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Bilețele roz pentru Bilețele roz pentru 

un mandat roșu…un mandat roșu…

Cezar 
Adonis Mihalache

DDacă ar fi să-l luăm în
serios, am spune că joacă
alba-neagra cu nervii noștri!
Ba, candidează, ba se mai
gândește. Ba își dă o certitu-
dine de 80 la sută că va can-
dida, ba se prăbușeste singur
în propriile sondaje pe la 49 la
sută.

Și nu numai că își
alocă singur statutul de mi-
noritar al voinței majorității
pesediste, pe care o așteaptă
ca fata mare la mezat, să
strige după el în cor să nu o
lase carecumva în fundul gol
(politic), dar mai pune și
condiții. Va candida, adică își
va sacrifica timpul petrecut cu
familia, numai în situația în
care USL-ul NU va fi în stare
să dea un candidat la
prezidențiale ca parte a plan-

ului USL de schimbare a
regimului Basescu! Dar
care„USL”? Și, mai ales, care
„regim Băsescu”, după noiem-
brie? Sau o știi el ceva ce noi
nu știm? Că se va putiniza
Băselu’ la Palatul Victoria in-
diferent de cine va ieși
președinte?

Or, cine ar putea can-
dida pentru înlăturarea lui Tra-
ian Băsescu, nu de la
Cotroceni, că pe asta o
rezolvă sfârșitul de mandat în
numele promisiunilor făcute
de social-democrați, ci, iată,
posibil, (și) de la Palatul Victo-
ria? Nu ar putea fi o „dublă” în
barbutul politic din noiembrie
chiar tandemul „CopyPonta”
(la prezidențiale) -
„PasteTăriceanu”, pentru
mandatul de premier? Mai
ales că, în fond, amândoi se
potrivesc în fire: că dacă unul
și-a plagiat doctoratul, celălalt
și-a tot plagiat căsătoria!

Iar tandemul chiar nu
pare improbabil dacă privim
„ieșirile” tot mai frustrante ale
unuia și consemnăm
schimbările de structuri asigu-
rate de celălalt. Căci, mai

zilele trecute, pe actualul șef al
senatului l-a apucat rățoiala la
adresa lui Traian Băsescu.
Prima dată am zis că l-a luat
gura pe dinainte supărat că
președintele nu a dat mâna cu
el la descălecarea de la Parla-
ment. Dar, apoi, am văzut că e
serioasă, Călin Popescu
Tăriceanu returnându-i
scrisoarea oficială prin care
șeful statului le cerea parla-
mentarilor să nu voteze
aberația accizei suprasaturate
(electoral). Dar nu pentru că ar
fi greșit numele „accizei”, nici
supărat că sigiliul scrisorii nu
avea coroana pe acvila pe
care a montat-o șeful senatu-
lui într-o noapte, ci pentru că
Traian Băsescu a greșit denu-
mirea funcției de… premier.

Amintiri amare, ne-am
zis în continuare, pesemne din
vremea unui mandat nu prea
„roz”. Dar nu, mai degrabă
pare grija lui Călin pentru felul

în care i s-ar putea scrie, din
noiembrie încolo, titulatura pe
cartea de vizită, actualul șef al
senatului returnând fițuica
(ne)oficială de la Cotroceni
pentru că Traian Băsescu s-a
referit, nu la „prim-ministrul
României”, ci la „prim-ministru
Guvernului”.

Și cu frustarea
născută de amintirile în care
Băselu’ îi dădea peste nas cu
bilețul roz al traficului de
influență, când Tăriceanu
cerșea președintelui României
iertarea păcatelor penale ale
lui Patriciu, Călin a dat-o pe
față: „Îi trimiteți înapoi hârtia,
să învețe să scrie!”. Să învețe
să scrie numele funcției, că
doar mâine-poimâine…

Și parcă-parcă se
limpezește ceva în mâlul USL-
ului. Mai ales că mai avem și
alte semnale ale poftei
Călinului de a pofti la ceea ce
a mai fost cândva: premier.
Cum ar fi acela în care actu-
alul premier îi face nazurile vi-
itorului premier, aducându-i în
structura guvernamentală oa-
meni din vechea caramilă. Și,
poate că îi găsește și vechea

mobilă, dar și calupul de „post-
it”-uri roz. Adică nu, mai bine
roșii!

Prima acțiunea de re-
cuperare a oamenilor de în-
credere a fost cea de numire a
unui fost consilier din (firește)
vechea cancelarie a premieru-
lui „bilețel” într-un post de sec-
retar de stat la Ministerul
Culturii. Că, eventual, în
noiembrie, e mai ușor de făcut
transferul în interes de serviciu
în interiorul structurii guverna-
mentale, de la funcția de sec-
retar de stat direct în noua
cancelarie. Iar pentru îm-
plinirea solicitărilor șefului sen-
atului de a-și vedea reîntregită
vechea echipă, Victor Viorel
Ponta l-a numit ca
vicepreședinte al Autorității
pentru achiziții publice și pe,
firește!, fostul șef al instituiției
din fostul mandat de premier
al Călinului.

Așadar, tandemul

Călin-Viorel pare destul de
sudat. În fine, până își vor in-
tersecta pașii pe un alt pod de
Mărăcineni după o inundație
de reproșuri populare. Dar
până atunci, rolurile par
împărțite. Căci, e greu de
crezut că PSD l-ar accepta pe
Tăriceanu drept candidatul
„USL” la prezidențiale (acel
candidat „parte a planului USL
de schimbare a regimului
Basescu”), dar nu ar avea nici
o problemă să înghită nomi-
nalizarea acestuia pentru
mandatul de premier. Caz în
care, Crin Antonescu are de
ce să-și facă griji, pentru că va
pierde toate „funcțiile”. Și pe
cea dorită și pe cea actuală,
liberalii din teritoriu, dacă vor
avea garanția unui om în frun-
tea guvernului, de unde se îm-
part „bucatele”, chiar nu vor
avea nici o problemă din a
face parte, „in corpore”, din
monstruoasa coliație a
înlăturării Crinului, migrând din
răsadul crinilor ofiliți în „post-
it”-urile cu oferte ale premieru-
lui „roz”.

●

Un Senat cât Marea AdunareUn Senat cât Marea Adunare
Naţională comunistă!Naţională comunistă!

Ionuț
Țene

RRecentul vot din
Senat privind modificarea
prevederilor Ordonanţei nr.
31 şi interzicerea
manifestărilor cu caracter le-
gionar pe teritoriul României
arată evident şi extrem de
malign cum forul legislativ s-
a reîntors la non-valoarea
Marii Adunări Naţionale din
perioada RSR, cu Crin An-
tonescu în post de prim-sec-
retar PCR, în locul lui

Nicolae Ceauşescu. Nu mai
intru în detaliile dezbaterii is-
torice şi juridice -, prin care
am explicat în numeroase
editoriale, că Mişcarea
Legionară nu a fost
condamnată de Tribunalul de
la Nurenberg din 1946, că a
fost prima mişcare politică
care a colaborat cu NATO şi
democraţiile occidentale îm-
potriva comunismului, pentru
că nu mai are rost.

Liberalii, în frunte cu
profesorul de pseudo-istorie
locală şi provincială, Crin An-
tonescu o ţin pe a lor:
trebuie interzise simbolurile
naţionale şi creştine
româneşti reprezentate de o
mişcare din istoria României,
care nu are nicio legătură cu
fascismul, fapt recunoscut
de Tribunalul de la Nuren-
berg, ONU, NATO, partidele
politice occidentale din anii
50, pentru că aşa vor neo-
marxiştii care s-au cocoţat şi
furat ideea de PNL în Româ-
nia. 

Mai mult, votul din
Senat este anticonstituţional
şi încalcă prevederile funda-
mentale ale Constituţiei
României şi drepturile omu-
lui. Dacă această ordonanţă
cheală de orice brumă de le-
galitate se va vota şi în Cam-
era Deputaţilor şi va fi
aplicată atunci zeci de mii de
tineri vor înfunda puşcăria ca
în vremea prigoanei
bolşevice din anii 50 con-
duse de IV Stalin şi mari-

onetele sale din ţară Ana,
Luca şi cu Dej. Atât mai ştie
şi cunoaşte Crin Antonescu
în lume, să fie copia fidelă a
dictatorului sovietic şi un
continuator al lui Gh. Gheo-
rghiu Dej şi a Anei Pauker.

Vai de capul liber-
alilor autentici că acţionează
împotriva poporului şi istoriei
şi au ajuns marfă de
contrabandă ideologică.

În această logică
perversă ar trebui interzise 
şi simbolurile liberale,
deoarece Ghorghe Brătianu
şi aripa sa dizidentă din PNL

a primit în anii 30 un milion
de mărci de aur de la H.
Himmler cu voie de la Adolf
Hitler să întărească
mişcarea brătienistă îm-
potriva dictaturii lui Carol al
II-lea. Liberalii au luat bani
mulţi de la SS, ceea ce nu au
făcut-o niciodată legionarii.

Atunci, în logica
perversă a lui Crin An-
tonescu hai să interzicem şi
simbolurile liberale că au fost
aliaţi cu naziştii în anii 30, iar
săgeata de pe sigla PNL e
preluată din simbolurile Cru-
cilor cu Săgeţi ale lui Szal-
lasi, un criminal de război şi
antisemit notoriu. Din neferi-
cire, Senatul României a de-
venit un poligon pentru
analfabeţi politici şi activiştii
de partid, care nu mai au
nicio legătură cu adevărata
istorie a României şi cu orto-
doxia. Ruşine şi pentru cei
doi senatori clujeni că au
căzut în capcana iniţiatorilor
legii, care este profund anti-
românească, anti-creştină 
şi, în special, anti-
constituţională.

Zilele acestea, după
24 de ani de post-comunism
şi bolşevism mascat, Senatul
României a devenit, pe faţă,
în ochii poporului român
Marea Adunare Naţională
comunistă, condusă de tov.
Ana Pauker, pardon de reîn-
carnarea cocotei masculine
Crin Antonescu.

●
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Diferende româno-germaneDiferende româno-germane

Vlad
Hogea

De la bun început,
relaţiile dintre două părţi s-
au dovedit a fi destul de sin-
uoase, marcate de
numeroase probleme care
necesitau o rezolvare
grabnică, din punctul de
vedere al românilor, ori mai
puteau suferi amânare, din
punctul de vedere al Ger-
maniei, care avea în vedere
“situaţia generală şi intere-
sele mari comune”, după
cum se exprima, în oc-
tombrie 1940, Ribbentrop în
faţa lui Valer Pop. Pe de altă
parte trebuie subliniat faptul
că acestea nu s-au bazat pe
sentimentele de prietenie
afişate cu ocazia fiecărei în-
tâlniri de către cei doi şefi de
stat şi clamate public, ci pe
calcule reci, de ordin politic,
economic, naţional.

Problemele Dunării

O altă mărturie în
acest sens a constituit-o at-
itudinea în problemele
Dunării.  În septembrie
1940, U.R.S.S. a emis
pretenţii asupra braţului
Chilia. “Rusia încearcă - ex-
plica Generalul Antonescu
în şedinţa Consiliului de
Miniştri din 27 septembrie
1940- două mari manevre.
Prima este aceea de a
pătrunde în Comisia
Internaţională adică în
regimul internaţional al
Dunării până la Bratislava.
Ştiţi că, sub trecutul regim,
Comisiunea Europeană
îngăduia Rusiei să vină
numai până la Brăila. [...]
Bineînţeles că noi ne op-
unem la aceasta, fiindcă n-
avem nici un interes ca să
introducem Rusia în raza
Dunării româneşti, de la
Mare până la Severin. Am
alarmat în această privinţă
şi pe Germania, fiindcă nici
ea n-are nici un interes ca
Rusia să se întindă în
această parte”.

Grigore Gafencu
făcea o analiză foarte
realistă a probelemelor
Dunării în contextul rapor-
turilor ruso-germane de la
acel moment: „Telegramele
şi răspunsurile mele v-au
arătat de mult teama mea
că puterile Axei, pentru a nu
compromite politica lor de
înţelegere cu Rusia, vor
căuta să dezlege unele
probleme care le despart de
ea prin soluţii
tranzacţionale. Ne aflăm în
faţa unei asemenea soluţii.
Regimul dunărean de până
acum avea pentru noi o
îndoită însuşire: ele ne
îngăduia să oprim Rusia,
cum am oprit-o înainte de

războiul din 1914, la Gurile
Dunării. Atribuţiile Rusiei nu
se întindeau mai sus ca
Bratislava. În al doilea
război, Comisia Europeană,
prin caracterul ei
internaţional, asigura nu
numai ordinea şi libertatea
navigaţiei pe Dunăre, dar
era pentru noi un sprijin
politic şi chezăşia de
independenţă faţă de puter-
nicul nostru vecin. 

Aceste două însuşiri
se pierd prin unificarea
regimului dunărean şi prin
înlocuirea caracterului său
internaţional, prin caracterul
quasi-riveran (statele river-
ane plus Italia), Rusia va fi
pretutindeni de faţă pe
Dunăre, până la Bratislava.
Iar noua comisie, cu un car-
acter mai mult tehnic, nu va
avea nici competinţa, nici
autoritatea să ne dea în tre-
burile dunărene un sprijin
politic constant faţă de
Rusia. Îmi dau seama,
fireşte, că în împrejură-
rile actuale, autoritatea

europeană a vechii comisii
de la Galaţi e iluzorie dat
fiind imposibilitatea în care
se află o parte din membrii
ei să împlinească sarcinile
lor în mod efectiv. E tot atât
de vădit, în aceste
împrejurări, că Germania e
destul de puternică pentru a
ţine în cumpănă înrâuririle
europene ale Dunării. Nu e
mai puţin adevărat însă că e
de dorit să se specifice bine
– aşa cum au propus, de al-
tfel, Puterile Axei – carac-
terul provizoriu şi nu definitiv
al noului regim, care, în
împrejurările grele de azi, ca
avea poate mai mult în
vedere raporturile generale
dintre Germania şi Rusia
decât interesele strict limi-
tate şi totuşi atât de însem-
nate pentru ele ale statelor
dunărene”.

Germania s-a arătat
receptivă la semnalele de
alarmă ale Conducătorului
Statului Român, în ceea ce
priveşte cererea U.R.S.S.
de intrare în Comisia
Dunării; încălcările frontierei
dunărene şi luarea celor
patru insule de pe braţul
Chilia - au rămas un fapt îm-
plinit. Antonescu nu mai
putea face altceva decât să

aştepte destrămarea “de la
sine” a alianţei între
U.R.S.S. şi Germania.
“Aceasta [problema rusă] -
spunea Antonescu în
şedinţa din 18 noiembrie a
Consiliului de Miniştri - este
o problemă mai vastă, mai
complicată, care nu se
poate tranşa imediat, pentru
că nici cei care sunt infinit
mai mari şi infinit mai puter-
nici ca noi nu o pot tranşa
imediat. Sunt chestiuni care
reclamă soluţionarea prob-
lemei în etape succesive şi
la momentul oportun”.

La  23 noiembrie
1940, Ribbentrop explica lui
Ion Antonescu şi Mihail
Sturdza că “la Gurile Dunării
interesele Germaniei şi
României coincid” şi că “nu
vom lăsa ca nimeni să în-
calce aceste interese. În
această privinţă, hotărârea
noastră este luată. U.R.S.S.
nu va face un pas mai mult.
Martius să plece imediat la
Bucureşti cu instrucţiuni cat-
egorice. Nu admitem ca

România să fie lăsată
singură cu U.R.S.S. în nici
unul din organismele care
se vor forma”, încheind
“pentru rest, vă voi repeta
ceea ce v-a spus Führerul:
Istoria pentru România nu
s-a sfârşit ieri”. În faţa
şefului Secţiei de Navigaţie
maritimă din Ministerul de
Externe german (Martius),
Lavrentiev (reprezentantul
U.R.S.S.) a solicitat, într-
adevăr, participarea la
Comisia Europeană a
Dunării. Gerhard Stelzer,
consilier de legaţie, nota în
memoriile sale că “multă
vreme, dl. Martius nu şi-a
putut reveni din cauza aces-
tei nemaipomenite «imix-
tiuni» a Uniunii Sovietice”.

Însă, în urma
înţelegerii între Hitler şi
Molotov, Reichul a abando-
nat, în ultimă instanţă, orice
intenţii în zonă. Acelaşi
Ribbentrop explica această
atitudine la 26 octombrie
1940, încercând să demon-
streze părţii român că
această atitudine de
neamestec “nu înseamnă
nici lipsă de înţelegere şi
amiciţie din partea Ger-
maniei faţă de România şi
problemele româneşti, ci

este rezultatul aprecierii mo-
mentane a situaţiei generale
şi a intereselor mari co-
mune”. Ceea ce nu a reuşit,
deoarece titularul Legaţiei
din Berlin transmitea cen-
tralei: “Credinţa mea este că
Germania nu doreşte să se
angajeze nicicum în inci-
dentele sovietice şi, mai
ales, pe chestiuni socotite
de o importanţă mai redusă
în raport cu marile interese
generale, pentru a nu tul-
bura aparenţa unor exce-
lente raporturi şi a nu se
expune la un refuz care,
datorită situaţiei generale,
nu ar fi cazul să primească
o replică”.

Diferende interaliate în
problema românilor din

Peninsula Balcanică

Unul dintre punctele
aflate în fruntea listei “prob-
lemelor de rezolvat” ale
diplomaţiei româneşti a fost
situaţia românilor din Penin-
sula Balcanică, fie ei pe ter-
itoriul Bulgariei, Macedoniei
sau Iugoslaviei. 

Problema românilor
timoceni a fost reliefată în
numeroase lucrări de spe-
cialitate, studii, articole, sin-
teze, cele  mai multe dintre
ele realizate având ca punct
de plecare documente de
arhivă. Documentele aflate
în fondurile de arhivă
deţinute de Ministerul Afac-
erilor Externe, respectiv la
fondurile România, Germa-
nia sau Dosare Speciale,
dar mai ales cele aflate în
fondul Conferinţa de Pace
de la Paris, dau posibilitarea
recreării unei imagini de
ansamblu asupra prob-
lemelor etnice, economice,
sociale sau militare ale
românilor trăitori peste
graniţele României, cu
privire specială asupra celor
aflaţi în statele vecine, din
Peninsula Balcanică.

În studiul intitulat
„Românii de peste hotare”
se realizează o estimare
numerică a românilor trăitori
în Peninsula Balcanică, cu
specială privire asupra celor
din spaţiul iugoslav. Pentru
românii din Banat,
recensământul oficial iu-
goslav oferea cifra de
60.087 români, iar ancheta
realizată de Institutul Cen-
tral de Statistică din
Bucureşti printre românii
bănăţeni ajungea la cifra de
87.22; pentru zona Craina,
Institutul Central de
Statistică de la Bucureşti a
efectuat în anul 1941 un
sondaj, ajungând la cifra de
335.435 români. Se mai
considera că în părţile de
sud ale Iugoslaviei trăiau cel
puţin 20.000 aromâni, la
care se adaugă circa

10.000 români dispersaţi în
alte zone ale Iugoslaviei.

Materialul realizat
pentru Conferinţa Păcii de la
Paris punea accent pe
diminuarea continuă a
numărului de români din pe-
rioada etnogenezei până în
secolul XX, într-un capitol
intitulat “Deznaţionalizarea
românilor de peste hotare”.
În material este cuprinsă o
lucrare  întocmită de prim-
secretarul de legaţie Mihai
A. Blenche, în 1935, cu
privire la soarta tuturor
grupărilor româneşti din
străinătate. În ceea ce
priveşte Iugoslavia, datele
culese de Blenche au fost
sintetizate astfel: “Nici
înainte şi nici după războiul
mondial nu s-a publicat vreo
statistică reală în Iugoslavia
asupra minorităţilor române.

După datele oficiale
ale recensământului iu-
goslav din anul 1921,
numărul românilor din
Macedonia sârbească şi din
Valea Timocului ar fi de
151.829 suflete, din care
numai 10.500 în Macedonia
şi 74.090 suflete în Banatul
Sârbesc, adică în total
229.398 suflete. În realitate,
numărul lor total e mult mai
mare”.

Problemele noului
statut al Balcanilor, situaţia
românilor din aceste zone şi
a atitudinii oficialilor români
sunt cuprinse în Memoriul
redactat de domnul ministru
Mihai Antonescu şi remis
domnului Killinger, în ziua
de 23 aprilie 1941, în care,
după analiza istoricului
relaţiilor româno-iugosla-
ve, a consecin-
ţelor internaţionale ale
schimbărilor teritoriale, se
revine radical asupra vechii
atitudini oficiale adoptată de
România după încadrarea
în sistemul tratatelor de
pace de la Versailles:
“România cere o revizuire a
tuturor graniţelor din sud-
est, faţă de toate ţările din
acest sector şi care au
câştigat teritorii în 1940-
1941”, solicitând formarea
unei Macedonii libere, a
unui teritoriu în care să fie
recunoscută populaţia
românească din Valea Tim-
ocului şi Vardar sau un con-
d o m i n i u m
germano-româno-italian
pentru regiunea Timocului.

Toate aceste
informaţii trebuie coroborate
cu cele rezultate din
şedinţele Biroului Păcii, care
se găsesc în Fondul Dosare
Speciale, ca şi în Arhivele
Militare.

●



4 Tichia de politician

Ne întoarcem la comunism și dictatură?!Ne întoarcem la comunism și dictatură?!

Radu
Iacoboaie

PPrivind retrospectiv,
perioada de după lovitura
de stat din 1989 plasează
încă România sub zodia co-
munismului. Știm că în mod
oficial s-a decretat căderea
comunismului, ceea ce este
adevărat într-o mare
măsură. Pentru că, a avut
loc mai mult o cădere
artificială și impusă din ex-
teriorul țării, iar nu o
dispariție totală și definitivă.
Comunismul a supraviețuit
așadar, dar sub o altă
formă, pe care foarte puțini
români o întrezăresc.

A sucombat numai
regimul lui Ceaușescu prin
executarea lui și a con-
soartei sale. Mass media a
condamnat regimul dicta-
torului, uitând să condamne
și regimul de dinaintea lui.
Iar graba și insistența
evreilor sioniști în frunte cu
Silviu Brucan de a-i executa
pe soții Ceaușescu și într-o
zi sfântă pentru ortodocși,
ziua Nașterii Domnului, ne
arată tocmai ura viscerală
pe care o poartă aceștia
creștinismului și poporului
român, ridicându-ne
totodată multe semne de în-
trebare...

Ca un adevărat
cameleon, comunismul și-a
cosmetizat doar înfățișarea.
Filosovieticul Ion Iliescu s-a
înconjurat de evrei sioniști
(masoni) precum Petre
Roman, pe care l-a și pus
prim-ministrul României.
Știți oare care a fost priori-
tatea lui și a fraților săi
iudeo-masoni? Cumplita
lege a avortului, care a dec-

imat până acum mai mult de
20 de milioane de prunci
nevinovați, lege care a fost
adoptată rapid sub masca
libertății totale a femeii...
Dar a cărei femei oare? A
femeii necreștine. Femeia
creștină nu și-ar 
ucide niciodată pruncul

nenăscut...
Vă mai aduceți am-

inte de săptămânile de
protest ale tinerilor studenți
și intelectuali care au 
luat ATITUDINE în fața
restaurației comunismului și
nerespectării punctelor 
din Proclamația de 
la Timișoara? S-a 
numit fenomenul Piața
Universității. Împotriva lor
puterea politică a utilizat
până la urmă forța, ca și în
cazul mineriadelor care au
urmat și pe care le-a folosit
pentru a se impune în soci-
etatea românească!...

Iar astăzi, asistăm la
revenirea în actualitate a
monstrului cu multe capete
de altădată, a comunismului
satanic (ateu în aparență
doar), dar sub forma unui
amalgam dintre capitalism
și comunism. Este vorba de

struțo-cămila neocomunis-
mului capitalist. De aceea a
apărut această formulă,
pentru nu se mai putea
trasa o linie de demarcație
între partidele de stânga și
cele de dreapta. Vedem
cum PSD-ul a guvernat
alături de PNL în cadrul Uni-

unii Social-Liberale, într-un
mariaj care nu putea până
la urmă să nu se destrame.
Vedem cum liberalul Crin
Antonescu a făcut un pas
înapoi de bună voie sau silit
pentru a lăsa loc UDMR-ului
la guvernare și cum declara
recent la un post de televiz-
iune că nu exclude totuși în
viitorul apropiat o colabo-
rare cu PSD.

Observăm tot mai
mult strânsa ,,prietenie” de
afaceri  dintre neocomuniștii
conduși de tovarășul Iliescu
și evreii sioniști. Amintim
numai afacerile veroase prin
care a fost spoliat statul
român (indirect noi toți), de-
spre care doar o parte a
presei a putut relata
(cealaltă fiind aservită ocul-
tei). Cornel Dan Nicolae și
alți câțiva scriitori au unele
cărți bine documentate pe

tema aceasta a ofensivei iu-
daismului în România și
războiului dus de evreii
sioniști împotriva poporului
român.

Ca să dau doar un
exemplu, să ne referim la
anchetarea primarului Radu
Mazăre (edilul municipiului

Constanța, membru PSD),
a fratelui acestuia, sena-
torului Mihai Mazăre, dar și
a evreilor Ellan Schwartzen-
berg și Avraham, pentru
acuzația de dare și primire
de mită. S-a recurs la trans-
ferul unor sume foarte mari
prin firme din Cipru și
Liechteinstein, utilizându-se
potrivit procurorilor sistemul
off-shore. Este oare însă o
coincidență faptul că în
aceleași zile, premierul Vic-
tor Ponta (ucenicul de suc-
ces al masonilor Ion Iliescu
și Adrian Năstase) se află
împreună cu soția într-o
vizită în Israel? Care este
semnalul pe care ni-l trans-
mite? A fost chemat la ra-
port pentru a i se trasa noi
sarcini (fără posibile
interceptări) sau chiar vrea
să ne arate ostentativ cine
sunt cei care îl susțin și îi

asigură puterea?
Este o simplă

coincidență că acum Sen-
atul a aprobat în unanimi-
tate legea de interzicere a
organizațiilor și simbolurilor
legionare, care prevede
pedeapsa cu închisoarea,
deși Comisiile juridice s-au
pronunțat înainte resp-
ingând proiectul de lege?
Este o coincidență și faptul
că tot mai mulți izraelieni
sunt încurajați practic să
cumpere suprafețe mari de
pământ în România și
societăți de pe litoralul
românesc?

În contextul în care,
marionetele acestora, pre-
cum Adrian Cioroianu duc o
muncă intensă de convin-
gere a românilor, prin
retorică și diplomație (nu cu
argumente și dovezi), că în
România au fost exterminați
evreii (spune el, nu
contează câți anume dintre
ei) în timpul guvernării lui
Ion Antonescu și că acest
Holocaust este ,,parte a
celui european”...

Ideologia satanică a
comunismului a fost opera
evreilor sioniști. Cei care ne-
au predat-o erau de origine
evreiască. Securiștii au fost
pregătiți și conduși tot de
evrei. La Pitești, cei care au
organizat diabolica reedu-
care cu forța erau evrei ma-
soni. 

Și totuși, noi
românii, ne întoarcem trep-
tat-treptat la dictatură și co-
munism?

●

Reabilitarea „dragonului”?!Reabilitarea „dragonului”?!

Al. Stănciulescu
Bârda

CCirculă pe internet
de o vreme încoace niște
materiale foarte ciudate,
semnate de către persoane
mai mult sau mai puțin
cunoscute în cultura
română actuală. În aceste
articole se pretinde, nici mai
mult, nici mai puțin, că tre-
buie urgent reabilitat drag-
onul, adică șarpele, ca
semn esențial în identitatea
noastră națională. Fără
șarpe românii n-ar mai fi
români! Zic autorii  acelor
materiale, că șarpele ar tre-
bui ridicat la același nivel cu
Sfânta Cruce și cu alte sim-
boluri care ne definesc drept
creștini.

Pentru susținerea
acestor teorii, autorii re-
spectivi aduc câteva argu-
mente, pe care le
menționăm și noi: dacii

aveau steagul format dintr-
un cap de lup cu corp de
șarpe, în Biblie se fac referiri
numeroase la șarpe, în
icoanele cu Sfântul Gheo-
rghe apare șarpele, ba chiar
în sculpturile și picturile unor
biserici apare șarpele. Îl mai
întâlnim, de asemenea, pe
cârjele ierarhilor. Unul dintre
autorii unor astfel de mate-
riale susține că a muncit cin-
cisprezece ani ca să se
documenteze și să scrie
acele articole.

Este impresionantă
munca de a realiza arti-
colele în discuție și
insistența de a promova
ideile respective. Din
păcate, autorii nu merită
decât compătimire! Atâta
muncă se merita pentru
cauze mai nobile!

Desigur, subiectul
cu pricina putea fi tratat din
punct de vedere folcloric,
etnografic, etnologic, mito-
logic, din perspectiva istoriei

religiilor etc. În nici un caz
nu putea fi abordată prob-
lema așa cum a fost
abordată. Nu negăm faptul
că șarpele apare în Biblie
de mai multe ori. 

Precizăm chiar că
apare din primele capitole,
ca întruchipare a diavolului.
Această semnificație și-o va
păstra și în creștinism, până
în zilele noastre. E adevărat
că apare în icoana Sf. Ghe-
orghe, sau în picturile și
sculpturile unor biserici, sau
pe cârjele arhiereilor, dar
prezența lui acolo semnifică
victoria lui Dumnezeu
asupra diavolului, a Binelui
asupra răului. Prin jertfa Lui,
Mântuitorul a zdrobit ,,capul
șarpelui” și puterea celui
rău.

Faptul că șarpele
era animal ,,sfânt” în religia
dacilor, precum și în religiile
altor popoare nu ne
îndreptățește să ,,sfințim”
șarpele în creștinism. La

asirieni, spre exemplu, zeul
suprem, Baal, era reprezen-
tat de un șarpe uriaș de
piatră, în pântecele căruia
ardea focul zi și noapte și pe
gura căruia era aruncat
aproape zilnic câte un copil
viu. În felul acesta se so-
cotea că  Baal va fi
binevoitor față de asirieni, îi
va feri de războaie, de boli,
le va da belșug și prosperi-
tate. Treaba lor!

Autorii articolelor re-
spective au nevoie de mai
multă cultură teologică, de o
formație creștină și o
gândire creștină. Noi,
creștinii, respectăm valorile
și simbolurile noastre
creștine, așa cum au fost
stabilite de către Mântu-
itorul, Sfinții Apostoli și Sfinții
Părinți. 

Nu întotdeauna sim-
bolurile creștine au aceeași
semnificație în alte religii.
Este ceva firesc, normal. Ca
atare, nici nu trebuie să

forțăm lucrurile și să im-
punem semnificații străine
simbolurilor noastre
creștine.

A ridica șarpele,
dragonul, la rang de ele-
ment de cult în creștinism,
ar fi cea mai mare victorie a
diavolului asupra celor
botezați în numele Sfintei
Treimi. 

Parcă n-ar fi sufi-
cient că se atacă alte valori
milenare, precum familia, că
se legiferează aberații
morale inimaginabile cu
câteva decenii în urmă, pre-
cum căsătoria între homo-
sexuali, lesbiene și ce-or
mai fi. Mai ridicăm și pe
dracul la rang de divinitate și
i ne închinăm, pentru ca
Sodoma și Gomora să fie
reconstituite pe deplin. 

Doamne ferește!

●



Ghimpele Națiunii

„Dottore” dezertorul…„Dottore” dezertorul…

Cezar 
A. Mihalache

PPoate că i-a expirat
buletinul și nu are cine să-l
ia în spațiu locativ?! Sau
poate simte că e pe cale să-
i expire „mandatul” și s-a
rugat de Dușa să-l
găzduiască… Dar oricum,
povestea ar putea avea și
un deznodământ fericit pen-
tru țară. Căci, dacă printr-o
minune va fi ales care-
cumva președinte (ptiu’
Satană!), de un lucru putem
fi siguri: nu se va apropia de
Cotroceni! Se va muta și în
stradă cu biroul (sau
„baroul”?!) dar nu va intra în
Palatul Cotroceni pentru că,
nu-i așa?, îi va fi lăsat
Băsescu nu unul, ci zeci de
microfoane.

De fapt, plagiatorul
vrea să compileze (deh’, a
mai crescut și nu se mai
dedă la plagiate studențești,
ci a trecut la nivelul
următor!), imaginea pozitivă
a unei instituții a statului
român peste herpesul său
de tupeu. Herpesul ăla cât
rânjetul lui, care ar putea
alunga electoratul de la
urne. Și atunci, a decis să
facă o mutare „de forță”. Că
i-o fi zis tatăl socru, că dacă
el are doar unul, să se pu-
tinizeze ginerele peste țară
cu ale lui, „trei”.

Dar ce o să facă
după ce va fi mâzgălit și
imaginea Armatei?! Că dacă

nu-l iau soldații de turul pan-
talonilor să-l arunce peste
gardul unității, asta se va în-
tâmpla! Încrederea
românilor în Armată se va
diminua masiv. Iar „dottore”
nu e la prima rețetă de cos-
metizare a bubelor de tupeu
guvernamental pe seama
Armatei, el vrând și în urmă
cu un an să-și mute biroul la
MapN. Atunci se temea de

proteste masive, iar cum în
fața Ministerului Apărării
mitingurile sunt greu de or-
ganizat, din cauza
amplasării, era convins că
își găsise soluția de refugiu.
Acum însă vrea să coor-
doneze pesemne rezistența
fortelor pesediste ale par-
tidului-stat împotriva tru-
pelor statului de drept ale
DNA și ANI…

Și este decis să-și
mute cazarmamentul la
MapN, dând semnalul de
militarizare a actului guver-

namental (și totuși, nu avea
nevoie și de o decizie a
CSAT, că doar nu se muta la
hotelul armatei?). Și cât de
trist e să ți se năruite totul
peste noapte! De la un spri-
jin popular de „peste 70 la
sută” să ajungi să te pui sub
protecția Armatei!

Oricum, dacă tot îi
place să se joace de-a
soldățelul, mai bine și-ar

face bagajele și s-ar muta în
„fortul” de la Jilava. Și poate
îi asigură generalul de
intendență  Oprea toate
„efectele” necesare pentru a
se simți bine în compania
fostului său mentor. De la
izmene la săpun. În plus, la
Jilava are toate condițiile de
securitate. Nu intră și nu
iese nimeni, fără să se în-
registreze.

Pe de altă parte,
dacă își mută serviciul fără
acte legale, nu-l putem con-
sidera oare demis? Sau,

„dezertor” să-l păstrăm în
fantezia asta lui de-a
soldățelul. Și se prea poate
că toată joaca lui de-a
soldățelul să fi plecat de la
vreun episod în care per-
sonajul de desene animate,
celebra „doctorița Plușica”,
la care se uită premierul
dimineața în loc să citească
rapoartele serviciilor despre
problemele din țară, să fi

îmbrăcat haine de război.
Că, vorba aceea, la ce să se
uite un „dottore” plagiator
dacă nu la un doctor de
ficțiune animată, nu?!
„Doctorița Plușica” de care,
singur zicea, ba, a mai și
spus-o și în fața a peste
4000 de femei la Sala Palat-
ului, îl relaxează și-l face să-
și păstreze „calmul în
politică” (că e om matur,
nu?!). Ce or fi zis femeile
pesediste când au văzut căt
de rău s-a degradat con-
ceptul de „bărbat în stat”, fie

el și și pesedist, de la nea
Ilici admiratorul de drame
„Mosckva film”, la „pros-
tonacul” în jacuzzi și acum
„dottore” Plușica Viorel(a)
Ponta, e altă treabă!

Și cât mai răbdăm
ifosele unui personaj atât de
instabil? Păi’, dacă mâine-
poimâine o să i să pară că
și Ministerul Apărării este o
unitate militară prea mică
pentru a-i ține departe de
baroni și o să extindă
zidurile peste și prin noi? Că
ăsta, dacă primește țara la
cheie, nu o să facă precum
nord coreanul. Nu o să-și
dea familia lui la câini, ci pe
noi…

Așadar, „dottore” nu
a plecat pe front, la lupta cu
baronii și corupții. A plecat
din front, fugind cu nădragii
responsabilității în vine la
unitatea cu izmene kaki. Că
nu s-a nimerit un spital pe
drum, unde poate îi oferea
Bănicoiu un salon de
intendență sanitară, ăsta e
deja ghinionul nostru.

Acum, mai trebuie
doar ca „dottore” Plușica
Viorel(a) să ia cu împrumut
și recuzita de „luptător” a lui
Mazăre. Să-și puncă șapca
nord-coreană și să-și trimită
aparatul de partid în stradă,
să-l aplaude frenetic când
trece cu suita pe bulevarde.

Măcar să știm și noi
cât de gravă e, nu situația,
ci boala…

●

PSD legiferează un Doneţk secuiesc în inima României!PSD legiferează un Doneţk secuiesc în inima României!

Ionuț
Țene

ÎÎn timp ce candidatul
FIDESZ, cetăţeanul ungur
Laszlo Tokes duce o cam-
panie electorală furibundă
pentru europarlamentare în
Ungaria în vederea au-
tonomiei Transilvaniei,
mancurţii de la Bucureşti,
premierul Victor Ponta şi pe-
nalul Liviu Dragnea au bătut
palma bătătorită de arginţii
trădării cu liderii UDMR pen-
tru arborarea steagului se-
cuiesc pe clădirile oficiale
din Ardeal, după modelul
celor ruseşti din Doneţk. Lid-
erii PSD şi cei ai UDMR au
convenit ca legea
steagurilor, parte a acordului
parlamentar semnat înain-
tea învestirii în Parlament a
guvernului Ponta 3, să fie
adoptată în Parlament, în
acest sens udemeriştii ur-
mând să depună un proiect
legislativ.

Informaţia a fost
confirmată pentru de vi-
cepremierii Kelemen Hunor
şi Liviu Dragnea. Un grup de
42 de deputaţi,fără ţară şi
fără Dumnezeu, toţi de la

PSD, au depus în această
săptămână a Patimilor un
proiect legislativ care
stabileşte metodologia de
aprobare, arborare şi
folosire a steagurilor
unităţilor administrativ terito-
riale, ca simbol local. 

Printre cei care au
semnat proiectul se numără

premierul Victor Ponta şi vi-
cepremierul Liviu Dragnea.
Astfel, PSD dă liber la arbo-
rarea drapelului secuiesc şi
pune astfel în practică una
dintre condiţiile puse de
UDMR pentru a sprijini Gu-
vernul Ponta. Proiectul de
lege prevede că steagurile
judeţelor, oraşelor sau ale
localităţilor pot fi arborate

„numai la sediile autorităţilor
administraţiei publice locale
precum şi la cele ale
instituţiilor publice de interes
local, la intrarea principală,
deasupra acesteia şi numai
împreună cu drapelul
României şi drapelul Uniunii
Europene“.

Dacă legea va fi

promulgată, liderii politici ai
judeţelor cu populaţie pre-
dominant maghiară,
Harghita şi Covasna, vor
putea arbora, legal, în faţa
Primăriei sau a Consiliului
Judeţean drapelul Ţinutului
Secuiesc, deşi în Constituţia
României „ţinutul“ nu este
autoritate administratriv-
teritorială. 

Arborarea steagului
secuiesc pe clădirile publice
este primul pas pentru au-
tonomie și dezmembrarea
României după modelul
Crimeii şi Doneţk. Ponta,
Dragnea şi Kelemen au
bătut palma între ei ca nişte
separatişti pro-ruşi ca să
trădeze România. Aplicarea

acestei iniţiaţive legislative
va duce la autonomia
Ţinutului Secuiesc după
modelul Doneţk din Ucraina.
Nu peste multă vreme
separatişţii maghiari vor
arbora oficial steagul secui-
esc pe clădirile administra-
tive ca ruşii drapelul local în
Doneţk. Prin acordul politic
de guvernare cu UDMR şi

iniţiativa legislativă PSD îşi
dovedeşte ADN-ul politic
bolşevic şi anti-românesc
moştenit de la Ion Ilici Iliescu
via Pauker, Luca şi
Tismeniţki etc. PSD
acţionează, prin această
iniţiativă politică, anti-
constituţional încălcând uni-
tatea şi suvernitatea statului
român. 

Setea nepotolită de
lăcomie şi pofta de putere
absolută a lui Victor Ponta
nu mai ţine cont nici de
Constituţie şi nici de unitatea
naţională. Pentru a ajunge
preşedinte premierul calcă
în picioare suveranitatea
statului român în judeţele
Harghita, Mureş şi Covasna,
favorizând şi creând
premisele înfiinţării unui
Doneţk secuiesc, ca un
pumnal însângerat în inima
rănită a României. Pentru
acest act de adevărată
trădare naţională, nu voi
avea nicio îndoială că Ponta
şi Dragnea vor fi judecaţi şi
condamnaţi de români şi de
istorie.

●


