuţiunea
rostită de fostul premier la
ceremonia de semnare a
contractului de privatizare
(25 iulie 2001): „Avem
ocazia, astăzi, de a arăta
foarte clar cum gândim, şi
mai ales cum acţionăm. (…)
În final, vreau să mulţumesc
încă o dată celor care au
făcut posibil acest moment,
semnarea acestui contract,
care are o valoare de simbol
la trecerea celor 200 de zile
de guvernare“. 

Într-adevăr, spunem
noi, mai nimerit simbol nici
că se putea găsi pentru gu-
vernarea dezastruoasă a
Partidului Social Democrat.

În aceeaşi serie
neagră a gafelor cu efect
dezastruos pentru statul
român s-a înscris şi anunţul
făcut pe 12 aprilie 2001, la
teleconferinţa cu prefecţii,
când Năstase a comunicat
faptul că Guvernul a
renunţat să conteste în
instanţă retrocedarea către
fostul rege Mihai a Castelu-
lui Săvârşin din Arad şi a
unui imobil situat pe strada
I.L. Caragiale nr. 36, din
Bucureşti. Este absolut
reprobabilă această abdi-
care gravă de la slujirea In-
teresului Naţional, prin
favorizarea unui octogenar
care a nenorocit România
prin laşitatea sa din tinereţe.
Aceasta nu este însă, nici
pe departe, cea mai mare
greşeală  politică pe care
premierul a comis-o.

Pe Năstase îl dorea
în fund (!) de Basarabia şi
sabota permanent orice
eforturi de apropiere a Unirii
acestei provincii cu Patria-
Mamă. Ca dovadă că
preşedintele PSD era (și a
rămas!) un demagog şi un
oportunist, fără personali-
tate şi coloană vertebrală,
redăm câteva fragmente
dintr-un discurs din 24 iunie
1991, rostit în calitate de
Ministru de Externe. 

Pe atunci, Năstase
se bătea cu cărămida în
piept cât e de patriot şi cali-
fica pactul Ribbentrop-Molo-
tov ca „un act de încălcare
flagantă a principiilor 
dreptului internaţional”: 

„Adăugăm la toate acestea
faptul că, în acelaşi timp cu
Basarabia şi Bucovina de
Nord, a fost ocupat şi
Ţinutul Herţei, care nu
numai că nu fusese inclus
niciodată în teritoriul unor
state învecinate cu Româ-
nia, dar nici nu apare
menţionat ca atare în nici
unul din documentele privi-
toare la actul de anexiune,
este mai mult decât evident
că, în ansamblul lor,
consecinţele Protocolului
adiţional secret al Pactului
Ribbentrop-Molotov asupra
României sînt ab initio nule
şi neavenite. (…) Rezultă

din toate acestea că nimic
din conduita României nu a
justificat actul de ocupare
de către trupele sovietice a
teritoriilor româneşti din
Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţei. (…)
Guvernul României şi-a ex-
primat în mai multe rânduri
poziţia – pe care o reafirm în
faţa dvs. astăzi – de a
vedea în Pactul Ribbentrop-
Molotov un act ilegal, 
de încălcare flagrantă 
a principiilor dreptului
internaţional, nul şi neavenit
încă din momentul semnării
sale. 

De aici decurge car-
acterul ilegal al tuturor
consecinţelor sale, inclusiv
în ceea ce priveşte Basara-
bia şi celelalte teritorii
româneşti încorporate cu
forţa în URSS, în baza
prevederilor lui.”

Năstase a rămas
mereu acelaşi lup în blană
de oaie, mereu la pândă în
căutarea unei noi prăzi din
care să se înfrupte. El nu a
trădat numai Basarabia, ci şi
Transilvania, iar în cele din
urmă, toată România! Prin
protocolul iresponsabil prin
care l-a semnat cu UDMR,
liderul PSD a amanetat vi-
itorul nostru şi al copiilor
noştri. Ce poate fi mai rău
pentru stabilitatea politică a
Ţării, decât să faci un pact
cu o organizaţie teroristă
care luptă pentru separare
teritorială pe criterii etnice,
federalizare şi, în 
final, fărâmiţarea Statului

Român?! Cu atât mai grav a
fost gestul partidului condus
de Năstase, cu cât acesta
din urmă nu era un naiv, un
copil de grădiniţă pe care
să-l momeşti cu un pumn de
bomboane (!). El ştia foarte
bine că această Coloană a
V-a maghiară nu se va opri
niciodată din a-şi spori
pretenţiile de la o zi la alta,
dar a preferat o atitudine de
laş şi profitor decât să pună
piciorul în prag.

Citiţi, reamintiți-vă şi
vă cruciţi ce au putut scorni
minţile celor din PSD, sub
baronul Năstase, pentru a
ne face sclavi pe plantaţia

grofilor din UDMR: „Având
în vedere rezultatele pozi-
tive ale colaborării dintre
PSD şi UDMR în anul 2001,
pe baza Protocolului
încheiat între cele două
formaţiuni politice, ţinând
seama de efectele benefice
ale colaborării PSD-UDMR
din anul 2001 asupra
realizării unor deziderate
majore ale întregii societăţi
româneşti, PSD şi UDMR îşi
manifestă voinţa fermă de a
continua şi dezvolta colabo-
rarea lor în anul 2002. (…)
Cele două formaţiuni
politice vor continua să
acorde o atenţie prioritară
tematicii privind protecţia
minorităţilor naţionale, dez-
voltarea instituţională şi
legislativă a problematicii
acestora. 

Se vor lărgi, în con-
tinuare, condiţiile pentru
asigurarea dreptului de a-şi
păstra şi dezvolta liber ex-
primarea identităţii etnice
pentru toţi cetăţenii români
aparţinând minorităţilor
naţionale, astfel încât să se
poată manifesta pe deplin în
sfera culturii, religiei,
educaţiei, învăţământului şi
vieţii publice. Se va acorda
o atenţie deosebită prob-
lemelor comunităţilor mi-
noritare din localităţile unde
ponderea lor este mică în
raport cu populaţia
majoritară. (…) Se va con-
tinua susţinerea echilibrată
din bugetul de stat 
a unităţilor administrativ-ter-
itoriale locuite şi de

minorităţi naţionale. (…) În
învăţământul superior se
vor înfiinţa facultăţi şi cate-
dre în limba maghiară la
Universitatea «Babeş-
Bolyai» din Cluj-Napoca.
(…) Se va analiza posibili-
tatea înfiinţării secţiei de
învăţământ în limba
maghiară la Universitatea
de Medicină şi Farmacie din
Târgu Mureş, stabilindu-se
şi cifra de şcolarizare; La
Academia de Muzică «Ghe-
orghe Dima» din 
Cluj-Napoca, Institutul Agro-
nomic din Cluj-Napoca şi
Universitatea Tehnică
«Petru Maior» din Târgu

Mureş se va studia posibili-
tatea înfiinţării de grupe cu
predare în limba maghiară,
în conformitate cu preveder-
ile legii. (…) Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnolo-
giei Informaţiei va analiza 
şi soluţiona dezvoltarea
reţelelor de antene în per-
spectiva interceptării pro-
gramelor de radio şi
televiziune în limba
maghiară astfel încât să se
realizeze o coerenţă sporită
a acestora la nivel local şi
regional. (…) Se va înfiinţa
„Institutul pentru studierea
problemelor minorităţilor
naţionale”; în cadrul acestui
institut se va crea şi o secţie
pentru problemele maghiar-
ilor (31 iulie 2002). (…) Se
va introduce în ,,Legea
privind Statutul poliţistului”
prevederea existentă în
,,Legea privind funcţionarul
public” ca în acele localităţi
unde există o minoritate
naţională cu un procent mai
mare de 20% să fie angajaţi
şi poliţişti care cunosc limba
minorităţii respective. (…) 

Se va asigura o
reprezentare proporţio-
nală a reprezentanţilor
minorităţilor naţionale, inclu-
siv în funcţiile decizionale în
structurile instituţionale, la
nivel naţional, teritorial şi
local. (Adică un fel de „nu-
merus clausus” arbitrar şi
discriminatoriu pentru ma-
joritari! – n.a.) Filialele PSD
şi UDMR din judeţul Mureş
vor conlucra pentru ca liceul
teoretic «Bolyai Farkas» să

revină la statutul de liceu cu
predare în limba maghiară.
Se va rezolva problema
„Grupului statuar al libertăţii”
de la Arad, în conformitate
cu procesul-verbal semnat
de Comisiile mixte guverna-
mentale şi cu Memorandu-
mul de Înţelegere semnat
de primii-miniştri ai
României şi Ungariei. (…)
Partidul Social Democrat se
angajează să consulte de
fiecare dată, în prealabil,
Uniunea Democrată
Maghiară din România în
problemele majore de
politică internă şi externă a
României”. Trădare pe faţă.

Fără alte comentarii.
Nu putem omite nici

aberanta Ordonanţă de
Urgenţă nr. 31 din 13 martie
2002 privind „interzicerea
organizaţiilor şi simbolurilor
cu caracter fascist, rasist
sau xenofob şi al promovării
cultului persoanelor vino-
vate de săvîrşirea unor
infracţiuni contra păcii şi
omenirii”. (…) Acestea,
spunem noi, în ciuda
declaraţiilor belicoase din
iunie 1991. Personajul nos-
tru se răzgândea de la o zi
la alta, în goana sa
disperată după funcţii şi
avere.

Am uitat poate și de
actele de barbarie îndrep-
tate împotriva celor patru
busturi ale Mareşalului Ion
Antonescu? Biserica din
Bariera Vergului, Bucureşti;
Cimitirul Eroilor Neamului –
com. Leţcani, jud. Iaşi; Pia-
tra Neamţ; Slobozia.

Acțiuni care au stâr-
nit un val de proteste din
partea tuturor celor care ţin
la adevărul istoric şi la re-
spectul pe care îl datorăm
personalităţilor care au
influenţat evoluţia naţiunii
române de-a lungul
veacurilor…

Am uitat oare dară
de toate acestea?

●
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Ghimpele Națiunii

Încă un „delay” în viața noastră…Încă un „delay” în viața noastră…

Cezar 

A. Mihalache

DDacă tot a inventat
un dubios și părtinitor pre-
miu al CNA, un trofeu al
unei instituții de stat acordat
în principiu unor entități pri-
vate „pentru produsele (!) de
excelenţă din audiovizualul
românesc”, un premiu pe
cale să devină următorul
Trofeu al calității, dar nu din
construcții, ci din au-
diovizual, cu televizuni ce
vor participa musai la
această gală ca o dovadă
de bunăcredință pentru
obținerea unui punctaj în
plus în acordarea titlului de
must-carry, tichetul „de cali-
tate CNA” care asigură dis-
tribuirea obligatorie a
programelor de către
cabliștii, șefa CNA, această
„Jianu” a inspectoratului au-
diovizualului (cealaltă, de la
Inspectoratul de Stat în
Construcții fiind, deja,
aidoma premierului pe care

l-a servit, pe recepția de
cablu interior al unui peni-
tenciar) a mai venit cu o
idee (a)servită puterii. Prob-
abil, așa cum a făcut și în
cazul trofeelor pe care ea
le-a nominalizat, ea le-a se-
lectat, fără a prezenta cri-
teriile de acordare, și, mai
ales, fără a avea acordul
celorlalți membri CNA.

Astfel, într-un an
electoral, cerberul CNA
propune introducerea unei
bucle de întârziere a trans-
misiunilor „in direct” ale tele-
viziunilor. Chipurile, pentru a
evita să se mai audă pe
post înjurături (inclusiv
politice, recte la adresa put-
erii), un „delay” menit
„curățirii” transmisiunilor.
Adică, fără înjurături „in di-
rect” (dar rămân cele din
emisiunile e divertisment în-
registrate), fără huiduielii,
eventual cu suplimente de
ovații politice (pentru opera-
torii care vor un loc garantat
la nominalizarea și de-
cernarea premiilor „de cali-

tate” în cadrul viitoarei gale
a trofeului inspectoratului
din audiovizual), fără
porcării, mitocănii,
vulgarități și pahare în cap!

Iar o dovadă a faptu-
lui că scopul inițiativei este
cu totul altul decât elim-
inarea înjurăturilor vine din
textul inițial al propunerii
carea prevedea introduc-
erea unor întârzieri a emisi-
ilor în direct de 90 sau chiar
120 de secunde. Două
minute în care cerberii să
repare toate pocinogurile
politice, nu?!  Dar nimic nou.
Și nu aberația unui „delay”
în care experții CNA nu
spun ce se va întâmpla, de
exemplu, cu telefoane în di-
rect, este deranjantă, ci fap-
tul că inițiativa reprezintă un
copy/paste al practicilor ra-
dioului comunist din vre-
murile în care întârzierea
transmisiilor în eter a jur-
nalelor de știri era o practică
curentă pentru a evita ca
vreun crainic să o ia pe
arătură…

Și este doar un prim
pas. Pentru că, de vreme ce
majoritatea injurăturilor fac
parte din scripturile emisiu-
nile distractive înregistrate,
o să ne trezim și cu un
„delay” obligatoriu ca răgaz
de vizualizare a tuturor
producțiilor TV.

În acest fel, ușor-
ușor, toată țara va fi
introdusă într-un „delay” în
timpul căruia cozile de topor
să asigure curățarea vorbe-
lor de duh ale poporului
pentru vulgul politicianis.
Poate chiar modelul remar-
cabilului delay guvernamen-
tal introdus de executiv în
momentul dispariției de trei
zile a lui Victor Ponta în tim-
pul vizitei emisarului unchi-
ului Sam. Probabil, din acea
„metodologie” se va inspira
și CNA în acțiunea sa de im-
punere a unui „delay” gen-
eral în media. Sau poate
chiar a unui „delete”…

Și câte benefici
poate aduce un „delay” în
transmisiunile TV într-un an

electoral! Întârzieri între
ceea ce văd „ei” și ceea ce
trebuie să vedem NOI! O în-
târziere între tocmirea
scorurile sondajelor la
ieșirea de la urne și
anunțarea lor „pe sticlă”, dar
mai ales un delay între
închiderea secțiilor,
număratul voturilor și
anunțarea rezultatelor pen-
tru țară.

Încă un „delay” în
evoluția noastră care vine
tot sub laba de sorginte
fesenistă. Căci, după
corecția de delay de început
de deocrație asigurată de
mineriade, după întârziere
rostului nostru european din
primăvara uselistă și, mai
recent, după ziua neagră a
democrației, puterea vrea
să introducă o întârziere
obligatorie în care să aibă
timp să fasoneze fața tot
mai buboasă a PSD-ului.

●

Cum am ajuns să fiu terfelit de către profesorul Valentin Stan, Cum am ajuns să fiu terfelit de către profesorul Valentin Stan, 
trompeta revizionismului maghiartrompeta revizionismului maghiar

Dan

Tănasă

PProbabil că dacă nu
observam un blog în limba
maghiară care îl lăuda 
pe profesorul universitar
Valentin Stan și a lui
propagandă în favoarea au-
tonomiei teritoriale pe criterii
etnice a maghiarilor din Cov-
asna, Harghita și Mureș, nu
aș fi văzut nici deosebita
atenție de care mă bucur din
partea acestuia.

La ce mă refer mai
exact? În luna iulie 2013 pub-
licam pe blog o analiză a jur-
nalistei Ștefana Drăghici,
care scrie la cotidianul
Informația Harghitei, singurul
cotidian de limba română din
județul Harghita, cu privire la
prezeța lui Valentin Stan la
Universitate de Vară a
extremiștilor maghiari de la
Tusvanyos. Acolo, profesorul
Valentin Stan a vorbit celor
prezenți, spuma elitei intelec-
tuale extremiste a comunității
maghiare din România (cel
puțin o parte a acesteia), de-
spre cum românii din Cov-
asna și Harghita trebuie să
învețe limba maghiară, Stan
fiind de acord cu primarul
UDMR din Miercurea Ciuc,
Raduly Robert, care a firmat
faptul că cunoașterea limbii
maghiare este o obligație în
zonă. Tot la universitatea
extremiștilor maghiari Stan a
vorbit și despre faptul că
acolo, în Covasna și
Harghita, ar fi ”ținutul secui-
esc pe care bucureștenii nu-l
recunosc”. Singurul comen-
tariu personal adăugat la
analiza jurnalistei de la

Informația Harghitei a fost
cuvântul ”maimuțoi” pe care
l-am adăugat în titlul articolu-
lui publicat pe blogul meu. În
rest, materialul analizat de
Valentin Stan îi aparține în to-
talitate jurnalistei Ștefana
Drăghici.

O persoană de bine
i-a transmis linkul articolului
publicat de mine pe blog pro-
fesorului Valentin Stan care,
într-o analiză de zile mari,
îi/îmi răspunde. Și pentru că
mitocanului îi stă bine cu
trivialitățile, Valentin Stan se
lansează într-o serie întreagă
de acuze și jigniri la adresa
subsemnatului. Citez din mi-
tocan (s-ar putea ca unele
să-mi fi scăpat):

” D u m n e a v o a s t r ă
sunteţi mai rafinat, aşa că am
decis să vă postez comentar-
iul mult mai “inspirat” prin
trimiterea la unele texte
cretinoide, ale unor
“jurnalişti” din presa liberă,
care au ajuns în lanţul trofic
până la sintagma modernă
de “maimuţoi”, aşa că o
repetă şi alocă obsesiv, con-
form propriilor afinităţi
antropologice”.

”Evident, cum aţi fi
putut ajunge la aceste ex-
trase de presă, altfel decât
accesând un blog din Pale-
oliticul Inferior, al unui “pa-
triot” de la începuturile
descoperirii focului! Foc “pa-
triotic”, fără îndoială!”

”Dumneavoastră aţi
găsit de cuviinţă să faceţi un
comentariu scurt folosind sin-
tagma “ţineţi cu ungurii”! Şi
m-aţi trimis pe blog-ul unui
ipochimen penibil, analfabet
politic şi resentimentar, care
a folosit, în repetate rânduri,

injurii în loc de argumente,
inepţii în loc de motivaţii şi
propria incultură crasă pe
post de motor “ştiinţific”, pen-
tru a-şi etala frustrările
naţionalist-primitive şi anti-
minoritare! Altminteri, omul e
“prizat” în exces de unii
“apostoli” ai neamului de la
Antena 3, în emisiuni de tipul
acelora în care, pe generic,
un academician autentic
denunţă patriotic “autonomia
culturală” ca distrugătoare a
statului!”

”Eu ţin cu alţi români!
Cu unii care au făcut Româ-
nia! Cu unii despre care nu
aţi învăţat mai nimic în
şcoală, căci ideile lor sunt di-
zolvant pentru creierul unora,
ca cei pe al căror blog mă
trimiteţi!”

Să recapitulăm.
Crezând că eu sunt autorul
articolului, intelectualul de
mucava Valentin Stan
găsește de cuvință să uti-
lizeze următoarele contraar-
gumente la adresa mea
personal: scriitor de texte
cretinoide, ”jurnalist”, ”pa-
triot”, ipochimen penibil, anal-
fabet politic și resentimentar,
incult cras, frustrat
naționalist-primitiv și anti-mi-
noritar. Nu-i rău deloc, zic!

Uita așa am ajuns să
fiu înjurat ca la ușa cortului
de către un individ care se
pretinde intelectual și care se
laudă cu titlul de profesor uni-
versitar. Înțeleg din analiza
exhaustivă a mitocanului că
mi-a citit tot blogul, că doar
nu a fost atât de superficial
încât să tragă el toate aceste
concluzii la adresa mea citind
doar un singur articol.  Care
nici măcar nu era semnat de

mine. Dacă a citit tot blogul a
văzut probabil sutele de doc-
umente prin care probez
epurarea etnică a românilor
din Covasna și Harghita chiar
de către cei cu care el stă la
masă la universități de vară.
Și a văzut probabil și zecile
de decizii ale CNCD prin care
probez faptul că în Covasna
și Harghita românii, nu secuii
dumnealui, sunt cei
discriminați și epurați etnic.
De ce nu zice profesorul
Valentin Stan nimic despre
aceste documente? Oare
pentru că eu nu l-am invitat la
primărie sau consiliul
județean să râd cu el?

De ce nu zice intelec-
tualul de mucava Valentin
Stan absolut nimic despre
faptul că așa-zisul ținut se-
cuiesc e plin de vestigii
dacice? De ce nu spune ab-
solut nimic profesorul
Valentin Stan despre faptul
că România este un model
internațional atunci când vine
vorba de drepturile
minorităților și că, prin
comparație, Ungaria a avut
grijă să epureze etnic comu-
nitatea românilor din Ungaria
care nu peste foarte mult
timp va dispărea complet prin
asimilare? De ce nu spune
nimic profesorul Valentin
Stan despre faptul că în Cov-
asna și Harghita sunt zeci de
instituții publice în care nu
sunt angajați români și nici
nu vor mai fi vreodată
angajați români? De ce pro-
fesorul Valentin Stan are timp
să fie mitocan dar nu are
timp să vorbească despre
suferințele de secole ale
românilor sub ocupația
maghiară din Transilvania?

Te pomenești c-o fi el
patriot. Te pomenești că pa-
triot o fi să stai la masă cu toți
extremiști și fasciștii maghiari
și să nu sufli o vorbă despre
situația românilor din Cov-
asna și Harghita. Patriot este
el, maimuțoiul extremiștilor
maghiari, nu academicianul
Dinu C. Giurescu care vorbit
opiniei publice naționale de-
spre pericolul revizionismului
maghiar.

Te pomenești c-o
avea el caracter, el care
acum găsește de cuvință să
dea cu mizerie fix în direcția
celor de la Antena 3, care i-
au permis să ne terorizeze
ani de zile cu comportamen-
tul său paranoid. Antena 3 a
fost foarte bună atâta vreme
cât i-a permis lui să se
maimuțărească, acum că An-
tena 3 îi dă voie și unui
”naționalist primitiv” ca mine
să facă publice unele docu-
mente Antena 3 nu mai este
bună.

Simțindu-se probabil
foarte mic și exclus de int-
electualitatea bucureșteană
(pe bună dreptate în ambele
cazuri!) profesorul Valentin
Stan și-a dat seama că poate
fi privit ca un mic zeu de
către secuime. Secuime care
n-ar da o ceapă degerată pe
”personalitatea” sa dacă n-ar
fi devenit o trompetă a re-
vizionismului maghiar, un
promotor al autonomiei teri-
toriale pe criterii etnice a
maghiarilor și al epurării et-
nice a româniilor din cele
două județe.
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