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„Adevărate sunt sentimentele.

Ficţiuni sunt împrejurările.” 

- Marin Preda
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Misoginismul politic sau Misoginismul politic sau 
a discrimina discriminarea!a discrimina discriminarea!

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă te uiți bine la
ea, nici de o țuică de
pufoaică nu i-ar fi bune gân-
durile! Asta să nu spună că
nu suntem niște discrimina-
tori! Ba, de-a dreptul mis-
ogini! De presă, de
bibliotecă, de colț de
tastatură, cum vrea dânsa!
Pe gen, pe persoană fizică!
Pentru că, din păcate, cu

astfel de personaje, așa tre-
buie să fim… Acizi până la
misoginism. 

Căci, deși doamna
de gen Prună este ministru
al Justiției, chiar că a dat-o
cu talerul balanței în dunga
limbii de talangă. În primul
rând, ca tehnocrat. Stim cu
toții că nu e, dar așa se
afișează! 

Or, nu ar fi fost „po-
litical correct”, să nu se
pronunțe admirativ la ved-
erea unui proiect de lege al
unui partid? Apoi, tot ca min-
istru „balansat”, nu ar fi tre-
buit să tacă, să nu se
pronunțe public că îi place
ideea unei legi clar discrimi-
natorii doar pentru că
favorizează femeile? Iar ea
e, nu feministă, că nu
cunoaște termenul, ci
„activistă”. Sau „activă”, ca
răchia! Ai luat o gură și treci
la debitat trăznăi.

Raluca Prună ar fi
trebuit, ca ministru al
Justiției, să atragă atenția
ceilelalte „activiste”, din
capul PNL-ului (!), doamna
Alina Gorghiu, că o lege
care prevede invalidarea de
către birourile electorale
unei liste de candidați dacă
nu are un conținut în tărie
feminină de minim 30 la

sută (deși, corect spus, vol-
umetric, ar fi fost „la mie”!)
este la fel de discriminată ca
ideea unei legi care să
prevadă invalidarea
acelorași liste care nu
asigură un maxim electoral
de 70 la sută parte
bărbătească! Adică, să nu
devină o prună în gura unei
Justiții de gen!

Desigur, faptul că
PNL-ului i-a mai trecut prin
bicefalul de partid (egal,
parte femeiască, parte

bărbătească!) o inițiativă
legislativă penibilă nu ar tre-
bui reproșat ministrului.
Chiar dacă se pronunță
parte a acestei aberații.  Dar
măcar ar putea contrabal-
ansa stupizeniile viitoare
prin limitarea numărului de
inițiative legislative făcute
doar pentru norma populis-
mului.

Căci, dacă tot și-au
votat pensii speciale pentru
mandatele din somnul
națiunii parlamentare,
aleșilor le-ar trebui anexată
și o prevedere limitativă
pentru listele viitoare de
candidați. Că tot le plac
„limitările”. Aceea ca, la un
număr de inițiative aberante
avansate în for, aleșii care
s-au făcut de râs să-și
piardă partea de gen din
pensie. Ba, și mai discrimi-
nant, că tot se poartă dis-
criminarea „de gen”, chiar
dacă prostia nu are în mod
real „gen”, ar fi ca
formațiunea colectoare să
piardă toate listele elec-
torale depuse pentru
următoarele alegeri. Căci,
să îți asiguri pensia pe
seama toptanului de aberații
promovate ca inițiative leg-
islative, din care multe
scapă și ne transformă într-

o anecdotă generală, este
deja prea mult.

Altminteri, o să ne
trezim cu o inițiativă
legislativă care să prevadă
că pregătirea politică și
competivitatea profesională,
dacă nu sunt de gen femi-
nin, sunt discrimnatorii!

Și, de ce nu?, un
proiect care să mai impună
pe lângă minimul de 30 la
sută femei, și procente pen-
tru persoanele „curcubiste”
(„delfinul” non-uman Cernea

știe de ce!), țigani, pension-
ari etc. Prin lege! Și doar
opțional, prin asumare de
către partide, a câtorva pro-
cente de tineri. Că viitorul e
discriminant cu trecutul și
atunci să demonstreze că-și
merită locul, nu?!

Și dacă tot
promovăm femeile ca pon-
dere politică, iar doamnelor
le stă bine cu gablonzuri, să
li se dea și câte o stea
(creață!) în grad de ce vor
dânsele!

●

Colonizarea şi islamizarea Colonizarea şi islamizarea 
României!României!

Ionuț
Țene

RRomânii nu s-au gândit
că propunerea lui Victor Ponta
de a se ridica o moschee
musulmană la Bucureşti, pe
banii Turciei, care sprijină Statul
Islamic, e doar începutul politicii
de islamizare a României. În
august a demarat asupra Eu-
ropei, cu concursul Angelei
Merkel şi pe banii lui George
Soroş şi a Arabiei Saudite, un
val demografic uriaş de refugiaţi
musulmani, care se dovedeşte
de fapt o invazie organizată
islamistă cu terorişti. Guvernul
de „tehnocraţi” Dacian Cioloş,
care nu are nicio responsabili-
tate politică, nefiind votat de
popor, este doar un instrument
de execuţie plătită a intereselor
Bruxellului, a multinaţionalelor
şi fundaţiilor internaţionale, cu
un mandat fix şi pe termen
scurt: aplicarea în România a
„cotelor obligatorii” de imigranţi
musulmani pe teritoriul
României.

Cioloş nu vine cu re-
forme sau obiective de durată
pentru că nu este expresia vo-
tului românilor şi nu are mandat
politic, ci singura lui respons-
abilitate este de a aplica decizi-
ile preşedintelui Comisiei
Europene, Junckers, a cărui
subaltern îi este direct pe linie
eurocratică şi îi ascultă ordinele
de colonizare cu imigranţi
musulmani pe teritoriul
României. Comisiile reunite de
buget-finanţe din Parlament au
hotărât ca în bugetul Ministeru-
lui Afacerilor Interne pentru anul
2016 să fie alocate fonduri pen-
tru înfiinţarea a trei noi centre
de refugiaţi musulmani în
România, la Câmpulung Mus-
cel, staţiunea termală Tăşnad şi
Bumbeşti-Jiu, cu încălcarea ar-
ticolului 3 din Constituţia
României, care prevede că ”pe
teritoriul statului român nu pot fi
strămutate sau colonizate
populaţii străine”.

Guvernul Dacian
Cioloş, poreclit deja pe bună
dreptate ca „Dacian Soroş”, cu
încuviinţarea preşedintelui
Klaus Iohannis, a început 
să aplice politica
anticonstituţională şi
antiromânească la ordinele
Bruxellului de colonizare a
României cu populaţie
musulmană, împotriva căreia
au luptat secole domnitorii
noştri de la Mircea cel Bătrân, la
Ştefan cel Mare sau Mihai
Viteazul. Pentru locuitorii
orașului Tășnad și a satelor
dimprejur vestea a căzut ca un
trăznet, că premierul Dacian
Cioloș vrea să transforme cele-
bra stațiune de ape termale,
perla turismului din nord-vestul
țării, în centru de primire și

cazare a peste 600 de imigranți
musulmani repartizați României
prin cotele obligatorii de 
către Comisia Europeană.
Sătmărenii, bihorenii și sălăjenii
sunt revoltați şi speriaţi de de-
cizia autorităților centrale de a
transforma o perlă a stațiunilor
din România într-o tabără de
refugiați musulmani, care poate
deveni un centru unde poate
fermenta terorismul islamic în
zonă. Sătmărenii și sălăjenii vor
să organizeze un protest și să
semneze o petiție împotriva
înființării unui centru de
imigranți musulmani la Tășnad,
lucru care practic ar desființa
celebra stațiune cu ape termale
din nordul României.

Localnicii sunt revoltați
și speriați că Guvernul Dacian
Cioloș vrea să facă plasament
de refugiați musulmani în
stațiunea Tășnad fără să în-
trebe primăria, consiliu local și
locuitorii zonei. Localnici au de-
clarat revoltaţi că vor să
picheteze prefectura din Satu
Mare ca să-și manifeste deza-
cordul cu decizia iresponsabilă
a premierului Dacian Cioloș,
care poate duce la desființarea
stațiunii, sursă de venit locală,
precum și la apariția atentatelor
teroriste cu bombe și mașini
capcană, care poate ucide zeci
sau sute de români. Ne putem
întreba indignaţi „de ce nu-i
duce Cioloş să-i cazeze pe
imigranţii musulmani la casa
părintească din satul Pericei” de
lângă Şimleu-Silvaniei, pentru
că şi acolo e o unitate militară
dezafectată?

Premierul Dacian
Cioloş împreună cu Klaus Io-
hannis duc intenţionat o politică
deliberată de încălcare a
Constituţiei României, prin col-
onizarea cu populaţii străine
musulmane a teritoriului
naţional, fapt ce se încadrează
în codul penal la „act de
trădare”, fapt sancţionat de
Justiţie. În timp ce Polonia,
Cehia, Ungaria, Slovacia şi Bul-
garia resping „cotele obligatorii”
de imigranţi musulmani, la noi
cuplu letal Cioloş-Iohannis
instigă la colonizarea ţării cu
populaţii străine, fără ca par-
chetul general să demareze o
cercetare din oficiu a încălcării
prevederilor Constituţiei
României.

Din păcate, nici par-
tidele importante PNL, PSD,
ALDE sau MP nu au sancţionat
decizia autorităţii centrale de a
coloniza imigranţi musulmani pe
teritoriul ţării. Singurele forţe
politice care s-au opus deciziei
guvernului de primire a
imigranţilor musulmani în cele
trei centre repartizate au fost
PRU şi Partidul Noua Dreaptă. 

●



Firea românilor 3

Bâta ciobănească!Bâta ciobănească!

Al. Srânciulescu
Bârda

AAm privit cu toții 
la televizor manifestația
ciobanilor la parlament, gu-
vern și președinție. Unii s-au
amuzat, fiindcă n-au înțeles
nimic; alții s-au înfiorat și au
lăcrimat, impresionați de
drama păstorilor din
Carpați, de demnitatea,
hotărârea și curajul lor. În
munți, câinii îi apărau pe
ciobani și turmele lor de lupi
și de urși; în capitală,
ciobanii își apărau câinii de
parlamentari! Situația, din-
colo de ridicolul și absurdi-
tatea ei, ne duce la câteva
concluzii.

Legea care impunea
păstorilor să aibă doar un
câine la câmpie, doi la deal
și trei la munte la o stână
era alcătuită de niște oa-
meni rupți de realitate, care
nu cunoșteau situația de pe
teren, care nu știau ce
înseamnă viața de cioban,
lupta lui cu fiarele și cu stihi-
ile naturii. Păstorii au de-
venit o categorie socială
foarte urgisită și
nedreptățită în ultimele
decenii. Deși păstoritul este,

alături de lucratul
pământului și vânătoare,
cea mai veche ocupație la
poporul nostru, ciobanii o
văd periclitată tot mai puter-
nic. Parcă cineva vrea cu tot
dinadinsul s-o saboteze.
Desființarea industriei textile
a dus la inutilitatea lânii.
Nenumărate tone de lână
sunt aruncate în ogaș de
ciobani, fiindcă nu mai

interesează pe nimeni
această marfă. Doar laptele,
mieii și carnea de oaie mai
constituie un venit pentru
ciobani. Dar tocmai aceste
produse locale deranjează
pe alții, care ar avea intere-
sul să controleze complet
piața românească. Decât
lapte, brânză și carne de la
oile din Carpați, mai bine

asemenea produse aduse
de aiurea! Așa s-a întâmplat
și în alte sectoare, așa încât
azi găsești în rafturi în cea
mai mare parte produse din
import!

Legea cu câinii
ciobănești reflectă și un alt
aspect regretabil: lipsa de
comunicare dintre parla-
mentari și populație. Înainte
de alegeri, candidații la fo-

toliile de parlamentar umblă
prin sate și orașe, pupă
toate babele și toți moșii,
promit câte-n lună și în
stele, împart în dreapta și în
stânga zâmbete, strângeri
de mână, bere, umbreluțe,
pungulițe, bobițe de orez,
zăhărel și făinoase. Toate
zidurile și gardurile, crengile
pomilor, stâlpii de pe mar-

ginea drumurilor sunt pline
de hârtii colorate, în care
putem vedea chipurile
candidaților , numele și slo-
ganele lor. Ne asigură că,
dacă-i vom alege, vor zice și
vor face, încât fericirea se
va coborî pe pământ, iar noi
vom fi ca-n rai. Ehei! După
ce-i alegi, nu-i mai vezi! Cel
puțin .patru ani, până vin iar
alegerile! Legătura cu oa-
menii, cu electoratul, la
atâta se reduc. Ei nu știu
mai nimic despre noi, noi nu
știm chiar nimic despre ei.
Nu este, așadar, de mirare
să iasă la iveală legi ca cea
cu câinii ciobănești! Și pen-
tru ca să fie ridicolul în cul-
mea lui, reținem, că, în timp
ce păstorii din Carpați forțau
intrarea în parlament, parla-
mentarii își votau noi supli-
mente la pensii!!

Cu ani în urmă,
Domnul Prof. Nelu Mănescu
îmi povestea că la începutul
veacului trecut, un oarecare
Aldescu din Colibași (MH) a
fost deputat în Parlamentul
României. Prin căsătorie,
devenise bogat, proprietarul
unei moșii întinse în
hotarele mai multor co-
mune. De fiecare dată când
începea o sesiune în parla-

ment, deputatul Aldescu vin-
dea o parte din moșia pro-
prie, ca să aibă de
cheltuială la București. Se
obișnuiseră localnicii să-l
vadă plecând spre capitală,
îmbrăcat țărănește, cu ițari
cu găietane, cu cămașă cu
șabaci cusuți pe piept, cu
opinci de piele de porc. Era
mândru de costumul lui,
fiindcă, zicea el, este costu-
mul țăranilor, care l-au ales
și pe care-i reprezintă. Îl
iubeau și-l respectau toți cei
ce-l cunoșteau. A murit
sărac. Deputăția îi mâncase
moșia!

Nu mi-e teamă să
afirm, că un asemenea par-
lamentar nu ar fi votat o
legea ca cea cu câinii
ciobănești. Un asemenea
om cunoștea viața de la țară
cu toate problemele și
greutățile ei, avea respect
față de „talpa țării” și punea
interesul general mai presus
decât interesul personal.
Mai avem, oare, asemenea
oameni, asemenea parla-
mentari?

●

Școala lui Andrei Păunescu – ecouri ale spectacolului Școala lui Andrei Păunescu – ecouri ale spectacolului 
„De la cenaclul Flacăra la cenaclul Națiunea”„De la cenaclul Flacăra la cenaclul Națiunea”

CCe mai amiază
luminoasă de toamnă târzie a
coborât peste Bucureşti! Mi
s-a făcut un dor de plecare,
pe care toţi îl simţim din când
în când. Aş vrea să păşesc
printre munţii lui Ştefan -
străjerii lui semeţi, să intru
smerită în mănăstirile lui ca
să-i simt spiritul printre ziduri
sau să ajung la Alba, unde
Mihai a făcut miraculoasa şi
mult dorita Unire. Aş fi fericită
să merg prin Ardealul Sfânt,
pentru a cărei dezrobire a
luptat şi bunicul meu... Ce-aş
mai merge şi până la Turnu
Severin, pe unde Regele
Carol I a intrat în ţară şi unde
a sărutat pământul, tezaurul
pe care urma să-l apere până
la sfârşitul vieţii sale.

Merg agale printre
blocurile înalte fiindcă am
pornit spre locul în care
urmează să mă întâlnesc cu
toţi cei de care îmi este dor
acum. Am, din nou, bucuria
de a fi invitată la un specta-
col, care are ca titlu: „De la
Cenaclul Flacăra la Cenaclul
Natiunea”. E zi de sărbătoare
pentru mine. Cenaclul
Flacăra incă e viu in inima
mea si a tuturor acelora care
vor participa la acest eveni-
ment. Chiar daca el a devenit
istorie, îi rămâne strălucirea
înflăcărată, care va duce mai
departe lumina, gloria şi am-
intirile poetului Adrian
Păunescu, împletite cu
munca şi arta urmaşului
maestrului, Andrei Păunescu.

Apare pe scenă scriitorul
Romeo Tarhon, care ne
vorbeşte despre romanul pe
care domnia sa l-a lansat:
„Forța a cincea”, roman
filosofic, scris în stilul lui
Kafka , adus în mileniul III.
Ridică ochii spre monitorul
din care ne priveşte Adrian
Păunescu şi spune cu
recunoştinţă şi modestie, că
este fericit să-şi lanseze lu-
crarea odată cu comemo-
rarea maestrului, căruia îi
face o plecăciune, simţind
parcă prezenţa domniei sale,
dincolo de ecranul monitoru-
lui. Ne ridicăm şi aplaudăm,
apoi ne anunţă că tânărul ce-
naclu „Naţiunea” tocmai a
încheiat un parteneriat cu
succesorul de drept al
maestrului Păunescu, Andrei
Păunescu si că speră ca din
această colaborare să se
nască, tot mai des, specta-
cole reusite. Mesajul Cena-
clui Natiunea va fi iubirea de
ţară, de artă, de cultură şi de
n e a m .

Urmează manifestul
„Antirăzboinica” al regretatu-
lui Vali Sterian. Dincolo de
genialele versuri ale acestui
manifest se aude în sală
vocea domnului Nicu
Nicuşor. O voce vulcanică
acum, care ridică sala în pi-
cioare, mai ales că în spatele
domniei sale şi în faţa pub-
licului, chipul maestrului ne
face să-l simţim prezent, reîn-
viindu-i trăirile, reactual-
izându-i mesajele. Văd, la un
moment dat, afişate pe

ecranul care îl face prezent
pe Adrian Păunescu, trei
genetaţii. Tatăl bardului,
Adrian Păunescu şi Andrei
Păunescu. Trei bărbaţi care
au dat şi vor da ţării noastre
valori greu de egalat, chiar şi
„în acest veac ploios şi mili-
tar”.

Când chitara lui Nici
Nicuşor tace, fruntea lui se
coboară doar o secundă,
pentru ca apoi să se înalţe şi
să-şi privească poetul drag
din imaginea care se
derulează. Pare că-l priveşte
mulţumit, că ne mulţumeşte
că nu lăsăm inima poporului
nostru să bată doar în ritmuri
milităreşti, uitând de iubire şi
de pace. Ne cântă, apoi,
„Maria, Maria”… s-a aşternut
liniştea în sală, aşa cum se
întâmplă atunci când publicul
este dornic să asculte o piesă
pe care o adoră. Domnul
Nicu Nicuşor porneşte dintr-o
dată, aşa cum tâşneşte
izvorul dintr-o stîncă. Publicul
iubește și cântă împreună cu
domnul Nicu Nicușor fiecare
vers, pe care vocea divină a
acestui artist prețios îl
rostește, îmbrăcat într-o ar-
monie de culori, asa cum
numai un mare artist o poate
face.

După ce bărbații
aceștia – deghizați în poeți,
artiști sau cantautori - ne-au
transmis direct și indirect că
sunt aici și că au preluat
steagul luptei si al luminii din
mâna maestului Adrian
Păunescu, își face apariția pe

scenă poeta Maria Simion.
Mai sfioasă decât o
cunoaștem, pare că vrea să
ne aducă în cuvântul ei un
aer de primăvară. Poartă un
scaou care îmi amintește de
superba mea învățătoare. De
altfel, toți profesorii foarte
buni au un aer comun, din
care inspiri eleganță,
gingășie și prestanță, în
același timp.

Ridică ochii spre
monitor și ne spune că ceea
ce va recita este un poem
închinat maestrului Adrian
Paunescu. Ne prezintă una
dintre imaginile în care
mestrul, în fața zecilor de mii
de spectatori, în picioare, cu
statura sa impozantă, ridică
mâna dreaptă spre cer. Pum-
nul său este strâns ca un
semn de amenințare a în-
tunericului, iar degetul mare
și cel arătător sunt desfăcute
către cer, schițând litera L.
Această inițială, acest semn,
era un adevărat manifest. El
spunea poporului : Lumină,
luptă, libertate! Un adevărat
steagar al culturii, al ,,fe-
linarelor aprinse” a fost și
este încă maestrul - stegarul
mulțimii care l-a iubit și i-a
înțeles substraturile
mesajelor sale, dincolo de
magistralele sale spectacole
artistice. Doamna Simion se
întoarce spre public, nu
înainte de a privi din nou
chipul frumosului stegar și ne
recită poezia-omagiu „ De
ziua Poetului”. Cum fiecare
dintre strofele manifestului

domniei sale se încheia cu
acest slogan al bardului, l-am
declamat cu toții , împreună
cu autoarea versurilor.

Cânt împreună cu
publicul din sală, însă sufletul
meu plânge. Plâng, am-
intindu-mi de bunicul care a
luptat pentru Ardeal și a fost
învingător, dar mai plâng și
pentru că îmi era frică să
spun asta pe vremea
comuniștilor și mi-e teamă că
astfel de fapte vitejești vor
putea fi lăsate uitării, dacă
„soldați” precum Andrei
Păunescu n-ar exista. Îmi
este teamă pentru țara mea,
îmi este dor de frumusețea și
libertatea cuvântului mântu-
itor. Vreau ca fiii și nepoții
noștri să știe că am fost aici
și că vom mai fi aici încă cel
puțin două milenii de acum
înainte, gata să rezistăm și să
luptăm, dacă va fi nevoie,
pentru a ne apăra de
dușmani. Soldați avem: iată
unul dintre ei, stând în fața
noastră, cântând și vorbind
despre ființa noastră
națională! Te salut Andrei
Păunescu, brav soldat al
Națiunii mele! (Cati Urucu)

●
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Terorismul revizionist ungar!Terorismul revizionist ungar!

Aurel I.
Rogojan

OOrganizaţii parami-
litare folosite de serviciile de
spionaj şi contraspionaj un-
gare

Organizaţii revizionist-şovine
şi extremist-teroriste create
în România premergător şi în
timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial

În perioada de după
Diktatul de la Viena (post 30
august 1940) au acţionat,
atât în Ardealul de Nord
cedat Ungariei horthyste, cât
şi la sud de linia de
demarcaţie, şi alte structuri
extremist-teroriste şi
naţionalist-revizioniste un-
gare. Acţiunea unora dintre
ele s-a menţinut pe întreaga
perioadă a războiului, chiar
dacă România şi Ungaria
făceau parte din aceeaşi
alianţă politico-militară.
Unele dintre acestea au
acţionat şi după victoria
aliaţilor în cel de-al II-lea
război mondial. Între
organizaţiile extremist-teror-
iste şi naţionalist-revizioniste
ungare care au acţionat îm-
potriva populaţiei şi
autorităţilor române - la sud
de linia de demarcaţie -
menţionăm:

Cercul de instruire a
şefilor posturilor de cercetaşi
pentru apărarea patriei,
Mureş. A acţionat în perioada
1930-1945 urmărind acţiuni
naţionalist-şovine de supri-
mare a naţionalităţilor
nemaghiare şi maghiarizarea
acestora, acţiuni militare şi
de subminare a economiei
naţionale.

Organizaţia „Armata
horthystă”. A urmărit iniţierea
de acţiuni teroriste pe terito-
riul românesc în perioada
1939-1945, îndeosebi pe
raza judeţelor Alba şi
Bistriţa–Năsăud.

Gruparea „Jandarmii
horthyşti”. Constituită în anul
1939 pe raza judeţului Alba,
a urmărit desfăşurarea unor
acţiuni de destabilizare a put-
erii de stat în teritoriul româ-
nesc, prin comiterea de
acţiuni violente. A acţionat
până în anul 1944.

Grupul terorist con-
dus de Nagy Samoilă şi
Valised Andras Gustav. A ac-
tivat în perioada 1939-1941
pe raza judeţelor Satu Mare
şi Mureş desfăşurând acţiuni
terorist-diversioniste îm-
potriva puterii de stat
româneşti din Transilvania,
iar din septembrie 1940, con-
tra intelectualităţii şi a tuturor
elementelor româneşti
rămase în teritoriul vremelnic
cedat.

O r g a n i z a ţ i a
naţionalist-şovină condusă
de Foszto Iosif. A acţionat în-
cepând cu toamna anului

1940, urmărind comiterea de
acţiuni terorist-diversioniste
împotriva românilor din
Ardeal, îndeosebi în judeţul
Covasna.

Grupul P-12. Parti-
zanii Ardealului. A acţionat pe
raza judeţului Maramureş în-
cepând din 1940. A urmărit
iniţierea de acţiuni teroriste
vizând răsturnarea formei de
guvernământ românesc.

Reţeaua „K.H.” a spi-
onajului horthyst. A funcţionat
în toate judeţele din Transil-
vania acţionând în perioada
1939-1944. Membrii ei au
urmărit culegerea de
informaţii, racolarea şi infil-
trarea de agenţi, precum şi
acţiuni armate împotriva
populaţiei româneşti din
Ardeal.

Salosnita. A fost 
o organizaţie naţionalist-
teroristă care a acţionat pe
teritoriul judeţului Alba în pe-
rioada 1940-1945.

Perioada 1948-1965

Deşi România făcea parte
din acelaşi sistem politico-
economic şi de alianţă
militară obedient Moscovei
ca şi Ungaria, acţiunile ser-
viciilor de informaţii ungare
au urmărit realizarea vechiu-
lui vis hungarist – refacerea
„Ungariei Sf. Ştefan”. În
acest scop ele au sprijinit
constituirea unor puncte de
rezistentă antiromânească
ce vizau răsturnarea puterii
de stat româneşti în Transil-
vania. Între organizaţiile
naţionalist-şovine care au
apărut şi au acţionat după
1948 menţionăm:

Mişcarea naţională 
de rezistenţă maghiară
„Karosvolgy”. A acţionat în
perioada 1948-1950 pe raza
judeţului Bihor urmărind
răsturnarea puterii de stat
româneşti din Transilvania.

„Imperiul hungarist
huno-maghiar". Organizaţie
teroristă, ea s-a constituit pe
raza judeţului Harghita şi a
acţionat în anul 1949
urmărind răsturnarea formei
de guvernământ româneşti,
comiterea de acte teroriste şi
formarea unui imperiu huno-
ungar care să includă şi o
parte a teritoriului României.

Gruparea „Arpad
Siegfrid SS”. Formată pe
raza judeţului Bihor în anul
1949, ea intenţiona
comiterea de acţiuni teroriste
şi de sabotaj şi organizarea
unei contrarevoluţii în Româ-
nia.

Organizaţia subver-
siv-teroristă maghiară
condusă de Olah Ludovic şi
Uri Emeric. Constituită în
anul 1950, a urmărit
comiterea de acţiuni teror-
iste, de sabotaj şi diversiune
pe raza judeţelor Bihor şi
Timiş. A fost descoperită şi
destrămată de organele de
profil româneşti în acelaşi an.

O r g a n i z a ţ i a
diversionistă din Sântimbru,
Harghita. A acţionat în anul
1950 urmărind procurarea de
armament şi comiterea de
acţiuni diversioniste în scopul
răsturnării puterii de stat
româneşti din Transilvania.

„Elszantok” - A
acţionat în anul 1950 pe raza
judeţului Bihor urmărind
comiterea de acţiuni de
destabilizare a puterii de stat
româneşti în Ardeal.

Cercul „Kossuth” din
Harghita. Între anii 1950-
1952, a urmărit desfăşurarea
de acţiuni naţionalist-re-
vizioniste maghiare, procu-
rarea de armament şi muniţie
şi producerea unor acte de
teroare în rândul populaţiei
româneşti.

„Tineretul secuiesc”
din Covasna. Timp de cinci
ani, între 1950-1955, această
organizaţie teroristă,
naţionalist-şovină, a urmărit
răsturnarea prin violenţă a
situaţiei social-politice din
România şi alipirea Transil-
vaniei la Ungaria.

„Garda Populară”. A
acţionat în anul 1951 pe raza
judeţelor Harghita şi Cov-
asna urmărind răsturnarea
puterii de stat româneşti prin
comiterea de acte teroriste.

„Cerbii Albi”. Timp de
trei ani, între 1952 şi 1955,
această organizaţie teroristă
a acţionat pe teritoriul
judeţului Covasna comiţând
numeroase acţiuni terorist-di-
versioniste în sprijinul ideilor
na ţ iona l i s t - rev iz ion is te
maghiare.

În perioada ce a
urmat evenimentelor din
1956 din Ungaria, în formele
de exprimare ale ireden-
tismului revizionist maghiar -
dirijat de serviciile de profil de
la Budapesta - s-au produs
mutaţii semnificative. Pe
toată perioada comunistă,
guvernanţii de la Budapesta,
având o mai mică libertate de
mişcare datorită liniei direc-
toare trasată de Kremlin, au
preferat să lase pe seama
emigraţiei ungare din Occi-
dent, precumpănitor a
aceleia din S.U.A. şi Canada,
agitaţiile şi campaniile
naţionalist-revizioniste, cât şi
de promovare a politicii sep-
aratiste. Totuşi, alături de
emigraţia maghiară din Occi-
dent, şi serviciile speciale un-
gare au sprijinit (îndeosebi
cele de informaţii externe,
care s-au implicat direct) în
constituirea unor organizaţii
naţionalist-teroriste pe terito-
riul României în perioada
1956-1964. Între aceste
organizaţii naţionalist-re-
vizioniste formate de A.V.H.
pe teritoriul României în
scopul destrămării unităţii
statale, menţionăm:

Mişcarea de
rezistenţă. Formată în anul
1956, a acţionat pe raza
judeţelor Bihor, Hunedoara şi

Satu Mare urmărind organi-
zarea de acţiuni armate pen-
tru alipirea Transilvaniei la
Ungaria.

Organizaţia secretă
revoluţionară. Constituită în
anul 1956 pe raza judeţelor
Mureş, Covasna şi Harghita,
a urmărit timp de doi ani
răsturnarea prin violenţă a
puterii de stat româneşti din
Transilvania.

Organizaţia Tineretu-
lui Maghiar din Ardeal
„Emisz”. A acţionat între
1956-1958 pe raza judeţelor
Braşov, Cluj, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu prin
procurarea de amament, ex-
plozibili, substanţe toxice, an-
grenându-se în distrugerea
unor monumente istorice şi
de artă româneşti şi lichi-
darea autorităţilor de stat,
toate aceste acţiuni vizând
alipirea Transilvaniei la Un-
garia.

Tinerii doritori de lib-
ertate, organizaţie care a
funcţionat în judeţul Bihor
între anii 1956-1960. A avut
ca obiectiv pregătirea elevilor
pentru acţiuni armate.

O r g a n i z a ţ i a
subversivă condusă de
Szabo Moise, creată în anul
1956 în judeţul Mureş. Ea a
urmărit răsturnarea prin
violenţă a puterii de stat
româneşti din Transilvania.

Bandele teroriste din
Sovata. În anul 1956 a fost
creată o bandă teroristă
condusă de Kelemen
Emeric, care a acţionat pe
teritoriul judeţelor Mureş,
Harghita şi Hunedoara
urmărind comiterea de acte
teroriste.Tot la Sovata s-a
constituit, în anul 1959, o
organizaţie subversivă cu
caracter terorist condusă de
Gall Francisc, care a
funcţionat nu numai pe raza
judeţului Mureş, ea având
„filiale" şi în judeţele Hune-
doara şi Vâlcea. Membrii
acestei organizaţii au urmărit
organizarea de acţiuni teror-
ist-diversioniste pentru
destabilizarea social-politică
a României.

Organizaţia subver-
siv-naţionalistă din cadrul
Liceului din Miercurea Ciuc.
A funcţionat în anul 1958 pe
raza judeţelor Harghita, Cov-
asna şi Cluj urmărind
răsturnarea puterii de stat
româneşti prin comiterea de
acte teroriste.

Gruparea teroristă
condusă de Pall Ludovic din
judeţul Harghita. Constituită
în anul 1960, ea a urmărit
comiterea de acţiuni terorist-
diversioniste pentru destabi-
lizarea social-politică a
României.

Asociaţia secretă
„Harghita”, creată în anul
1962, a urmărit procurarea
de armament şi substanţe
explozive în scopul comiterii
de acţiuni extremist-teroriste
vizând alipirea Transilvaniei

la Ungaria.
În anii 1964-1965, el-

ementele naţionalist-re-
vizioniste maghiare din
Transilvania au pus bazele
altor organizaţii menite să
răstoarne autorităţile de stat
româneşti, legal constituite,
militând, unele pentru un
Ardeal independent, dar obe-
dient Ungariei, altele direct,
pentru alipirea acestei
provincii la Ungaria. Între
acestea, menţionăm doar
câteva, mai semnificative:

Organizaţia „Ungaria
Mare Liberă şi Unită”.
Constituită la Târgu Mureş în
anul 1962, a urmărit exe-
cutarea de acţiuni armate
care vizau alipirea forţată a
Transilvaniei la Ungaria.

U n i u n e a
Revoluţionară Maghiară. S-a
format în judeţul Bihor în anul
1964 şi a urmărit de-
sprinderea Transilvaniei de
România şi alipirea ei la Un-
garia.

„Steaua Neagră”,
transformată ulterior în
„Legiunea Morţii”. Membrii
acestei grupări au acţionat în
anii 1964-1965 pe raza
judeţului Bihor şi au urmărit
ca prin acţiuni teroriste să
pregătească anexarea Tran-
silvaniei la Ungaria.

„Fraternitate, egali-
tate şi libertate” - organizaţie
creată şi condusă de Solyom
Francisc din Târgu Mureş în
anul 1965. Membrii grupării
intenţionau ca prin acţiuni de
natură teroristă să trans-
forme Ardealul într-un stat in-
dependent, în afara
graniţelor României.

„Ciori Călătoare”,
grup terorist format la Târgu
Mureş în anul 1965 care şi-a
propus ca prin declanşarea
unor acţiuni de factură
teroristă, să obţină autono-
mia Transilvaniei.

O r g a n i z a ţ i a
subversivă condusă de
Szasz Ludovic din Târgu
Mureş. Formată în anul
1965, a urmărit răsturnarea
puterii de stat româneşti,
lichidarea populaţiei de
naţionalitate română, de-
sprinderea Ardealului şi
alipirea forţată a acestei
vechi provincii româneşti la
Ungaria.

Organizaţia condusă
de fraţii Török. A acţionat pe
teritoriul judeţelor Harghita şi
Covasna în anul 1965
urmărind desprinderea Tran-
silvaniei prin acţiuni terorist-
diversioniste şi alipirea ei la
Ungaria. 
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Ghimpele Națiunii

35 de minute…35 de minute…

Cezar 
Adonis Mihalache

AAtât și-au rupt din
timpul lor „prețios”, și prea
scump plătit de fiecare din-
tre noi, „aleșii”… Aceste
jivine care, măcar pentru
această batjocură la adresa
Eroilor Noștri, își merită din
plin acest apelativ. 35 de
minute dedicate omagierii
Revoluției! Cronometrate pe
ceas să nu îndure care-
cumva burțile lor de dihanii
nesătule prea mult lipsa
hranei.

Pesemne, dacă s-ar
fi organizat omagierea mo-
mentului la restaurantul Par-
lamentului, ar fi stat ore în
șir. Cu platouri de fripturi și
mici, carafe cu vinuri 
și domnișore „alese” să 
le servească meniul
comemorării Revoluției.
Așa, lipsiți de vreun interes,
aleșii au grăbit punctarea
efortului de a mima
omagierea Revoluției.

35 de minute în care
ar fi putut face atâtea alte lu-
cruri, nu?! Pentru ei… Sau,
să fi așezat ședința
solemnă înaintea minutului
de autovotare a acordării de
pensii speciale și măririi de
indemnizații. Să-i fi văzut
atunci cum stăteau cu ochii
câte cepele chiar și până în
miez de noapte! Dar așa,
primeniți cu daruri pe sân-
gele jertfiților în Decembrie

89 și tolăniți la și mai bine
pe sărăcia noastră, interesul
de a-și mai fi risipit un minut
în plus în plen era lipsit de
orice noimă…

La aniversarea a 26
de ani, efortul lor de aleși,
trântiți în catifeaua fotoliilor
și cu ochii beliți în tablete și
telefoane, a însumat 35 de

minute de discursuri. Pe
care, cei din sală oricum nu
le ascultau, iar cei ce le-au
rostit oricum nu le adresau
țării, morților din Decembrie,
urmașilor lor, nouă cei ce
încă mai avem tupeul de a
crede că într-o zi se va
restaura Dreptatea.

Discursuri cu normă
de polițe plătite, de 
la nesimțirea maghiarimii
politice de a concluziona
Revoluția ca metamor-

fozarea vechii securității în
actualul SRI, de la dreptatea
cerută de alți aleși, „liberali”
doar în felul de a-și purta
pretențiile, în invocarea
dreptului Statului de a afla
adevărul, nu al țării, nu al
nostru, și alte mojicii în care
nici măcar un nume dintre
cele ale jertifiților nu a fost

rostit.
Pentru aleși, tăierea

porcilor în prag de ignat era
mai importantă! „Ignatul” lor,
ca politicieni, acest „sacrifi-
ciu” de a mima aplecarea
spre un omagiu era mult
prea mare pentru a-i acorda
mai mult de 35 de minute…
Și acelea, de vorbărie…

Dar, fie!, să fi avut
parte și doar de vorbe
goale, politicianiste, dar
măcar să-și fi rupt o zi pen-

tru cei ce nu mai sunt. Pen-
tru cei ce au putrezit DEGE-
ABA sub lespezile de beton,
pentru noi ce am fost
devorați de așteptare, tot
DEGEABA, două decenii
jumătate trecute.

35 de minute… Și
cel mai descărnat docu-
mentar despre Revoluție ar

fi durat mai mult! Și cea mai
stearpă memorie de politruc
ar fi găsit gânduri penru
câteva ceasuri închinate
celor ce nu mai sunt, dar și
pentru cei ce încă sunt, dar
sunt roși pe dinăuntru de
atâta dezamăgire.

Și ar trebui să-l
punem pe fiecare dintre
acești parlamentari, dintre
aceste animale politice sin-
istre, să stea cu tâmpla lipită
de lespezile mormintelor

eroilor… Dacă în fața cru-
cilor nu și-au găsit vreme de
o lacrimă… Să stea acolo,
nu până vor fi reușit să audă
murmurul de dejamăgire,
căci oricum sunt surzi, ci
măcar 35 de minute… Pen-
tru că așa trebuie tratați
trădătorii Istoriei. A unei Is-
torii pe care o vor
comprimată la câteva
minute de bâbâială pe an,
dar din care să-și tragă
spuza pentru anii de
bătrâneți în care, probabil,
nici nu își vor mai aminti
pentru ce au stat ei, în 2015,
35 de minute în sala plenu-
lui…

P.S.:

99 de jivine într-un
plen imens… Și nici unul
dintre șefii de cameră (!) a
acestor viitori pușcăriași! De
aceea, adevărații ALEȘI
rămân oamenii simplii care
au ieșit la adevăratele mon-
umente ale Revoluției.
Acolo, în stradă, unde s-au
jerfit Eroii… Și care au mers
în stradă pentru a-i omagia,
rupându-și din puținul lor
pentru o jerbă, o floare, o
lumânare. Și care nu au stat
cu ochii pe ceas, grăbiți să
nu piardă carecumva ora de
îmbuibare…
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„Santa Klaus” de Florida!„Santa Klaus” de Florida!

Ionuț
Țene

AAnul trecut când toţi
românii erau entuziasmați
de alegerea greşită făcută
pentru un preşedinte care
nu este român, nu simte
româneşte şi nu doreşte să
fie alături de români şi care
a preferat să petreacă
Crăciunul la biserica
catolică nu la cea 
ortodoxă, care reprezintă
covârşitoarea majoritate a
românilor, am tras un sem-
nal de alarmă editorial că
instituţia preşedinţiei se
desparte brutal de
aspiraţiile, interesele,
credinţa şi nevoile poporului
român.

Anul acesta, Klaus
Iohannis nici măcar nu se
mai sinchiseşte să petreacă
Crăciunul împreună cu
românii care l-au ales
preşedinte. Obosit după un
an de zile de excursii,
delegaţii şi concedii costisi-
toare peste hotare
împreună cu soţia Carmen,
preşedintele Klaus Iohannis
preferă să petreacă
Crăciunul românilor cât mai
departe de popor, nici

măcar în mijlocul Diasporei
naive şi manipulate de ser-
viciile secrete, ci tocmai în
locaţia exotică Florida, la

Miami, de unde se ia lu-
mina, dar nu cea a lui Hris-
tos, ci una cu scânteieri
luciferice. De obicei, românii
petrec Crăciun în familie,
alături de cei dragi, rude,
prieteni, iar în seara de ajun
la biserică, la slujbă în
mănăstiri, dar Iohannis
preferă ca diva Carmen să-
şi etaleze noul costum de
baie la Miami Beach, nici
măcar la casa părintească
din landul Bavaria. Ajung şi
eu la vorba lui Florin Chilian

de pe blogul său: Nominal-
izati, vă rog, o singură
iniţiativă a preşedintelui Io-
hannis în favoarea poporu-

lui român. Una singură, nu
mai multe!

Când mă gândesc
că alţi preşedinţi de ţară îşi
petrec Crăciunul în mijlocul
poporului, arătând că le
pasă şi că îşi iubesc şi
respectă tradiţiile naţionale,
Klaus Iohannis a ajuns să
fie un fel de orfan al neamu-
lui românesc, de care nu
vrea, nu ştie şi nu doreşte
să fie înfiat şi iubit, pentru că
de fapt locatarul pe bani
scumpi de la Cotroceni nu

ne iubeşte pe noi românii,
astfel se explică fuga lui cât
mai departe de România în
zilele de pace, dragoste,

bine şi frumos specifice
Sărbătorilor de Iarnă.
Vladimir Putin petrece ca de
obicei Crăciunul în mijlocul
copiilor la o mănăstire
ortodoxă din Siberia, iar
Klaus Iohannis pe plajă la
Miami: două viziuni diferite
de a vedea lumea, poporul
şi pe Hristos.

Aş vrea ca poporul
meu nenorocit din 1990 în-
coace de preşedinţi atei şi
bolşevici, ca Ion Ilici Iliescu,
să aibă parte de un

preşedinte conducător cum
vechii voievozi români cu
dragoste de ţară, neam şi
biserică, să simtă că are un
domn în frunte, nu un
manechin al intereselor
străine din alt aluat şi care
pe deasupra  şi sfidează de
Crăciunul românilor. Dacă
aşa de mult îi place lui Klaus
Iohannis să stea prin
străinătate şi de sfânta
sărbătoare a Naşterii Dom-
nului, totuşi e preşedintele
ales pe banii noştri, noi
românii putem să-i facem o
bucurie şi un cadou de
Crăciun: un paşaport pentru
exil acolo unde se vede că
îi place cel mai mult: Miami
Beach.
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