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Un „sumo” al vorbelor Un „sumo” al vorbelor 

fără greutate…fără greutate…

Cezar 
Adonis Mihalache

SS-a trezit și el
vorbind… Așa, ca după o
masă copioasă. Iar cu res-
turile de mâncare încă
nemestecate printre dinți a
mormăit a vorbe de înțelept.
Politic. Că așa e la noi, toți
cei ce au „adulmecat”
„meniu”-ul pușcăriilor (recte,
Adrian Năstase) sau măcar
a aresturilor DNA (aici, lista
e mai lungă, cât o zi de

post!), ori fie au avut doar
calitatea de „reținuți”, se
trezesc mari cugetători.

Or, după ce a trecut
și el pe la DNA pentru un
presupus rasol cu voturi la
Referendumul din 2012,
fostul ministru Teodor
Atanasiu avea ceva de
spus. Și, cu un aer de
aristrocat (al blidelor) a
cugetat: „La noi, politica
este un ciolan!”.

Ei, dar chiar așa să
fie?! Noi credem că nu! Nu,
nu e nicidecum „un ciolan”,
e ditamai fleica. Vorba
aceea, pentru un ciolan nu
s-ar strânge nici măcar
câinii în față, la măcelărie. E
drept, fleica devine, la
sfârșitul unui mandat, un
biet ciolan cu resturi de
zgârciuri atârnând de el pre-
cum balele celor ce se
trezesc a cuvânta după ce
au tot smuls cu boturile lor
nehămesite din ceea ce a
fost odinioară o halcă.
Rămâne doar un ciolan cu
zgârciuri și, dacă tot e un
ciolan deja ros, poate fi
azvârlit țării. Să-și tragă
norodoul, la focul iute al
promisiuniilor, de o ciorbă
electorală. Iar noi rămânem
alți patru ani cu restul de
ciolan, în vreme ce „aleșii”

își dau iar la gioale să-și ia
porția nouă de fleică.

Iar dacă fostul min-
istru se oprea cu „meniul”
politic aici, mai era ce era!
Dar a continuat să-și ex-
prime nemulțumirea (pe-
semne, terminase de
mestecat și ultimele
îmbucături!). Așa că s-a
arătat supărat și de felul în
care trebuie să alerge ei,
parte a clasei politice, după
„ăla”, primul care a șterpelit
ciolanul, să facă gălăgie să
primească și ei ceea ce ar

merita de drept.
De fapt, ca

vicepreședinte al PNL,
Atanasiu propune, iată,
primul amendament la fleica
puterii. Să stea cu toții la un
loc, să-l împartă civilizat, să
ia și acasă (clasa politică),
să nu mai alerge, „balcanic”,
unii după alții. Că doar sun-
tem în Europa, nu?!

Iar cu gândul pe-
semne tot la bucate, Atana-
siu și-a continuat „filosofia”,
lăudând conceptul politic din
Germania. Unde „ăia” nu se
bat pe ciolan, ci împăturesc
puterea într-o „plăcintă cu
mere care se împarte fru-
mos în feliuțe”. Și din care,
să vezi minune europeană!,
„fiecare se hrănește până la
următoarele alegeri”.

Or, de ce să mai se
ostenească ei cu atâtea ture
în jurul puterii. Adicătelea, ia
să vină vasalul opincă să
pună puterea pe masă, ba,
să o și împartă celor ce îl
conduc vremelnic. Că ei
sunt deja prea ostenți de
atâta… putere. De alergat
după putere, că de meste-
cat la ciolan nu se plâng ei!
Că de mai bine de două
decenii tot aleargă unii după
alții și au mai îmbătrânit. Și

nu, nu-i dor gingiile ori dinții
cariați de nesimțire politică,
îi dor alte cele. Și precum
jivina bătrână și puturoasă,
ar mai sta și ei jos, lângă
blidul în care țara să le pună
„plăcintele”.

Dar poate domnul
vice de Alianță de
CioLaniadă ar trebui să ver-
ifice „plăcintele” cu pricina.
Să nu fie carecumva cu
niște răvașe prin dânsele.
Nu de la DNA, ci de la
popor!

Și apoi, dacă put-

erea e „doar un ciolan”, ce
sunt ei în piftia ei de politică
dacă nu niște zgârciuri?! De
la urechi de vieri politici la
șoriciurile groase de sub
obraz…

Și poate, da!,
comparația cu miticul ciolan
nu e chiar așa nimerită! Mai
degrabă, ăștia trag la putere
precum boul la lucernă. Or,
când dobitoaca bagă prea
mult în burtă, mai și crapă.
Electoral, desigur!

P.S.:

Acesta este dară mărețul
concept politic pe care ni-l
propune PNL?! Pentru asta s-
au dedat la cotețul budogului
PDL? Pentru înlocuirea „con-
ceptului” de ciolan balcanic
cu rafinata plăcintă germană?
Deh’, atât au înțeles, atâta
pot! Adică tot ce le dictează
mațele…

●

Hunor, când o să respecțiHunor, când o să respecți
legea?!legea?!

Corneliu
Leu

LLa data de 1 august
curent, când președintele
UDMR își anunțase o primă
dorință de separare – cea de
Ministerul Culturii pe care îl
conducea, mi-am permis să-
i scriu despre o situație pe
care o lăsa nerezolvată: Nu
dăduse curs Legii 290/2013
care îl obliga să elaboreze

normele de aplicare ale altei
legi: cea care instituia Ziua
Limbii Române la 31 august.
Fapt pentru care și anul
acesta, SĂRBĂTOAREA
UNITĂȚII NOSTRE PRIN
LIMBĂ, urma, cum s-a și în-
tâmplat, să fie celebrată de
toți cei cu simțire patriotică,
în afara instituțiilor culturale
pe care Guvernul le lasă în
grija miniștrilor UDMR.

Dar iată că o situație
neprevăzută a făcut ca dom-
nul Kelemen Hunor să nu
plece din fruntea Ministerului
Culturii, conducându-l în con-
tinuare, dar tot fără a elabora
normele de aplicare prin
care, la data de 31 august
situația s-ar fi normalizat, iar
această sărbătoare de
importanță națională pentru
toți românii s-ar fi desfășurat
la amploarea pe care o pre-
supune.

Acum, la 50 de zile
de când încă mai este Min-
istru al Culturii fără să poată
spune că nu i-a fost sesizată
respectiva obligație
legislativă, președintele
UDMR vine cu o altă
declarație separatistă: Nu
cea de Ministerul Culturii
unde, fără să se mai separe,
a continuat să 
nu-și îndeplinească obligația
legală pe care am avut
onoarea să i-o amintesc, ci
una unde, în 97 de capitole,
prezintă statutul unei regiuni
separate pe care o descrie
ca: „o regiune autonomă în

care cetățenii vor fi egali", ca
și cum ar ști domnia sa ceva
cum că în restul țării nu prea
suntem. Sau că nu prea e
evidentă această egalitate
de vreme ce, nici măcar
normele de aplicare ale unei
Legi cum e cea pomenită, nu
au ajuns să o prevadă.

Fapt pentru care m-
am gândit că luarea la
cunoștință a obligației sale
privind Legea respectivă are
măcar vreun ecou în docu-

mentul despre prezumptiva
autonomie care se vede că l-
a preocupat într-atâta încât
n-a mai dat atenție altor
obligații. Am studiat cele 97
de capitole ale statutului de
autonomie propus de domnia
sa, am văzut cum a inven-
tariat cu grijă patrimoniul pe
care vrea să pună stăpânire,
am remarcat chiar și faptul
că vrea să facă jumi-juma cu
încasările Loteriei Române și
să-și transfere justiția unei
Curți de Apel în ogradă pro-
prie; dar, despre ce i-am
scris eu, nu suflă nici aici
vreo vorbă.

Și, zău, tare aș fi vrut
să-mi dau seama cum
prevede un asemenea docu-
ment despre care tot dum-
nealui pretinde că nu e
separatist, modul în care,
într-o asemenea regiune
autonomă din corpul
României, va fi sărbătorită an
de an Ziua Limbii Române.

Dacă n-a avut timp
să gândească ce norme de
aplicare dă Legii în toată
țara, măcar pentru o aseme-
nea regiune pe care o are la
inimă, ar fi putut s-o facă!

Spre cinstea Guver-
nului din care face parte;  ba,
chiar am impresia că încă îl
viceprezidează.

●
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Prefectul județului Covasna - între lașitate, ignoranță și trădarea românilor!Prefectul județului Covasna - între lașitate, ignoranță și trădarea românilor!

Dan
Tănasă

EEste clar pentru
toată lumea acum că aşa
zisa simbolistică secuiască,
reprezentată în special de
aşa-zisul steag secuiesc, nu
are un trecut istoric fiind
doar o invenţie de market-
ing a artizanilor sepa-
ratismului teritorial pe criterii
entice (politicieni maghiari,
servicii de informatii
maghiare, diferite alte insti-
tutii publice ale Ungariei,
UDMR, CNS, CNMT, si alte
organizaţii extremist
naţionaliste care suferă de
boala imperialismului
maghiar). Pentru că
independenţa Transilvaniei
şi alipirea ei Ungariei era
putin probabilă, statul vecin
şi prieten, împreună cu
diferitele organizaţii
maghiare şi secuieşti, mai
sus amintite, au ales calea
aşa-zisei autonomii a
maghiarilor din județele Co-
vasna, Harghita și Mureș. În
fapt, o deplină autogu-
vernare, un stat în stat, în
care România nu mai are
niciun cuvânt de spus în
judeţele vizate a fi autono-
mizate, în timp ce, garanţie
a neafectării integrității teri-
toriale a României UDMR
rămâne la guvernarea
României și asigură fonduri
de la bugetul naţional al
României pentru susţinerea
vieţii publice şi sociale a re-
spectivelor judeţe, numite
impropriu ”ținutul secuiesc”.

Cu alte cuvinte, în
ce priveşte participarea la
guvernare şi accesul la banii
României, judeţele autono-
mizate rămân parte a
României, în ce priveşte au-
toritatea publică efectivă în
zonă ea este exercitată ex-
clusiv de către UDMR, pe
criterii entice.

Pentru că nu puteau
cere autonomia unui terito-
riu fără nume (este vorba de
un termen care să desem-
neze teritoriul judeţelor Co-
vasna, Harghita şi Mureş)
au inventat Szekelyfold,
Pământul Secuiesc în tra-
ducere exactă, îndulcit puţin
pentru necunoscători cu ter-
menul ”ţinutul secuiesc”, ca
să îl facă mai digerabil. Şi
pentru că, dintodeauna,
semnul apartenenţei, al
autorităţii sau chiar al
suveranităţii sunt stema si
steagul, şi-au inventat şi aşa
ceva.

Ca să fim foarte
exacți, niciodată nu a exis-
tat în istorie o unitate ad-
ministrativ teritorială cu
denumirea ”szekelzfold”
(pământul secuiesc) (au ex-
istat opt scaune secuieşti
distinct desființate chiar de

austrieci şi ungurii de la Bu-
dapesta), niciodată nu a ex-
istat un steag secuiesc
(actualul așa-zis steag fiind
inventat după 2008 ca steag
al Consiliului Național Se-
cuiesc).

Apoi, în procesul de
maghiarizare-secuizare a
celui mai bogat teritoriu al
României în vestigii dacice
după zona munţilor Orăştiei,
au început, alături de epu-
rarea etnică sistematică a
românilor, de amplasarea
de table, tabliţe, stâlpi, sta-
tui cu extremişti şi chiar
criminali de război, ori 
cu simbolistică profund

antiromânească, să ar-
boreze aceste însemne nou
inventate pe instituţii pub-
lice, semn al faptului că
acest teritoriu este secuiesc
şi nu românesc.

De altfel, în istorie
cunoaştem cu toţii simbolis-
tica arborării steagului,
primul lucru atunci când se
cucerea o cetate era inlocuit
steagul celui care deținuse
cetatea cu steagul celui
care o ocupase. Primul
lucru pe care l-au aprobat
separatiştii din “republicile
Donetk şi Luhansk” au fost
steagurile pe care le-au
arborat pe instituții publice
aruncând steagul Ucrainei.

Ce se întâmplă în
judeţele Covasna, Harghita
şi Mureş este absolut simi-
lar. Extremiştii maghiari
refuză să arboreze drapelul
României (deocamdată pe
sediile UDMR, PCM, PPMT
şi ale unor instituţii publice,
inclusiv primării) primarii
maghiari refuză să poarte
eşarfa tricoloră în condițiile
legii dar au o grijă
patologică să arboreze aşa
zisul steag secuiesc. În timp
ce sfidează în cel mai şovin
mod simbolurile de stat ale
României, se plâng fără
urmă de bun simț că le sunt
atacate simbolurile, deşi ni-
meni nu le interzice să şi le
folosească la manifestările
proprii.

Recent, fapta 
unui extremist maghiar,
președintele PCM Covasna,
Kulcsar Terza (care a solici-
tat autorizarea organizării
unei manifestări extremist
maghiare în ziua de 1 De-

cembrie 2014, chiar în locul
desfăşurării ceremoniilor ofi-
ciale, pentru a solicita au-
tonomie teritorială pe criterii
etnice) arată gradul de es-
caladare a extremismului
maghiar în România. 

Lipsa de reacţie 
a autorităţilor române
(datorată tranzacţionării in-
teresului naţional de unitate
şi integritate teritorială con-
tra voturi UDMR în parla-
ment sau voturi maghiare în
turul al doilea al
prezidenţialelor) a făcut ca
practice să nu mai existe
limite.

După fotografierea

unui extremist, membru
HVIM, cu poza fascistului
Horthy Miklos la locul unde
fuseseră depuse coroane în
municipiul Sfântu Gheorghe
cu ocazia sărbătorii a 70 de
ani de la eliberarea oraşului,
Kulcsar Terza, șeful PCM
Covasna, partid extremist
aliat al UDMR, face
următoarea declaraţie cu
ocazia rearborării aşa-zisu-
lui steag secuiesc în parcul
central al municipiului
Sfântu Gheorghe la data de
13 septembrie 2014
(steagul anterior amplasat
în anul 2012 fusese
dezarborat în baza unei
hotărâri judecatoreşti) “Azi
am pus în acelaşi loc un alt
steag, în cinstea trupelor
maghiare care în urmă cu
74 de ani au intrat în oraş,
dar şi cu speranţa în liber-
tate şi democraţie (…)”

Trecem peste faptul
oricum grav al nerespectării
unei hotărâri judecătoreşti şi
rămânem şocaţi:

Kulcsar Terza
arborează steagul în cinstea
ocupării teritoriului româ-
nesc de armata fascistă a
lui Horthy Miklos (închipuiţi-
vă un gest similar al unui ex-
tremist neonazist în Franţa,
ori în Polonia etc), cu alte
cuvinte omul, extremist
maghiar dar cetăţean
roman, face apologia
ocupării unui teritoriu al
României de către alt stat.

Kulcsar Terza arborează
steagul în cinstea unei ar-
mate de criminali care a tre-
cut prin foc şi sabie sate
româneşti şi au săvârşit
atrocităţi inimaginabile îm-

potriva populaţiei civile. Cu
o ură primitivă, sălbatică, au
ucis tot ce le-a stat în cale
de la Ip, judeţul Sălaj, până
în vârful teritoriului supus
Diktatului de la Viena, chiar
judeţul Covasna păstorit
vremelnic de zootehnistul
Marius Popica, gras plătit în
funcţia de prefect.

Aflat după o lungă
perioadă de concediu în
care ba a luat aer curat în
Voineştiul natal, ba s-a plim-
bat prin ţări străine (inclusiv
în Elveţia, spun gurile rele,
cu sprijinul Fundaţiei LAM;
nu ştiu dacă este adevarat,
poate confirma sau infirma

chiar domnul prefect), dom-
nul Marius Popica, garantul
respectării Constituţiei şi a
legilor ţării în judeţul Cov-
asna, lipseşte din peisaj.
Nicio reacţie. Una mică.
Nimic.

Poate că nu îl ajută
legislaţia României, făcută
parcă special pentru a încu-
raja extremismul maghiar în
ce priveşte declaraţia pentru
care ar trebui să i se retragă
cetăţenia română extremis-
tului maghiar Kulcsar Terza.
Dar, cu siguranţă, are o
hotărâre judecătorească
irevocabilă prin care se
stabileşte foarte clar că re-
spectiva confecţie textilă nu
poate fi arborată cu caracter
permanent pe domeniul
public sau pe instituţii pub-
lice.

Marius Popica se
dovedeşte însă un prefect
slab, un prefect de paie,
perfect pentru planurile
UDMR şi ale celorlalţi
extremişti maghiari. Numit
în funcţie cu sprijinul şi ac-
ceptul UDMR, după
înlăturarea prefecţilor Co-
drin Munteanu şi Dumitru
Marinescu care s-au opus
cu demnitate acţiunilor
antiromâneşti ale UDMR &
comp., Popica este exact
ceea ce extremiştii maghiari
îşi doresc. Un prefect pasiv,
care nu îi deranjează cu de-
mersuri de respectare a
legii. Un prefect care, se
pare, acceptă compromisul
trădării, de dragul scaunului.

Îmi pare însă ipocrit,
chiar abject, dorinţa lui
Popica de a poza în bun
român. Cu câtă ipocrizie

anunţă permanent că legea
şi hotărârile judecătoreşti
trebuie respectate, ce co-
municate patriotice dă
publicității, ce 1.000 de
broşuri a tipărit el cu
mănăstiri româneşti (încer-
când probabil doar să
capete susţinerea I.P.S Ioan
Selejan). 

Dincolo de mesajele
publice, în fapt fățărnicii,
Popica nu a cerut până în
prezent executarea niciunei
hotărâri judecătoreşti dintre
multitudinea de dosare fi-
nalizate de predecesorii săi.

Aşa-zisele steaguri
secuieşti, inscripțiile în limba
maghiară ”kozseghaza” etc.
sunt acolo unde le-a găsit.
Asta deşi avea moştenite
hotărâri judecătoreşti defini-
tive pe care avea obligaţia
să le pună în executare.

Îl somez public pe
prefectul Marius Popica să
se adreseze instanţei de
judecată pentru amendarea
primarului Antal Arpad pen-
tru nepunerea în executare
a hotărârii judecătoreşti
referitoare la respectivul
steag amplasat în parcul
central din Sfântu Gheo-
rghe. Îl somez public pe pre-
fectul Marius Popica să
pună în executare toate
hotărârile judecătoreşti de-
finitive obţinute de foştii
prefecţii ai județului Cov-
asna, mult mai demnii
Munteanu și Marinescu. 

În cazul în care va
refuza în continuare să îşi
îndeplinească atribuţiile mă
angajez să sesizez Comisia
de disciplină a funcţionarilor
publici și să aduc în atenția
opiniei publice din Covasna,
și nu numai, felul în care
înțelege Popica să apere
Constituția României.

Trebuie să fiu corect
şi să spun că, la patru zile
de la declaraţiile şi faptele
extremistului Kulcsar Terza,
nici ceilalţi politicieni locali
nu au avut vreo poziţie. Aflat
la al doilea mandat, rezident
în Hărman, apropiat al
UDMR (apropiat încântat al
UDMR  dacă mă gândesc la
bucuria cu care anunţa
sumele de bani pe care le-a
adus în judeţ împreună cu
UDMR; interesant de ştiut
ar fi şi cum le cheltuie) dep-
utatul PSD Horia Grama
tace şi el deşi s-ar vrea din
nou votat de românii
covăsneni de care a uitat
complet.

●
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Cum închină UDMR autonomia, cu resurse cu tot, Rusiei!Cum închină UDMR autonomia, cu resurse cu tot, Rusiei!

Bogdan
Diaconu

OO analiză cu
adevărat excepţională a jur-
nalistului Stelian Negrea ne
arată cum Rusia şi Ungaria
pot pune mâna pe gazele
României prin autonomia
propusă de UDMR. Proiec-
tul separatist prevede prelu-
area resurselor din cele trei
judeţe, aşadar şi din Mureş
unde se află 62,5 la sută din
gazele naturale ale
României. Iată că dacă sep-
aratismul etnic se dă din
mână în mână, de la Putin
la Orban şi de la Orban la
Hunor, resursele României
fac drumul invers.

Analiza lui Stelian
Negrea este unică în
peisajul presei româneşti şi
trebuie nu doar salutată, ci
şi promovată, pentru că ne
arată cu cifre cum în 
spatele politicii separatiste
maghiare stau interesele
tandemului ruso-maghiar.
Pentru că, în afară de gaz,
ne arată studiul citat, mai
există în cele trei judeţe ape
minerale, dar şi păduri (cele

care nu au fost deja tăiate şi
vândute de liderii UDMR).
Am acuzat de mult timp in-
tromisiunea Rusiei în pla-
nurile secesioniste
maghiare, dar analiza
economică amintită vine să
dea chip şi substanţă aces-
tui amestec. Era evident că
Ungaria are interese eco-
nomice în Transilvania, pe

care şi le urmăreşte şi în
clipa de faţă prin retrocedări
abusive, prin promovarea
firmelor maghiare, prin epu-
rarea românilor din liceele
care devin maghiare peste
noapte, dar apariţia gazului

României în joc mută miza
pe un cu totul alt nivel.

Între UDMR, Un-
garia lui Orban şi Rusia lui
Putin se poate pune deja
semnul de egalitate în
opţiuni şi interese. Va trezi
măcar acest lucru atenţia
autorităţilor în drept pentru a
îndepărta UDMR de la bu-
toanele României pe care le

foloseşte ca să ne asigure
un viitor de servitute? Dacă
nu oprim UDMR, România
îşi va pierde independenţa,
teritoriile şi resursele. Mai e
nevoie de alte argumente
ca să scoatem UDMR în

afara legii? Am atenţionat în
egală măsură că UDMR s-a
radicalizat de când merge
pe mâna lui Viktor Orban,
sfătuitorul oficial şi constant
al lui Kelemen Hunor, agen-
tul prin care influenţează po-
litica României la cel mai
înalt nivel, dar faptul că ne
confruntăm acum cu un
proiect de lege care să

cedeze resursa de gaz a
României, cea pe care ne
bazăm ca să fim
independenţi de Rusia, ar
trebui să ne seteze pe un fel
de cod roşu în ceea ce
priveşte riscurile la adresa

viitorului ţării.
Devine astfel clar că

etnicii maghiari sunt carne
de tun pentru politicienii
UDMR, un fel de masă
amorfă folosită ca presiune
pentru lucruri mult mai im-
portante, cum de exemplu
îngenuncherea definitivă a
statului român. În timp ce
noi sesizăm aceste riscuri,
UDMR se află însă la gu-
vernare, are acces la docu-
mente clasificate şi
reprezintă statul român.
Între UDMR, Ungaria lui
Orban şi Rusia lui Putin se
poate pune deja semnul de
egalitate în opţiuni şi in-
terese. Va trezi măcar acest
lucru atenţia autorităţilor în
drept pentru a îndepărta
UDMR de la butoanele
României pe care le
foloseşte ca să ne asigure
un viitor de servitute? Dacă
nu oprim UDMR, România
îşi va pierde independenţa,
teritoriile şi resursele. Mai e
nevoie de alte argumente
ca să scoatem UDMR în
afara legii?

●

În dispreţul românilor: În dispreţul românilor: 
cultul personalităţii lui Victor Viorel Ponta! cultul personalităţii lui Victor Viorel Ponta! 

I.C.
Petrișan

FFeseniştii sunt
blestemul de care nu mai
putem scăpa. De 25 ani, cu
mici întreruperi de gu-
vernare... Și cum nu era de
ajuns, regimul iliescian
pesedist și postpesedist ne

duce la disperare, acum, și
prin fastul şi cultul
personalităţii lui V.V. Ponta.
Totul în dispreţul românilor!

Și totuși, Tovarăşe
Ponta nu te minţi singur! D-
ta eşti la guvernare de peste
doi ani! Și ai mai fost şi pe
vremea lui Boc. Regimul îl
dă culoarea partidului de la
putere, a guvernului respec-
tiv. Socialiştii dumitale au
fost mereu, precum UDMR-
ul, cu acele mici întreru-
peri…

Deci starea ţării vă
aparţine! Băsescu n-a fost

niciodată premier, premierul
e politic… Cum vrei să
ajungi preşedinte de stat
când jigneşti în fiecare zi
această funcţie, nu respecţi
nici vârsta, nici rangul supe-
rior. A, și ai mari lacune în
pregătirea politică - şi nu
numai! -, iei totul din zbor,
genul fuşerai; 

De fapt, cu un „trom-

bon” și o trompetă puternice
pari un personaj rătăcit faţă
de interesele acestui popor.

Repet, guvernul dă
tipul de regim! Adică partidul
de la putere - guvernare; mă
mir că nu ţi-au spus asta re-
porterii când te întreabă şi
nu ştii răspunsul! De exem-
plu, cancelarul-premier
Hitler a dat natura regimului
nazist, deşi preşedinte era
altcineva! Guvernul Groza a
dat natura celui instaurat de
bolşevicii (şi menşevicii)
deşi la conducerea țării era
regele.

Și, da, îmi este jenă
că odată am susţinut
regimul iliescian! Cum mi-e
jenă că la guvernare avem
asemenea politruci! Mi-e
teamă că „a fi băsist” va de-
veni după Anul Nou o
reverenţă faţă de
democraţie şi statul de
drept! Un front al românilor
păcăliţi pentru drepturi şi

adevăr.
Daţi ascultare

bătrânilor neamului! Nu mai
aruncaţi banii ţării pe
consultanţi hapsâni, pe
plimbări... galactice, învăţaţi
din greşelile predecesorilor!
Ascultaţi de proverbele şi
pildele românilor: unul
spune că dacă ascensiunea
se face lent, prăbuşirea
când vine, nu mai are
răbdare… 

S-auzim de bine…

●

A fost lansată GardaA fost lansată Garda
Naționalistă! Nu în România, ciNaționalistă! Nu în România, ci

în Republica Moldova...în Republica Moldova...

Pe 13 septembrie, de ziua Căpitanului Mișcării Legionare,
Corneliu Zelea Codreanu, la Chișinău a avut loc adunarea
reprezentanților tuturor organizațiilor naționaliste din Republica
Moldova. În cadrul adunării au fost analizate și dezbătute toate
problemele cu care se confruntă mișcarea naționalistă din Basara-
bia. Au fost atinse întrebările legate de dezbinarea și confruntarea
între organizațiile și mișcările naționaliste și metodele de înlăturare
a acestora. După discuțiile ținute în cadrul adunării, a fost lansată
o nouă platforma unificată, numită Garda Naționalistă, care a
cuprins în sine Mișcarea Național-Creștină Noua Dreaptă (care
are un nou site: www.nouadreapta.md), Mișcarea Rezistența
Națională, grupuri formate din tineretul Ultras și Skin Head,
sportivii de performanță și foștii militari, precum și veteranii
războiului din Transnistria.

Au fost propuse obiectivele principale ale Gărzii
Naționaliste care sunt: lupta pentru unificarea tuturor pământurilor
românești într-un singur stat; promovarea adevărului istoric și cul-
tului eroilor; combaterea separatismului și lupta împotriva ideolo-
giei comuniste în orice formă a exprimării sale; instruirea
tineretului român din Republica Moldova în spiritul Naționalist și
promovarea modului sănătos de viață;combaterea propagandei
sodomice și apărarea normelor moral-spirituale ale neamului
românesc.

Tot în cadrul adunării a fost elaborată structura
organizatorică și sistemul de organizare al Gărzii Naționaliste. A
fost aleasă conducerea și organele de lucru, precum și departa-
mentele formațiunii. Președintele Gărzii Naționaliste a devenit
cunoscutul militant naționalist din Chișinău, Radu Ciubotari,
sportiv de performanță în Rugby, care în pofida faptului că a luat
parte la toate acțiunile naționaliste și unioniste din Basarabia nu a
avut o apartenență la vreo organizație, ceea ce a devenit factorul
principal în alegerea Liderului Gărzii Naționaliste. În calitate de
secretar al organizației a fost ales Sergiu Lașcu, lider naționalist
din Republica Moldova. La fel au fost aleș cinci vicepreședinți:
Roșca Cristian – liderul Mișcării Rezistența Națională, respons-
abil pentru Departamentul Organizatoric; George Buzu – liderul
Mișcării Național-Creștine Noua Dreaptă, responsabil pentru De-
partamentul Recrutări și Cadre; Alex Olevschi – responsabil pen-
tru Departamentul Instruire și Formarea Cadrelor; Ciobanu
Dumitru – responsabil pentru Departmentul Promovare și Inter-
net; Stahi Artur – responsabil pentru Departamentul Comunicare
și Relații cu Presă. Totodată au fost alese componențele departa-
mentelor și liderii responsabili pentru fiecare sector al mun.
Chișinău.

Biroul de presă al Mişcarii Naţional Creştine Basarabia
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Un fluture bavarez pe o lampă fără gaz…Un fluture bavarez pe o lampă fără gaz…

Cezar 
A. Mihalache

BBaciul Gheorghe și-
a pus iarăși fusta de zân
politic și a ieșit la rampă. La
rampa din… dos. Cea
rezervată lingăilor, sub-
specie a dorsalilor
pupincuriști. Păi’, cine știe
mai bine ca el unde trebuie
să pupe „cucul în Bucovina”
să-i mai iasă și lui de o
învârteală politică?! De data
aceasta, însă, nu a mai
mutat strunga pe dealurile
Bucovinei, să însemne cu a
oilor căcăreze numele de
bun venit al noului „zeus” de
închinare. Vorba aceea,
asta o faci „o dată în viață”.
În viața dintre mandate… În
cea din mandate poți să razi
și o pădure să ai unde să
scrii numele cârmaciului.

E drept, poate nu
mai era nimerită
„transhumanța” atâtor oi pe
dealurile Bucovinei și pentru
faptul că numele nemțului e
cam lung. Mult prea lung
pentru dulcea limbă
românească. Și cum ar fi
fost să scrie, pe nemțește,
cu cărezele oilor noastre
mioritice, ori, mai grav, să-i
pocească numele?!

Așa că s-a învârtit
de o altă soluție de
ploconeală în fața

neamțului. Că nu o fi ăsta
mai neamț că alde ăi de au
fost, să nu calce și el pe
preșul întins de lingăi. Iar ca
într-o scenetă de kafka, Flu-
tur și-a pus costum de
pădurar… bavarez, de a

ieșit o butaforie de „zân”
pupincurist, și s-a apucat să
îngâne un „Bun venit!” pe…
nemțește (că dacă iese
Klaus președinte, ăștia sunt
în stare să declare germana
dialect de Bucovina!). Dar,
treaba e că mai bine căra iar
zăpada (mieilor beliți politic)
pe dealuri. Măcar nu se mai
vedea rahatul portocaliu
rămas de la primirea foștilor
soli, pe sub ale căror fuste
se strecura ca bărbat politic.

Nu l-a întâmpinat

dară pe alde de Klaus cu
strunga suită în dealul cel
mai semeț, în schimb, i-a
adus câțiva ciobani politici.
Inclusiv pe Ludovic (ăsta,
măcar ca nume, merge mai
bine cu Klaus decât

alăturarea prea naoșului
„Gheorghe”!), care s-a re-
marcat de grabă prin cântul
lui de odă adaptat momen-
tului. Apăi, nu poate „Cânta
cucu-n Bucovina” și unui
neamț?

Treaba că geaba s-
a așezat fluturele mascotă
bavareză pe lampa
nemțescă. Căci poate să
aștepte mult și bine să ia
lumină de la o lampă fără
gaz. Și ca un cuc în Bucov-
ina, aici au nimerit-o toți

alde „gheorghe” strânși la
Suceava, Klaus a mormăit
singurul lucru logic din toată
povestea: adevărul că „tace
prea mult şi vorbeşte prea
puţin”.

Prin urmare, chiar

dacă este cât se poate de
ilar, singurul lucru clar din
toată campania de până
acum rămâne aplecarea
spre servilism a tuturor
aparatelor de partid. A în-
ceput cu marea adunare de
pe stadion închinată lui Vic-
tor Pepelea Ponta și a con-
tinuat cu mai mica întrunire
dedicată lui Klaus. Și
dumezeu cu mila ce o mai
urma!

Aceasta este, de
fapt, „greaua moștenire” a

României. Prezervarea spir-
itului slugarnic chiar și la 25
de ani distanță… Moștenire
aproape genetică dacă
luăm în calul procentul
îngrijorător de tineri „de par-
tid” care s-au dedat la
aceast spectacol grotesc.

Iar „spectacolul
continuă”…

P.S.:

Nu e nici o întâm-
plare în faptul că toți alde
„gheorghe” din politică își
aduc aminte de meseriile lor
doar în campanii. Flutur, in-
giner silvic mai pe la în-
ceputuri, îi trage de ani buni
să facă din Bucovina un fel
de land bavarez. Pesemne
speră și el să fie și el un șef
de regiune. Cu tot cu
readaptatul costum de
pădurar (bavarez)! E drept,
până acum nu prea i-au ieșit
„înfrățirile” (nici aeroport,
nici măcar o cursă aeriană
directă), dar, vorba aceea,
„Ridică-te Gheorghe, auf-
stehen Johannis!”.

●

Fabrica de spălat creiere...Fabrica de spălat creiere...

Mihai
Vintilă

GGuvenul Ponta a in-
augurat cu mare fast fabrica
de spălat creiere. Zilnic prin
oficine mai mult sau mai puţin
aparţinătoare oamenilor din
marea coaliţie roşie ce
guvernează acum România,
ne spală creierele. Suntem
îndocrinaţi cu măreţele
realizări ale guvernului con-
dus de înţeleptul prim ministru
Ponta. Că ele sunt doar pe
hâirtie sau doar în capetele
înfierbântate de poziţiile ocu-
pate nici că mai contează.

Realitatea prăfuită din
economie e ridicată la rang de
mare realizare, scăderea
economică ni se prezintă
drept creştere, lipsa man-
ualelor la 15 septembrie este
o mare oportunitate pentru
digitalizarea lor iar faptul că
noi nu înţelegem toate astea
e pentru că nu ne ridicăm la
nivelul de imbecilitate pe care
guvernarea roşie îl cere de la
noi.

Victor Ponta afirmă de
fiecare dată că a fost votat de
o mare majoritate a românilor.
E drept că românii l-au votat
dar nu pe el, ci USL, care a
decedat făra a realiza ceea ce
şi-a propus :

1. demiterea lui Băsescu (aici
măreţul Ponta a ales calea

neînţeleasă de liberali a
coabitării)
2. modificarea constituţiei  e
îngropată politic alături de
mentorul ei Crin Antonescu)
3. regionalizarea (moartă în
păpuşoi cu Dragnea de gât)
4. creşterea investiţiilor
(scăderea e prezentată drept
creştere...)
5. recuperarea drepturilor în
urma deciziilor guvernului Boc
(aici Ponta ca orice socialist a
excelat)
6. depolitizarea administraţiei
(PSD se face că nu înţelege şi
îi dă înaite cu clientela şi ba-
ronii săi)

Ei acum privind la
nerealizările prezentate mai
sus putem spune că dacă
PSD nu se ascundea în USL
dl Victor Ponta ar fi fost astăzi
poate doar şeful celui mai
mare partid din opoziţie şi nu
primul ministru.

Guvernarea din eşec
în eşec, din minciună în
minciună este stilul PSD. Vic-
tor Ponta doar a luat acest stil
şi l-a dus pe noi culmi de
minciună, autosuficienţă şi
aroganţă. Din acest motiv are
nevoie zilnic de spălarea de
creiere. Doar astfel o parte din
români mai pot crede în ceea
ce de fapt nu există - o bună
guvernare Victor Ponta sub
privirea atentă a coaliţiei con-
duse de PSD.”

●

ADEC salută poziția CSM față de proiectul UDMR!ADEC salută poziția CSM față de proiectul UDMR!

Asociația Civică
pentru Demnitate în Europa
(ADEC) salută poziția CSM
față de proiectul UDMR de
autonomie pe criterii etnice
a maghiarilor din județele

Covasna, Harghita și
Mureș. 

Asociația Civică
pentru Demnitate în Europa
(ADEC) salută poziția
demnă și legală a Consiliu-
lui Superior al Magistraturii
(CSM) față de proiectul Uni-
unii Democrate Maghiare
din România (UDMR) de
obținere a autonomiei terito-
riale pe criterii etnice a
maghiarilor din județele Co-
vasna, Harghita și Mureș,
denumite impropriu ”Ținutul
Secuiesc”, un proiect

iredentist care vizează in-
tegritatea teritorială a
României.

ADEC reiterează
faptul că cei aproximativ
400.000 de români din
județele Covasna, Harghita

și Mureș lipsesc din proiec-
tul UDMR de autonomie,
ceea ce înseamnă că
potrivit planurilor UDMR
românii nu au un viitor în
cele trei județe.

Dan Tanasă,
președinte ADEC: ”Atrag
atenția opiniei publice
asupra faptului că în
județele din Transilvania se
desfășoară o intensă activi-
tate ostilă statului român iar
proiectul de autonomie
inițiat de UDMR nu
reprezintă decât în prim pas

al unei independențe de tip
Crimea nu doar a județelor
Covasna, Harghita și Mureș
ci a întregii Transilvanii”.

ADEC solicită
instituțiilor publice ale statu-
lui român să acționeze în

spiritul legii, să întărească
cadrul legislativ de protejare
a Constituției României și să
depună eforturi pentru a
stopa activitarea iredentistă
din Transilvania.

Asociația Civică pentru
Demnitate în Europa

●


