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„Cei mai mulţi evlavioşi au un

Dumnezeu de buzunar, pe care-l

curăţă la zilele fixe, care se

cheamă sărbători.” 

- N. Iorga

Informație, opinie și atitudine publicistică

Spuneţi NU social-maghiarizării!Spuneţi NU social-maghiarizării!

Cezar 
Adonis Mihalache

SS oc ia l -democra ţ i !
Dacă nu vreţi să rămâneţi în is-
torie ca social-maghiarizaţii an-
ului 2014, ridicaţi-vă! Daţi la o
parte aripa tânără de „elitişti” ai
plagiatului, compromişi prin
trădările în care s-au înlănţuit
liderii voştri de gardurile intere-
selor venetice, şi refaceţi în-
crederea ţării în cel mai mare
partid post-decembrist.
Dovediţi că meritaţi votul celor
ce v-au ales! Pe voi, nu pe cei
aflaţi în fruntea partidului
vostru şi care distrug astăzi tot
ceea ce ating. Pentru că
alegătorii au ales un spirit, o
speranţă, nu o oficină în care
politicienii voştri să devină
crainicii programelor de
maghiarizare a ţării.

Nu transformaţi Tele-
viziunea Română Liberă a
clipei ‘89, pentru care s-au jer-
tit tinerii noştri, în Televiziunea
de Maghiarizare a României
pentru care lăsaţi a fi sacrificat
viitorul tinerilor de astăzi. Nu
pemiteţi decuparea şi extin-
derea studiourilor „teritoriale” şi
a programelor de enclavizare
în oficina naţională de feder-
alizare administrativ-teritorială
a ţării. Nu deschideţi cutia Pan-
dorei a ceea ce ar putea de-
veni o Televiziune, nu
naţională, ci federalizată, cu
programe pentru maghiari şi
ţigani, poate chiar şi chinezi!

Am răbdat şi aţi răbdat
prea mult! Aţi tăcut în clipa în
care Cultura naţională a fost
alungată din sediul televiunii
publice. Aţi tăcut când puterea
care se hrăneşte din voi, cei
mulţi, a transformat TVR-ul în
cea mai mizeră oficină de
sinecuri. Aţi tăcut când oame-
nilor pe care îi reprezentaţi li s-
au aruncat costuri
suplimentare pentru a se
asigura finanţarea acestor
sinecuri. Aţi tăcut în fiecare an
în care, din tot programul TVR,
pentru Naţiunea Română nu
se puteau însuma nici măcar
cele două ore de program de
dinainte de Decembrie ‘89.

Aţi tăcut de atâtea
ori… Şi aţi uitat esenţa:
alegătorii v-au ales pe voi în
cruciadele electorale. Acum,
este vremea ca voi să alegeţi
pentru ei! Să vă ridicaţi din
blazarea opincii şi să deveniţi
„vlădica” de care să se teamă
liderii voştri!

Presa noastră scrisă
românească a fost desfiinţată.
Pentru revistele „culturale”
maghiare s-au dat de fiecare
dată fonduri de la Cultură deşi
toate acestea sunt gazete
politice, radicale şi instigatoare.
Şi nu uitaţi că în precedentul
mandat al lui Kelemen Hunor
în fruntea Ministerului Culturii,
acesta a alocat două procente

din fonduri pentru monu-
mentele româneşti şi 98 la sută
pentru cele maghiare. Oare
cum va fi acum când în acordul
trădătorilor s-a specificat clar
„finanţarea de la stat a
reabilitării instituţiilor culturale
şi religioase ale minorităţii”?!

Este suficient că par-
tidul vostru va rămâne în isto-
rie ca generatorul şi
acoperitorul marilor jafuri ale
ţării. Este suficient că aţi mas-
cat, prin indiferenţa voastră,
acţiunile baronilor aceluia care,
astăzi, îşi ispăşeste pedeapsa,
dar nu pe măsura faptelor, la
Jilava.

PSD-ul vostru a fost
factorul dezbinării economice.
Şi a împărţit până la rispire
averea naţională care astăzi ar
fi trebuit să se constituie în pat-
rimoniul industrial şi economic
de care ar fi trebuit să se bu-
cure copii voştri. Aţi lăsat par-
tidul vostru să pârjolească ţara.
Acum, îi lăsaţi să sfârtece în
bucăţi şi ceea ce a mai rămas
din ceea ce li se cuvenea copi-
ilor voştri?!

Aţi acceptat compro-
misuri de la stânga la dreapta.
Aţi permis liderilor voştri să
aducă UDMR la putere prin
primele accepturi şi compro-
misuri făcute de acela căruia îi
plângeţi acum de milă. Şi pen-
tru care aţi căzut în capcana
„graţierii” valorilor noastre
sportive, azi simpli pușcăriași,
lăsându-i pe şefii voştri politici
să manipuleze ţara pentru a
promova o lege de amnistie şi
graţiere „cu dedicaţie”. Pentru
mentorii lor, pentru grofii
aliaţilor lor… De aceea, dacă
nu vă faceţi vocea auzită, ba-
roni voştri nu vor fi altceva
decât nişte grofi de ai lor. Dacă
nu vă faceţi vocea auzită, So-
cial-Democraţia nu va fi altceva
decât o formulă la fel de gri
precum comunismul; dar care
acum aduce la putere
maghiarimea politică.

Nu permiteţi liderilor
voştri să aşeze mizera cârpă
secuiască a dezbinării şi blas-
femiei alături de sfântul nostru
tricolor. Pentru că tinerii nu au
fluturat pe meterezele libertăţii,
printre siroaiele de sânge,
drapelul ţării pentru ca o lavetă
îmbibată de revizionism să
ajungă să-i stea acum alături!

Nu permiteţi transfor-
marea maghiarei în a doua
limbă oficială în România. Pen-
tru că, aţi acceptat deja ed-
itarea Monitorului Oficial în
maghiară, aţi acceptat plăcuţe
bilingve, aţi acceptat
maghiarizarea Radiodifuziunii,
iar dacă veţi face zid în jurul lid-
erilor voştri când vor clădi Tele-
viziunea Maghiară din
România cu programe non-
stop şi acoperire „extinsă”,
atunci, maghiara chiar va de-
veni a doua limbă oficială…

Social-democraţi! Nu îi

lăsaţi pe liderii voştri să vă
impună reprezentaţii puterii
maghiarizate în teritoriu. Pen-
tru că, sunt seminţe ce vor
încolţi în iedera otrăvită de
sfărâmare şi înlăturare a
identităţii noastre naţionale. Nu
acceptaţi subprefecţii UMDR-
ului „în alte judeţe” în jocul de
manipulare prin care liderii
voştri vor să vă convingă că
UDMR-ul a acceptat compro-
misurile lor şi s-au mulţumit
„doar” cu subprefecţi. Pentru
că, alăturând judeţele cu
prefecţi celor în care vor să-şi
impună subprefecţi veţi avea
conturat enclava vizată: „Par-
tium”-ul. Şi nu permiteţi liderilor
voştri să propună, în numele
vostru, drept candidat la
prezidenţiale pe acela care a
dat ţara pe mâna maghiarimii
politice. Pentru că, un astfel de
personaj va transforma Româ-
nia într-o federaţie de care şi
voi vă veţi face vinovaţi. Acum,
trădarea este doar a liderilor
voştri; dar dacă rămâneţi com-
plici, va fi şi a voastră…

Nu uitaţi că liderii
voştri v-au promis înlăturarea
lui Traian Băsescu. Or,
preşedintele este pe cale să-şi
încheie mandatul fără să fi fost
dranjat, în mod real, de
acţiunile liderilor voştri. Şi,
oare, nu este evident că
„duşmanul” pe care vi l-au atâr-
nat în faţă, tratându-vă drept
turmă, nu mai este doar la
Cotroceni? Ci s-a multiplicat în
copiuţele prim-plagiatorului?!

Liderii voştri au minat
structurile şi instituţiile funda-
mentale ale Statului Naţional
Unitar prin acordul cu UDMR.
Dar, dacă vă complaceţi lor, voi
veţi fi, de fapt, vinovaţi pentru
aprinderea fitilului de dezagre-
gare administrativ-teritorială a
României. Căci, prin acordul
trădătorilor de „extindere a
folosirii limbii materne în
comunităţile dominate de
maghiari pe administraţie
locală, justiţie, sănătate,
educaţie”, adică transformarea
de facto a maghiarei în limbă
oficială, prin măsurile apărate
prin lege de arborare pe
cladirile publice a cârpei
secuieşti ori a altor „drapele lo-
cale aprobate prin decizia con-
siliilor locale sau judetene”,
prin acţiunile de segregare
etnică în universităţi şi
înfiinţarea de facultăţi de stat în
limba maghiară, dar, mai ales,
prin adoptarea statutului
minorităţilor care prevede
dreptul de veto asupra legis-
latiei nationale prin intermediul
unui consiliu al minoritatilor,
dar şi regionalizarea pe criterii
„culturale”, în „noul” program
de guvernare nu doar că nu
mai există ţara, dar nu mai
existaţi nici măcar voi…

●

P.S.D. s-a făcut frate cu dracuʼ!P.S.D. s-a făcut frate cu dracuʼ!

Ion
Măldărescu

EEste inadmisibil, con-
damnabil chiar să arunci în
stradă resturile menajere sau să-
ţi expui lenjeria intimă în public,
ca şi cum ar fi un gest firesc! De
ce nu mai sesizăm grotescul?
Ne-am obişnuit prea mult cu el.
Ne-am obişnuit cu gunoiul, cu
cerşetorii, cu jaful naţional, cu
vânzarea pământului ţării, cu
trădarea de ţară, cu „show”-urile
păcătoase şi anexele siliconate,
cu câinii comunitari, cu politi-
cienii avizi de putere – aproape
toţi un fel de gunoaie -, cu limba-
jul agresiv… Toate s-au insinuat
în peisaj. 

Nu le mai observăm, nu
ne mai deranjează. Privim sticla
televizoarelor şi, parcă, doritori
de acumularea unui plus de en-
ergie negativă, absorbim noile
veşti despre: accidente, crime,
malpraxis, cruzimi, minciuni,
manipulări, hoţii şi plagiate,
„privatizări” şi „inginerii”
cămătăreşti ale bancherilor, trafic
cu organe… Ei, bine, toate astea
mă fac să-i dau dreptate regre-
tatului Grigore Moisil: „Legile ţării
nu interzic nimănui să fie imbe-
cil!”. Au dovedit-o cu prisosinţă
toţi cei care, căţărându-se pe
scara puterii, au avut acces la
tastele pupitrului de comandă al
Neamului. România trebuie să-şi
apere demnitatea faţă de actele
iresponsabile ale parveniţilor, al-
tfel va rămâne, pentru multe
generaţii, la periferia sau chiar
dincolo de periferia continentului.

De peste 24 de ani, în
România, politicienii persistă în
actul trădării de ţară. Pe parcur-
sul a peste 24 de ani, cârmuirea
stâmbă a celor trei „Escu”,
secondaţi de al patrulea – „Escu”
de la B.N.R. – România a
decăzut de la statutul de stat in-
dependent la cel inferior unei
colonii. Acum, de frica pierderii
baghetei de dirijor al corului gu-
vernamental, implicit accesul pe
uşa Palatului Victoria, „Micul Tit-
ulescu” a încălcat grav preveder-
ile legii fundamentale a ţării.
Cum? Citez articolul 16 al
Constituţiei României, „Egali-
tatea în drepturi”: (1) Cetăţenii
sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii
şi fără discriminări; (2) Nimeni nu
este mai presus de lege; (3)
Funcţiile şi demnităţile publice,
civile sau militare, pot fi ocupate,
în condiţiile legii, de persoanele
care au cetăţenia română şi
domiciliul în ţară. Statul român
garantează egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi pentru ocu-
parea acestor funcţii şi demnităţi;
(4) În condiţiile aderării României
la Uniunea Europeană, cetăţenii
Uniunii care îndeplinesc
cerinţele legii organice au drep-
tul de a alege şi de a fi aleşi în
autorităţile administraţiei publice
locale.” Liderii U.D.M.R., pos-
esori ai cel puţin unei duble
cetăţenii (română, maghiară, dar

şi altele) au fost trambulinaţi de
către partidul premierului – nu al
românilor – din nou, în fotolii gu-
vernamentale, cu încălcarea
flagrantă a prevederii articolului
citat. Optând şi pentru o altă
cetăţenie, ei şi-au pierdut – sine
die – dreptul de a participa la
actul guvernării României,
rămânându-le numai dreptul de
a deţine funcţii în administraţiile
publice locale. 

De la şeful statului –
„pretin” cu premierul ţării vecine
şi pretine – nu mă aştept la drep-
tate! Va recidiva în mai vechile şi
actualele aranjamente
dăunătoare ţării, al cărei vremel-
nic „Number 1” este. Dar să nu
facem procese de intenţie. Vom
trăi şi, deşi aş dori să fiu profet
mincinos, vom vedea… că am
dreptate, fiindcă politica este
soră bună cu cea mai veche
meserie din lume. Pentru a nu
pierde timona guvernului, actu-
alul prim-ministru al României a
făcut slalom printre prevederile
legislative, semnând nu unul, ci
două pacte cu Diavolul (a se citi
U.D.M.R.), grupare etnică,
întemeiată pe criterii etnice,
metamorfozată ilegal în partid
etnic, în totală contradicţie 
cu prevederile Constituţiei
României, fapt pentru care Par-
chetul General ar trebui să se
auto-sesizeze din oficiu. Cele
două acte sunt, unul de natură
guvernamentală, altul cu carac-
ter politico-electoral. În acor-
durile respective – acte ale
Trădării Intereselor Naţionale –
pe care şi-au pus semnăturile
Victor Ponta – Preşedinte P.S.D.,
Gabriel Oprea, Preşedinte
U.N.P.R. şi Daniel Constantin –
Preşedinte P.C. – au fost
menţionate (printre altele) modi-
ficarea Constituţiei României, –
reorganizarea administrativ-
teritorială a României, noi
reglementări legislative cu privire
la drepturile culturale ale
minorităţilor, soluţionarea proble-
mei înfiinţării liniei maghiare la
U.M.F. Târgu-Mureş. S i n -
gura obligaţie a U.D.M.R. este
stipulată printr-o unică obligaţie:
să susţină Guvernul României,
asigurând majoritatea
parlamentară!

În concluzie, P.S.D. s-a
făcut – din nou! – frate cu dracuʼ,
trădând interesele românilor şi
ale Statului Naţional Român! Aşa
ceva nu se petrece nici măcar
într-o colonie. Răspunsul la în-
trebarea shakespeareană „Ce-i
de făcut?” este unul singur: re-
frenul Imnului Naţional al Franţei,
„La Marseillaise”: „Aux armes
citoyens!”, însoţit în acelaşi con-
text dureros, de strigătul Imnului
Naţional al României:
„Deşteaptă-te, române, din som-
nul cel de moarte/ În care te-
adânciră barbarii de tirani!”

●
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Procesul de modernizare a Armatei Române cu armament Procesul de modernizare a Armatei Române cu armament 
şi tehnică de luptă,1951-1955 (1) şi tehnică de luptă,1951-1955 (1) 

Petre
Opriș

- drumul de la
Moscova (1951) la Varşovia

(1955) -

ÎÎn contextul general al
desfăşurării Războiului Rece
în Europa, România a fost stat
membru al Organizaţiei Tratat-
ului de la Varşovia - împreună
cu URSS, Republica
Democrată Germană, Polonia,
Cehoslovacia, Ungaria, Alba-
nia şi Bulgaria - în primul rând
pentru faptul că autorităţile de
la Moscova au considerat că,
în felul acela, puteau fi promo-
vate cu succes interesele de
superputere ale Uniunii Soviet-
ice. Autorităţile comuniste de la
Bucureşti nu s-au opus deloc
participării la formarea blocului
politico-militar sovietic la în-
ceputul anului 1951, la ordinul
şi sub îndrumarea lui Iosif
Stalin, chiar dacă erau
încălcate atât prevederile arti-
colului 3 din Tratatul de Pace
de la Paris, cât şi cele privind
clauzele militare, navale şi
aeriene ale documentului sem-
nat la 10 februarie 1947 în cap-
itala Franţei de reprezentanţii
României. De exemplu, după
repunerea în funcţiune, la
sfârşitul anilor ’40, a uzinelor
de armament dezafectate la
sfârşitul celei de-a doua
conflagraţii mondiale,
autorităţile de la Bucureşti au
utilizat în continuare aparate
germane de vânătoare
„Messerschmitt 109 G-6” şi de
bombardament „Heinkel-111”
şi au aprobat producerea unor
piese de schimb pentru arma-
mentul şi tehnica de luptă de
concepţie germană din înzes-
trarea Armatei Române, în
scopul prelungirii duratei de uti-
lizare a acestora. Apoi, în con-
formitate cu planul Marelui Stat
Major sovietic, autorităţile
române au fost de acord în ian-
uarie 1951 să primească 62 de
avioane Tu-2, cu care să
echipeze o divizie de bom-
bardiere (iulie 1952).

Astfel, s-au încălcat în
mod evident prevederile arti-
colului 11 al Tratatului de Pace
de la Paris, care stabilea faptul
că „România nu va poseda sau
dobândi avioane concepute
esenţial ca bombardiere cu
dispozitive interioare pentru a
purta bombe”, precum şi al
doilea paragraf al articolului
16, în care se preciza: „Materi-
alul de război de provenienţă
sau concepţie germană, în
excedent faţă de cel necesar
forţelor armate îngăduite prin
Tratatul de faţă, va fi pus la
dispoziţia celor Trei Guverne
(sovietic, britanic şi american –
n.n.). România nu va dobândi
sau fabrica nici un fel de mate-
rial de război de provenienţă
sau concepţie germană şi nu
va folosi sau instrui nici un
tehnician, inclusiv personalul
de aviaţie militar şi civil, care
este sau a fost cetăţean ger-
man”

Ca urmare a ordinului
emis de Iosif Stalin la 9 ian-

uarie 1951, în cadrul
consfătuirii de la Moscova a
reprezentanţilor ţărilor de
democraţie populară, în Româ-
nia au fost depăşite nivelurile
maxime prevăzute la 10 febru-
arie 1947 pentru efectivele ar-
matei române şi a început
dezvoltarea accelerată a in-
dustriei româneşti de apărare.
Astfel, au fost importate utilaje,
tehnologie şi licenţe sovietice,
în scopul dotării unităţilor Ar-
matei Române cu armament,
tehnică de luptă şi muniţii mod-
erne. Încălcarea prevederilor
Tratatului de Pace de la Paris
de către statul român s-a real-
izat sub directa îndrumare şi
supraveghere a autorităţilor so-
vietice, iar acţiunile respective
au determinat epuizarea
rapidă a resurselor materiale şi
financiare de care dispunea
România. Până în luna martie
1954, în industria românească
de apărare s-au investit
952.434.000 lei (echivalent cu
aproximativ 75,6 tone de aur
fin) şi au fost înregistrate
pierderi de 196.706.533 lei
(circa 20 la sută din suma
investită). În anul 1954 urma
să se aloce o sumă
echivalentă cu 14,2 tone de
aur fin, fără a exista o garanţie
în privinţa atingerii într-un viitor
previzibil a parametrilor de
producţie stabiliţi, în vederea
onorării comenzilor supli-
mentare făcute de Ministerul
Forţelor Armate la începutul
anului 1951.

În paralel cu procesul
de dezvoltare accelerată a in-
dustriei naţionale de apărare
au avut loc importuri masive de
tehnică de luptă. De exemplu,
la 26 mai 1951, un tren care
transporta din Uniunea
Sovietică şase avioane de
vânătoare IAK-23 şi un aparat
de şcoală IAK-17 UTI a ajuns
în gara Ianca (jud. Brăila).
Toate aparatele se aflau în
containere, în stare demontată
şi erau primele avioane cu
reacţie din dotarea Diviziei 3
Av.R. (viitoarea Divizie 97
Aviaţie Vânătoare cu Reacţie),
comandată de la înfiinţarea sa
de locotenent-colonelul Vasile
Cosma (31 martie 1951) şi
echipată iniţial cu numeroase
aparate de şcoală Po-2 şi IAK-
11. După transportul con-
tainerelor la aerodromul de la
Ianca, avioanele au fost mon-
tate şi încercate în zbor de
specialiştii sovietici, apoi s-a
efecutat trecerea piloţilor
români pe IAK-ul 23 - sub co-
ordonarea maiorului Vasile Tri-
fan (şef de stat major al marii
unităţi), căpitanului Laurian
Medvedovici (locţiitor politic),
maiorului Emil Ţurcaş (locţiitor
tehnic) şi căpitanului Remus
Bunea (ajutor al şefului de stat
major pentru pregătirea de
luptă).

În perioada mai-sep-
tembrie 1951, Divizia 3 Av.R. a
mai primit în containere 56 de
IAK-uri 23 în scopul echipării
Regimentelor 11, 12 şi 14 - co-
mandate de locotenenţii-majori
Ioan Deac, Ştefan Gheorghiu
şi Aurel Răican, numiţi în funcţii
la 31 martie 1951. Concomi-

tent, marea unitate sovietică
de pe aerodromul de la Ianca
a furnizat mai multe avioane
IAK-23 regimentelor respective
- care aveau bazele la Târgşor
(lângă Ploieşti) şi Pipera (lângă
Bucureşti, R. 12 şi 14) şi, la
sfârşitul lunii iunie 1951, au
fost dislocate la Ianca, unde se
afla comandamentul diviziei şi
un batalion de deservire aero-
dromuri.

În anul 1952 au fost
aduse primele MiG-uri 15 pen-
tru Divizia 66 Av.V.R. - Regi-
mentul 208 Av.V.R. de la
Otopeni şi Regimentul 158
Av.V.R. de la Craiova primind
cele 62 de aparate livrate din
URSS. La sfârşitul aceluiaşi an
au ajuns în România şi primele
S-102 (varianta cehoslovacă a
MiG-ului 15), iar în perioada
1953-1954 s-a continuat im-
portul acestora, în paralel cu
primirea în anul 1953 a MiG-
ului 15 UTI şi a CS-ului 102 -
variantele de dublă comandă
ale MiG-ului 15 şi S-ului 102.
Urmând întocmai ordinul din 9
ianuarie 1951 al lui Iosif Stalin,
autorităţile române au trimis
delegaţii speciale în Polonia,
Ungaria şi Cehoslovacia, în
august 1952, în scopul
încheierii unor convenţii mil-
itare referitoare la importul
masiv de armament, muniţii şi
tehnică de luptă din ţările re-
spective, în perioada 1952-
1953. De exemplu, Dumitru
Coliu a semnat la Varşovia un
document referitor la
achiziţionarea a cel puţin
30.000 de carabine SKS
(model 1945, cal. 7,62 mm,
fabricate sub licenţă sovietică
în Polonia) şi a unei cantităţi de
muniţii de artilerie pentru
obuzierele sovietice M-30 (md.
1938, cal. 122 mm) şi tunurile
antiaeriene din dotarea Ar-
matei Române. În acelaşi timp,
Dumitru Coliu a exprimat in-
teresul pentru cumpărarea a
500 de autocamioane „STAR”.
Polonezii au răspuns că au-
tovehiculele respective puteau
fi livrate de-abia în anul
următor şi tratativele urmau să
se desfăşoare separat de cele
care au permis încheierea la
23 august 1952 a convenţiei
militare dintre cele două state.

De remarcat este şi
faptul că armata poloneză
deţinea echipamente de luptă
provenite în primul rând din
URSS şi nivelul lor de tehnici-
tate nu era diferit de ofertele
prezentate delegaţiei conduse
de Dumitru Coliu. De exemplu,
începând din 1945, zeci de
avioane bimotoare sovietice
Pe-2 FT au intrat în dotarea a
trei regimente poloneze de
bombardament în picaj, iar opt
bombardiere medii Tu-2 S au
ajuns în 1949 la Regimentul 7
Bombardament Independent -
deşi fabricarea lor în U.R.S.S.
încetase în anul precedent.
Autorităţile de la Varşovia
cunoşteau deja faptul că toate
aceste aparate erau uzate
moral, dar le-au păstrat în ser-
viciu până în 1954, când a în-
ceput înlocuirea lor cu avioane
bireactoare sovietice Il-28, de
bombardament.

O altă delegaţie, în
frunte cu generalul Gheorghe
Ştefănescu (de la Ministerul
Afacerilor Interne) a ajuns în
august 1952 la Budapesta şi a
încheiat o convenţie privind im-
portul de armament, muniţii şi
produse speciale, inclusiv staţii
radio, tunuri antiaeriene SZ-60
(cal. 57 mm, md. 1950),
60.000 de carabine SKS şi
400.000 de lovituri de artilerie
(din 616.000 solicitate) pentru
tunul divizionar sovietic D-44
(cal. 85 mm, md. 1944) şi tan-
cul T 34-85. Jumătate din can-
titatea de muniţie se livra în
1953, iar restul în anul următor,
în acelaşi timp cu tunurile A.A.
S-60 (produse sub licenţă
sovietică în Ungaria, sub den-
umirea SZ-60 şi ghidate de la
distanţă prin sistemul de con-
trol al focului PUAZO-6).

În Cehoslovacia a fost
trimisă o delegaţie condusă de
Dumitru Petrescu. După ce s-
a întors în ţară, ministrul de
Finanţe şi-a declarat
dezamăgirea faţă de modul în
care a fost primit la Praga, ce-
hoslovacii nefiind pregătiţi pen-
tru scăderea substanţială a
preţurilor la produsele dorite de
români, până la nivelul celor
existente la produsele similare
fabricate în U.R.S.S.. Discuţiile
s-au concretizat prin semnarea
unui simplu protocol, care a
permis continuarea tratativelor
pentru importarea de arma-
ment, tehnică de luptă, muniţii
şi utilaje industriale fabricate în
Cehoslovacia. Cu acelaşi
prilej, Dumitru Petrescu a so-
licitat 2.000 de mitraliere SG-
43 sau SGMT „Goriunov” (cal.
7,62 mm) şi autorităţile de la
Praga au oferit 5.000 de bucăţi
pentru anul 1952, dorind în
acelaşi timp să ştie dacă alte
state cumpărau arma
respectivă; în caz contrar, fab-
ricarea sa urma să înceteze în
anul 1953. Totodată, cehoslo-
vacii au fost de acord cu
livrarea de tancuri T 34-85 şi
avioane de vânătoare S-102,
în perioada noiembrie 1952 -
decembrie 1953, probabil pen-
tru că factura finală se achita
cu mărfuri şi, parţial, cu o
anumită cantitate de aur sau
valută, iar românii se grăbeau
să îndeplinească ordinul lui
Iosif Stalin din ianuarie 1951.
Dumitru Petrescu şi-a rezervat
însă dreptul de a continua să
negocieze deoarece
autorităţile de la Praga aveau
stabilit un preţ de două ori mai
mare pentru un tanc fabricat în
Cehoslovacia, comparativ cu
cel fixat de Moscova pentru un
tanc identic, realizat în Uni-
unea Sovietică. Contractele de
cumpărare a armamentului,
tehnicii de luptă şi muniţiilor din
Polonia şi Ungaria s-au
încheiat în octombrie 1952 la
Varşovia, respectiv Budapesta.
Autorităţile române au dorit ca
livrările să înceapă chiar în
luna următoare şi aveau sta-
bilite în plan 80-90 milioane de
ruble pentru achitarea impor-
turilor speciale provenite din
Polonia şi aproximativ 50 mil-
ioane de ruble pentru cele din
Ungaria.

Problema principală
care exista în relaţia României
cu autorităţile de la Praga nu
era însă rezolvată din cauza
insistenţei acestora de a se ac-
cepta preţurile lor. La şedinţa
din 3 octombrie 1952 a Biroului
Politic al C.C. al P.M.R., Miron
Constantinescu a menţionat
faptul că România urma să
primească din Cehoslovacia,
în perioada următoare, cen-
trale electrice (de exemplu,
şase grupuri energetice pentru
termocentrala de la Doiceşti,
jud. Dâmboviţa, produse lami-
nate şi cocs în valoare totală
de 140 milioane de ruble şi nu
era de acord cu propunerile
celor de la Praga privind pro-
dusele speciale deoarece,
„dacă luăm preţul sovietic, care
l-am practicat cu ceilalţi, costul
importului este de 200-250 mil-
ioane ruble. Dacă luăm preţuri
cehe pe care le propun ei, asta
reprezintă cel puţin 350 mil-
ioane ruble. [...] În ceea ce
priveşte plata, trebuie să plătim
în special cu mărfuri. Cu
feroaliaje nu putem, din materii
prime (dorite de autorităţile de
la Praga . n.n.) putem da man-
gan şi o să putem chiar da con-
centrate de mangan şi o parte
din aur. [...] Anul viitor avem
900 milioane contractate în
U.R.S.S., 500 în Cehoslovacia
şi celelalte în R.D.G., Ungaria,
Polonia, ajungem la un milion
600 mii ruble”.

Preşedintele Comite-
tului de Stat al Planificării a in-
sistat şi pentru înjumătăţirea
notei de plată a produselor
speciale care urmau să fie
trimise în anul 1953 din Ce-
hoslovacia în România, în sen-
sul achitării acestora în doi ani
(1953 şi 1954). Ideea
respectivă ne dezvăluie limitele
financiare atinse de autorităţile
de la Bucureşti şi efortul foarte
mare la care era supusă
economia naţională din cauza
ideii exprimate de Iosif Stalin la
9 ianuarie 1951, la Moscova,
de a se investi masiv în înar-
marea statelor europene din
sfera de influenţă sovietică.
Constituirea la Moscova, în
ianuarie 1951, a unei structuri
militare a ţărilor de democraţie
populară - intitulată „Comitet
de coordonare” şi aflată sub
conducerea permanentă a
mareşalului Aleksandr M.
Vasilevski, ministrul sovietic al
Apărării - poate fi considerată
un pas major efectuat de Iosif
Stalin pentru uniformizarea ar-
matelor statelor comuniste din
Europa. Acţiunea respectivă a
înlesnit înfiinţarea Organizaţiei
Tratatului de la Varşovia (14
mai 1955), iar protocoalele mil-
itare sovieto-române încheiate
în primele luni ale anului 1955,
precum şi schimbările surven-
ite la vârful armatei române cu
trei săptămâni înainte de
semnarea Tratatului de la
Varşovia se înscriu, în opinia
noastră, într-un plan general
conceput la Kremlin pentru
crearea unei structuri politico-
militare supranaţionale, utile în
primul rând Uniunii Sovietice.

●



4 Tichia de politician

Acord politic pentru cedarea Ardealului!Acord politic pentru cedarea Ardealului!

Gheorghe
Funai

ÎÎn zilele de 21-22 de-
cembrie 1989, în timpul lovi-
turii de stat din România, au
apărut în Ardeal primele
organizaţii teritoriale ale etni-
cilor unguri, sub denumirea de
U.D.M.R. La 28 ianuarie 1990
s-a înfiinţat oficial Uniunea
Democrată Maghiară din
România (U.D.M.R.), în baza
Legii nr.24/1921 privind
Asociaţiile şi Fundaţiile.
U.D.M.R. nu s-a înregistrat
niciodată la Tribunalul
Bucureşti ca partid politic.
U.D.M.R. este o organizaţie
neguvernamentală, singura
care a participat la guvernarea
României timp de aproape 20
de ani, după anul 1989.
U.D.M.R. a fost constituită şi a
acţionat în vederea apărării,
reprezentării şi coordonării in-
tereselor Ungariei în România,
cu ajutorul minorităţii
maghiare.

Se ştie că, obiectivul
principal al Ungariei şi al
comunităţii maghiare din
România, sub conduce-
rea U.D.M.R., îl constituie
obţinerea autonomiei teritori-
ale a Ardealului şi apoi
anexarea acestuia la Ungaria !
Acest obiectiv şi politica
paşilor mărunţi, aplicată îm-
potriva Poporului Român şi a
integrităţii teritoriale a
României, au fost permanent
în atenţia Uniunii Naţionale
„Vatra Românească”, Partidu-
lui Unităţii Naţionale Române
(P.U.N.R.), Partidului România
Mare (P.R.M.), Societăţii Cul-
tural-Patriotice „Avram Iancu”,
„Astra”, Forumului Românilor
din Covasna, Harghita şi
Mureş. În principal, aceste
formaţiuni patriotice au averti-
zat, de la începutul anului
1990 şi până în prezent ,
asupra pericolului unguresc.
Acum, după 25 de ani, Un-
garia şi U.D.M.R. nu îşi mai
ascund obiectivele anti-
româneşti, le susţin public şi
acţionează cu tenacitate şi pe
toate planurile, în ţară şi în
străinătate, pentru dezmem-
brarea teritorială a României!

Duşmanii de 1.100 de
ani ai Poporului Român,
urmaş al Poporului Primordial
în Vatra vechii Europe, nu şi-ar
fi îndeplinit obiectivele progra-
mate prin politica paşilor
mărunţi dacă nu ar fi beneficiat
de sprijinul şi concursul
conducătorilor alogeni ai
României şi al partidelor
politice româneşti , cu excepţia
P.U.N.R. şi P.R.M.

Anul 2014 este con-
siderat de Ungaria, ireden-
tismul ungar şi U.D.M.R. anul
crucial în anexarea Ardealului!
Ungaria împreună cu
U.D.M.R. acţionează pentru
depăşirea, în următoarele luni,
a procentului de 50 la sută
pentru proprietăţile imobiliare
ungureşti din Ardeal şi pentru
cetăţenii români care au primit
rapid şi gratuit cetăţenia Un-
gariei, inclusiv toţi etnicii un-
guri din România.

Conform Acordului se-

cret de colaborare dintre
U.S.L. (P.S.D., P.N.L.,
U.N.P.R. şi P.C.) şi U.D.M.R.,
încheiat la 1 octombrie 2012,
precum şi a Programelor se-
crete de cooperare dintre
U.S.L. şi U.D.M.R.pentru frau-
darea alegerilor parlamentare
din 9 decembrie 2012, precum
şi pentru blocarea revenirii
Partidului România Mare în
Parlamentul României, s-a tre-
cut la formarea Guvernului
Ponta I cu reprezentanţi ai
U.S.L. Conform înţelegerii se-
crete dintre liderii P.S.D.,
P.N.L., U.N.P.R. şi P.C. cu
U.D.M.R., Guvernele Ponta şi
parlamentarii U.S.L. au
acţionat diabolic şi la comandă
pentru atingerea pretenţiilor
U.D.M.R. vizând: revizuirea
Constituţiei; accelerarea
mecanismului de retrocedare
în natură a imobilelor către Un-
garia şi către persoanele ju-
ridice şi persoanele fizice
maghiare; regionalizarea
României; vânzarea
terenurilor agricole la străini,
inclusiv Ungariei; discrim-
inarea pozitivă în acordarea
fondurilor de la Bugetul de Stat
şi din bugetele locale pentru
comunităţile maghiare, în
dauna celor româneşti;
menţinerea reprezentanţilor
U.D.M.R. în funcţiile obţinute
în timpul Guvernelor Boc I-V.

Prin zeci de mii de
retrocedări ilegale de imobile
şi împroprietăriri către biseri-
cile maghiare, Statusul ro-
mano-catolic, Ordinele
călugăreşti catolice ungare,
sute de persoane juridice
maghiare şi urmaşi ai grofilor
şi conţilor unguri (care au fost
despăgubiţi după Procesul
optanţilor, desfăşurat la Paris)
s-a ajuns ca în Ardeal să fie
obţinute în proprietatea Un-
gariei şi a ungurilor, circa 40 la
sută din totalul clădirilor,
terenurilor agricole şi pădurilor.
În Municipiul Aiud, judeţul
Alba, peste 70 la sută din
proprietăţile imobiliare aparţin
ungurilor (persoane juridice şi
persoane fizice), fiind obţinute
foarte multe în urma unor fapte
de natură penală. În Municip-
iul Salonta, judeţul Bihor, Con-
siliul local dominat de
reprezentanţii U.D.M.R., a
hotărât ca din turnul Bisericii
reformate, la schimbarea orei,
să fie intonat imnul Ungariei,
care îi terorizează pe români.
În numeroase localităţi din
Ardeal sunt arborate ilegal
drapele şi steaguri ale Un-
gariei şi steagul unguresc al
Ardealului, aşa-zisul steag se-
cuiesc. Conform Legii privind
limbile locale şi regionale, în
România nu există minoritatea
secuiască printre minorităţile
etnice. În Senatul României,
cu prilejul dezbaterii proiectu-
lui acestei Legi, liderii
U.D.M.R. au susţinut, cu argu-
mente, că în România nu
există minoritatea secuiască.
Cu toate acestea, steagul un-
guresc al Ardealului, aşa-zisul
steag secuiesc, este purtat şi
arborat de minoritatea
ungurească.

Respectând Acordul
dintre U.S.L. şi U.D.M.R. de la

1 octombrie 2012, precum şi
anexele sale secrete, la în-
ceputul anului 2014 s-a pus la
cale rocada dintre P.N.L. şi
U.D.M.R. în Guvernul Ponta
III. Actorii şi popândăii politici
din U.S.L. şi-au jucat tare prost
rolurile încredinţate de stăpânii
străini ai României. Ca ur-
mare, circul politic din serialul
„Balamucul” a avut mai multe
episoade în fiecare zi şi mai
ales la ceas de seară. După
ieşirea programată şi
comandată a P.N.L. de la gu-
vernare, prin migraţia liberă a
senatorilor şi deputaţilor, pre-
cum şi după formarea rapidă a
Alianţei electorale Uniunea
Social Democrată (U.S.D.), s-
a ajuns la o nouă majoritate
parlamentară care să fie
manevrată de Guvernul Ponta
III. Partidul Poporului-Dan Di-
aconescu (P.P.-D.D.), cu 26 de
parlamentari şi-a anunţat
disponibilitatea pentru Guver-
nul Ponta III, respectiv să con-
solideze majoritatea
parlamentară creată artificial şi
în dispreţul alegătorilor. Cei
păcăliţi, umiliţi şi batjocoriţi de
U.S.L. la alegerile din 9 de-
cembrie 2012 nu
reacţionează, ei urmăresc la
televizor serialul „Balamucul”
şi încearcă să nu păcătuiască
prin vorbele lor în Postul
Paştilor.

În ziua de 3 martie
2014, la Bucureşti, a fost
încheiat un Acord politic între
Alianţa electorală U.S.D. şi
U.D.M.R. Ca să-i umilească
pe români, mai ales pe cei
care s-au lăsat păcăliţi şi au
votat cu U.S.L., preşedinţii
P.S.D, U.N.P.R. şi P.C. s-au
dus la grupul parlamentar al
U.D.M.R. de la Camera
Deputaţilor unde au semnat,
de fapt, un Acord pentru
cedarea Ardealului, în schim-
bul a 26 de voturi ale senato-
rilor şi deputaţilor U.D.M.R., de
care nu aveau şi nu au nevoie.
În loc să accepte susţinerea a
26 de parlamentari ai P.P.-
D.D., liderii P.S.D., U.N.P.R. şi
P.C. au preferat să fie şantajaţi
şi umiliţi de către U.D.M.R. (tot
cu 26 de parlamentari), iar în
plus să acţioneze pentru
cedarea Ardealului către Un-
garia.

Prin Acordul politic
semnat, cele trei partide
politice româneşti (P.S.D.,
U.N.P.R. şi P.C.) s-au angajat
faţă de organizaţia
neguvernamentală şi anti-
românească U.D.M.R. să
îndeplinească următoarele
pretenţii ale Ungariei şi ireden-
tismului maghiar:
- Să asigure reprezentarea
U.D.M.R. în Guvernul
României în următoarele
funcţii: un vicepremier, doi
miniştrii, 14 secretari de stat,
numeroşi directori în toate
ministerele etc. La acestea se
adaugă şi un adjunct al Avo-
catului Poporului.
- Să modifice Constituţia
României şi să fie creat cadrul
legal pentru autonomia
Ardealului, inclusiv prin tre-
cerea la regionalizarea ţării
noastre.
- Adoptarea Legii privind statu-

tul minorităţilor etnice pentru a
se obţine autonomia culturală
a minorităţii ungare şi dreptul
de veto al U.D.M.R. asupra
activităţii Parlamentului, Gu-
vernului, autorităţilor şi
instituţiilor publice centrale şi
locale.
- Reprezentarea pe criterii et-
nice în instituţiile şi funcţiile
publice în raport de ponderea
şi pretenţiile minorităţii
maghiare.
- Asigurarea dreptului de veto
al U.D.M.R. în privinţa oricărei
modificări şi completări la
Legea învăţământului.
- Separararea pe criterii etnice
a Universităţii de Medicină şi
Farmacie din Târgul Mureş.
Dacă reuşesc ungurii,
urmează scindarea
Universităţii Babeş-Bolyai din
Municipiul Cluj-Napoca.
- Majoritatea parlamentară să
menţină privilegiile câştigate
de minoritatea maghiară, în-
cepând cu anul 1990.
- Accelerarea procesului de
retrocedare a imobilelor din
Ardeal, în special cele reven-
dicate de cultele religioase
maghiare.
- Arborarea steagurilor bil-
ingve, identice cu drapelul Un-
gariei şi steagul unguresc al
Ardealului pe care vor fi în-
scrise obligatoriu denumirile
ilegale ale localităţii şi judeţului
în limba ungară, precum şi de-
numirea acestora în Limba
Română.
- Acordarea cu prioritate a fon-
durilor din Bugetul de Stat al
României pentru obiectivele
stabilite de U.D.M.R.
În baza Acordului politic dintre
U.S.D. şi U.D.M.R. s-a format
Guvernul Ponta III care a fost
votat, fără Program de gu-
vernare, în ziua de 5 martie
2014, iar în seara aceleiaşi zile
toţi miniştrii au depus
jurământul în faţa
Preşedintelui României.

În zilele precedente,
Biroul Electoral Central
(B.E.C.) nu a acceptat Alianţa
electorală U.S.D. Ca urmare,
sub această denumire nu pot
participa la alegerile pentru
Parlamentul Europei, din 25
mai 2014, candidaţii P.S.D.,
U.N.P.R. şi P.C.. Cu toate că
Alianţa politică U.S.D. nu
poate fi prezentă la alegerile
din luna mai a.c., Acordul cu
U.D.M.R. vor să-l respecte în-
tocmai cei din P.S.D., U.N.P.R.
şi P.C.. Culmea politicii
româneşti post-decembriste
este că Acordul politic cu
U.D.M.R., din care a dispărut
U.S.L., se încearcă să fie pre-
luat integral în Programul Gu-
vernului Ponta III. Prin
dispariţia U.S.D. nu mai există
argumente pentru înscrierea
pretenţiilor U.D.M.R. în Pro-
gramul de guvernare. Astfel,
aliaţii de nădăjde ai P.S.D.,
U.N.P.R. şi P.C., respectiv cei
ai U.D.M.R., sunt lipsiţi de
Acordul politic, care a devenit
nul de drept. Cu toate acestea,
liderii U.D.M.R. insistă pentru
a rămâne în Guvernul Ponta III
cu scopul de a acţiona pentru
dezmembrarea teritorială a
României şi pentru a contribui
la declanşarea unor mari con-

flicte etnice în Ardeal. Va
apărea la timp un demn urmaş
al Eroului Naţional Avram
Iancu care să repete co-
manda: „No hai!”.

Prin intrarea U.D.M.R.
la guvernarea României s-a
ajuns la următoarele situaţii
fără precedent:
- Contrar Constituţiei, art.103,
alin.3, în baza unei înţelegeri
verbale între cei care nu se
înţeleg, respectiv Preşedintele
României şi primul-ministru, în
şedinţa comună a Camerei
Deputaţilor şi a Senatului, în
ziua de 5 martie a.c. a fost
votată numai lista Guvernului,
fără Programul de guvernare.
Conform Constituţiei, în
şedinţa comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului se
prezintă şi se votează lista Gu-
vernului împreună cu Progra-
mul de guvernare. Este pentru
prima dată, în perioada 1991-
2013, când încălcând
Constituţia s-a procedat altfel,
având prioritate înţelegerea
verbală în loc de textul Legii
fundamentale.
- Opoziţia (P.D.L., P.P.-D.D. şi
P.M.P.) a atacat la Curtea
Constituţională Programul de
guvernare al U.S.L. însuşit de
Guvernul Ponta III, modificat şi
completat cu pretenţiile Un-
gariei susţinute de U.D.M.R.
Curtea Constituţională va
analiza solicitarea Opoziţiei în
şedinţa din 8 Martie a.c.
- În ziua de 6 martie a.c., Gu-
vernul Ponta III, fără a avea un
Program de guvernare apro-
bat de Parlament, a ţinut prima
sa şedinţă şi a adoptat mai
multe hotărâri şi ordonanţe de
urgenţă. Este posibil, ca
săptămâna viitoare aceste
acte normative să devină nule
de drept după decizia Curţii
Constituţionale sau după resp-
ingerea Programului de gu-
vernare de către Parlament.
- Pentru ziua de 11 martie a.c.
s-a prevăzut în Parlament să
fie prezentat şi votat Progra-
mul de guvernare care
cuprinde pretenţiile anti-
româneşti ale Ungariei şi
U.D.M.R., de fapt Acordul
politic pentru cedarea Ardealu-
lui. Logic şi practic, la votul
nominal, toţi parlamentarii
români au obligaţia să voteze
împotriva Programului Guver-
nului Ponta III vizând cedarea
Ardealului ! Ca urmare, Guver-
nul Ponta III are toate şansele
să cadă în Parlament şi să fie
desemnat un alt premier al
României.

Aprobarea Programu-
lui de guvernare pregătit de
premierul Ponta pentru şedinţa
Parlamentului din 11 martie
a.c., va crea toate condiţiile
pentru cedarea Ardealului şi
pregătirea adoptării Diktatului
de la Bruxelles! Românii, mai
ales cei din Ardeal, au
obligaţia să se unească şi să
acţioneze împreună, cu fermi-
tate şi prin toate mijloacele de-
mocratice, pentru apărarea
integrităţii teritoriale a
României şi împotriva
trădătorilor de Neam şi Ţară!

●



Ghimpele Națiunii
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Cezar 
A. Mihalache

PPasul este diabolic. Și
nu întâmplător! În timp ce un
actual angajat al guvernului,
uns ministru prin acordul
trădării, cere fățiș autonomia
ținutului secuiesc, un fost an-
gajat al executivului, strânge
semnături pentru schimbarea
denumirii urbei Cluj-Napoca în
„Cluj”. Și nu atât pentru că nu
a găsit pentru „Napoca” o tra-
ducere în limba cailor de pustă,
ci pentru că, în calitate de fost
angajat al secretariatului gu-
vernului, știe cum au fost
redactate actele oficiale pe
vremea când „scăpau” cu an-
tetul Guvernului chiar în limba
maghiară și cum arată ac-
tualele acte oficiale în tran-
scrierea lor în versiunea
maghiară a Monitorului Oficial.
Pentru că, dacă ar reuși să
restrângă toate referirile de-
spre Cluj-Napoca la un simplu
„Cluj”, traducerile dintr-un act
oficial al Guvernului, în versi-
unea a doua a Monitorului Ofi-
cial, ar încetățeni numele de
„Kolosvary”. Iar personajul cu
pricina se declară de acord ca
pentru promovarea inițiativei
legislative pentru abrogarea
Decretului Consiliului de Stat
din 1974, privind atribuirea de-
numirii Cluj-Napoca, să sem-
neze 100 000 de cetățeni, dar
nu proveniți din cel puțin un
sfert din județele țării, cum
spune legea, ci doar din județul
Cluj. Și nu mare ar fi mirarea

să aflăm că individul ce țesălă
la calul de pustă al revizionis-
mului se bazează pe niscai
liste cu semnăturile pentru Par-
lamentul European al unuia
dintre candidații maghiarimii
politice…

Și nu este nimic
întâmplător pentru că un lucru
este cert: „inițiativa” vine după
ce în urmă cu doi ani au fost
demarate mârșave schimbări
de denumiri ale unor instituții în
așa fel încât denumirea „Cluj
Napoca” să fie înlocuit în acte
cu numele simplu „Cluj”. De
exemplu „Școala Internaționala
Cluj-Napoca” a devenit „The
Cambridge International
School in Cluj”, iar în urma
unei hotărârii a Consiliului
Judeţean, Aeroportului Cluj-
Napoca a devenit „Aeroportul
Internaţional Avram Iancu
Cluj”.  Mai mult, petiția nu
poate fi desprinsă nici de re-
centa înființare a unei asociații
care militează pentru autono-
mia Transilvaniei, cerând „gu-
vern regional la Cluj, cu control
politic și economic pe teritoriul
Transilvaniei Autonomă”,
asociație căreia Judecătoria
Cluj-Napoca i-a acordat per-
sonalitate juridică și a decis în-
scrierea acesteia în Registrul
asociațiilor și fundațiilor! Iar
toate aceste mizerii s-au petre-
cut și în timp ce preşedintele
României, Traian Băsescu, so-
licita guvernului României
redactarea unui act normativ
prin care prezenţa pe teritoriul
României a partidului Jobbik
să fie interzisă. Judecătorii și-

au văzut însă de solda primită,
încurajați poate și de Gyorgy
Frunda, consilier al premierului
pentru problemele minorităţilor,
care avea să declare  public că
venirea în România a mem-
brilor partidului extremist Job-
bik sau ai Gărzii Maghiare,
formaţiune paramilitară
interzisă din Ungaria, nu poate
fi interzisă!

Dar nu doar maghiarii
sunt de vină… Căci, astfel de
trădări nu ar fi posibile fără
contribuția unor cozi de topor,
adevărate larve fără coloană.
Cum ar fi edilul Aradului care,
emoționat de vizita am-
basadorului stăpânirii sale de
la Budapesta a hotărât (fără a-
i întreba și pe cetățeni) să
înființeze o secție în maghiară
la Teatrul „Ioan Slavici“, dar să
și asigure „punerea în valoare
a relicvelor Revoluției de la
1848” și extinderea Parcului
Reconcilierii…

În ceea ce privește
declarațiile ministrului mediu-
lui, Attila Korodi, care, vorbind
despre autonomie, a angajat
practic Guvernul României,
Tudor Ionescu are perfectă
dreptate când îi cere lui Ponta
să anuleze acordul cu UDMR.
Dar greșeste crezând că, dacă
acesta va anula acest act, pre-
mierul nu se va mai face vino-
vat de trădare! Victor Viorel
Ponta se face oricum vinovat
de trădare, iar anularea acor-
dului cu UDMR nu l-ar spăla de
păcate și nu l-ar transforma
într-un patriot, ci, eventual, ar
constitui o circumstanță

atenuantă pentru momentul în
care va fi judecat și va îmbrăca
matricola „P0072 Jilava”. Evi-
dent, după modelul ex-pre-
mierului actual pușcăriaș,
„N0049 Jilava”!

România a ajuns dară
o țară în care grupurile și clicile
parlamentare și cele de la gu-
vernare au ajuns să decidă
după propriile reguli și intere
soarta simbolurile naționale.
Peste noapte, fără ca românii
să fie întrebați, Senatul a adop-
tat tacit o iniţiavă legislativă
prin care acvila de pe Stema
Românei a fost „încoronată”
(deși, pentru astfel de spețe,
aprobarea tacită nu ar trebui să
se aplice!). Iar coroana regală
ar fi fost introdusă, chipurile,
„ca simbol al independenţei şi
suveranităţii statului român”! Și
e important de precizat că
propunerea legislativă pentru
modificarea stemei, dar şi a
sigiliului statului, a fost iniţiată
de grupul parlamentarilor
„monarhiști” din PNL, UNPR şi
PC. Făcând însă acest pas,
statutul Casei regale va deveni
cel puțin egal cu cel al
instituțiilor statului, a acelui stat
acaparat de moliile din deba-
raua trădărilor lui Ponta. În
fapt, prin această nouă
manevră, grupul motanului re-
galist se apropie de punctarea
unei etape. Mai urmează doar
înlocuirea întregi steme cu efi-
gia regală și România poate fi
declarată monarhie printr-o
iscălitură și o nesăbuință
combinată cu nepăsarea
aprobării tacite!

Și ar fi oare de mi-
rare?! Căci, punând cap la cap
toate aceste acțiuni, inițiative și
finaluri „tacite”, este cât se
poate de evident că se dorește
destrămarea țării și împărțirea
ei în enclave etnice și felurite
„regate” (și de viță nobilă, dar
și desprinse din țigănie). Orice,
numai să dispară Statul Unitar!
Oare nici acum nu este clar
scopul promovării unui
monarhist convins în funtea
senatului? Oare nici acum nu
avem conturul manipulărilor
din dezbaterile studențesti
inițiate de fundația lui Dan
Voiculescu (lansate în urma
unei presupuse „renaşterii a
curentului monarhist”).
Manipulări care vin dinspre o
mâță cu aere aristocrate care
și-a înfipt mustățile în bolul
regalități pentru a promova
dezbaterii cu răspuns final
livrate sub forma „România
poate fi și monarhie!”.

Totul este mult mai
clar acum! Iar finalul va deveni
și mai vizibil în momentul
reluării discuțiilor despre re-
vizuirea Constituției. Mai ales
că în fruntea comisiei este de
presupus că se va afla Călin
Popescu Tăriceanu, cel ce se
pronunță fățiș pentru introduc-
erea monarhiei ca regim
constituţional și care va face
tot ceea ce va putea pentru ca,
din postura de „viitor
preşedinte cu viziuni
monarhiste oneste” , să in-
sereze sigiliul regal în poarta
Cotrocenilor…

●

Lista nevestelor!Lista nevestelor!

Horia
Scarlat

„DDrumu” spre Parla-
mentul European simte acut
virusul traseismului care, până
în prezent, a rezistat cu brio,
ba chiar a proliferat, împotriva
oricăror măsuri ce au vizat ex-
terminarea sa. Acum se poate
spune chiar că e protejat de
anumite structuri și se pare că
se dezvoltă într-un mediu pro-
price, de când au apărut
zvonurile că un alt partid de pe
la noi, ar putea schimba barca
dinspre liberali spre partidul
popular, asa cum, de altfel, s-a
mai întâmplat, când alții, peste
noapte din socialiști au devenit
populari europeni. Fenomenul
pare încurajat și cultivat în spe-
cial de marile partide eu-
ropene, fapt care ar explica
într-un fel de ce avem, sau mai
correct spus de ce este nevoie
de cei mai de încredere oa-
meni, de cei mai apropiați nu
atât de mult partidelor politice
cât mai ales de liderili aces-
tora, care se află în miezul ne-
gocierilor din spatele ușilor
închise.

Și, uite așa, au apărut
în lupta dreaptă a intereselor
de toate culorile politice cei mai
de încredere activiști de partid,
nevestele liderilor noștri. Poate
și pentru faptul că amantele,
sau fiicele multora, nu au încă
vârsta necesară unei candida-
turi pentru instituția europeană.
Pentru că, despre maturitatea

politică nu are rost să
pomenim, oricum nu s-a ținut
cont nici în alte cazuri, când
bunul simț al primei doamne
de a nu se implica în politică,
nu a inspirat și restul familiei.

În lupta către Europa
ne așteptăm la speakeri
excelenți, cu discursuri dedi-
cate priorităților României în
UE, si evident chiar la un fel de
sesiune de deschidere
dedicată alegerilor europene.
Candidații la europarlamentare
vor fi prezenți la aproape orice
eveniment, unde fiecare își va
prezenta atuu-rile, în domeniul
său de expertiză sau interes: În
fond, cine ar putea transmite
mai bine si mai concis mesajul
electoral decât cealaltă
jumătate a liderilor noștri
dragi?!

Știm cu toții că în isto-
ria românilor nu există un ex-
emplu în care „intelighenţia” să
fi încercat să dezveţe românii
în a trișa, în a nu mai manipula
și a nu se mai lăsa manipulați
de interese mici, personale,
așa cum nu a existat nici
măcar o revoltă a „bizonilor”
contra structurilor care au
desfăcut toată România după
revoluţia din 1989, piesă cu
piesă, valoare cu valoare, şi au
vândut-o ca pe o bucată de fier
vechi. Populaţia a suferit cu
îngăduinţă traumele financiare
şi neajunsurile sociale, fără să
crâcnească. Și uite cum apare
întrebarea, de ce nu ar suporta
și în zilele noastre o nouă
formă a nepotismului pe care,

dacă îmi permite cititorul, aș
numi-o „nevestismul” zilelor
noastre.

Pentru cei mai ironici
dintre comentatori ar putea fi
vorba poate chiar de o
răzbunare a istoriei ținând cont
de faptul că în evul mediu, fe-
meia în urma căsătoriei, care
de cele mai multe ori nu re-
flecta opţiunea fetei, ci mai
degrabă era condiţionată de
vrerea părinţilor şi de existenţa
zestrei, ajungea în slujba
soţului. Nu se gândea nimeni
pe atunci că va veni o zi când
va ajunge în slujba bătrânului
continent, numai cu ajutorul
soțului. Tot despre acele vre-
muri se spune că, potrivit prav-
ilelor, chiar din „vini minore ale
soţiei”, ca de exemplu „de va
merge la vedearea jocurilor să
privească fără de voia
bărbatului ei“ sau de intra, fără
încuviinţarea soţului, în „casă
striină, unde nu-i vor fi rudeniile
ei“, în caz de despărţire, soţul îi
putea dobândi cu uşurinţă
zestrea.

Interesant, nu? Acum
parcă, cel puțin din dorința de
a mai salva din avere, în unele
cazuri nedorite, soțul de
bunăvoie își trece el singur
toată averea pe numele fostei
soții. Cât despre cea din urmă
zicere, de a nu intra în casă
străină, pare că cel putin în
momentele electorale s-a
păstrat, nu de altceva dar nu
am auzit despre o doamnă a
politicii europene vizitând
casele amărâților care o

votează de multe ori doar pen-
tru a se pune bine cu primarul
din sat, că nu știi când te
lovești de el, sau pentru a primi
o găleată colorată care îi mai
ajută în gospodărie, scutindu-i
cheltuiala a câțiva bănuți din
puținul pe care oricum nu îl
are! Dar să revenim,
aducându-ne aminte din cele
citite, că dominată de
mentalităţile vremii, femeii îi
era interzis orice rol în viaţa
politică, comercială sau
economică, precum şi accesul
la educaţie, femeii din clasa
ţărănească medievală îi
rămânea drept cadru de so-
cializare, din ce depăşea pro-
pria-i ogradă, locurile în care
nu se semnala doar prezenţa
masculină şi cele care nu erau
asociate cu imoralitatea. De-
spre asocierea satului româ-
nesc cu viața medievală nu
mi-a fost necesar un efort de-
osebit al imaginație deoarece
nu pot spune că cel puțin în
cazul nostru s-au produs mari
schimbări! În schimb, despre
asocierea unui tip de politică
cu imoralitatea putem scrie ro-
mane, dar despre promovarea
nevestei în funcția politică, in-
clusiv la nivel european, se
pare că nu prea s-a scris până
acum. Sau, dacă a făcut-o
cineva, nu a făcut-o într-un
mod în care să ne semnaleze
gravitatea acestui fenomen de
exterminare a valorii feminine,
reale. Un fenomen destul de
controversat, creat și prin
acest nou curent din politica

noastră contemporană
„nevestismul”, care să ne de-
termine obțiunea noastră la
vot, când mânați de senti-
mente civice ni se pune în față
o listă de partid, pe care să o
votăm doar din convingerea
noastră doctrinală, neglijând
aspectul moral al listei în
cauză.

În final, cred că este
timpul să începem a ne gândi
la a da un vot rațional și nu
unul pasional. Și atunci, dacă
tot suntem o societate
modernă (fapt pe care nu îl
contest sub nici o formă!), dacă
unii dintre cei mai buni man-
ageri ai zilelor noastre sunt
femei (chiar și despre cele mei
bune profesoare ne aducem
aminte cu plăcere), de ce nu
am accepta în politică cât mai
multe doamne, unele chiar „de
fier”. Nimic rău în asta, ba
pot spune că este necesar. Ce
este, în schimb, nedrept este
modul în care se face „selecția”
lor de către bărbați! Totuși, re-
marc că încet-încet, în viața
politică, ca o răzbunare a isto-
riei, nevasta începe să devină
mai de încredere, mai
importantă și mai promovată
decât amanta, dând naștere
unui nou curent politic pe care
l-aș numi, și-l vom numi și în vi-
itor, „nevestismul” zilelor noas-
tre!

●


