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Pe șestachele unui (micro)soft de comisie:Pe șestachele unui (micro)soft de comisie:
abuzul prin inițiativă legislativă…abuzul prin inițiativă legislativă…

Cezar Adonis
Mihalache

AAcolo este cel mai
mare și grotesc abuz de
funcție! În parlamentul în
care câte un vier urcat în
pomul abuzurilor strecoară
poamele inițiativelor sale
legislative fără a răspunde
vreodată pentru dezastrele
produse în oricare segment
al societății. Fără a
răspunde chiar și atunci
când sunt atinse seg-

mentele de securitate
națională. Și fără a fi luat la
întrebări nici măcar în clipa
în care interesul personal și
de grup politic este violent
de vitriolant în formele sale
de afișare legislativă.

În pomul poamelor
PSD s-a urcat, din nou, și
bunicuța Cati! Și este o
performanță, dar nu l talen-
tului, ci a nerușinării. Acela
ca un fost ministru al
Educației, care a făcut
prăpăd în timpul mandatelor
sale, a batjocorit școala
românească, ba, prin ideile
abracadabrante a ruinat-o
definitiv, atât la nivelul infra-
structurii, cât mai ales în
sfera morală și de în-
credere, un astfel de per-
sonaj să urce iarăși în
copac.

Și n-ar fi vorba că
troaca puterii PSD ar fi atât
de departe încât vierii și
scroafele de partid să fie
nevoiți să urce prin copaci
pentru a o vedea mai bine.
E la un pas de alegeri
distanță și deja miroase a
bucătărie de pocinoage  so-
cial-democrate.

Și nu doar „Cati” se
grăbește să-și pună de o
parte „partea”. Ea doar a 
dat semnalul hăcuielii prin
abuzul de inițiativă
legislativă. Pentru că PSD-

ul se vede deja bine așezat
pe puterea dată, nu-i așa?!,
de popor. Vede, nu doar gu-
vernarea în ansamblu, ci
toate colțurile rânduite după
nevoile clicii de clacă.

Cati Andronescu
doar a ieșit din rândul…
așteptării. Iar sub
acoperirea inițiativei legisla-
tive a meșterit, ca șefă a
Comisei de învățământ din
Senat, o modificare la
Legea educației, prin care
să pună de o parte ceea ce
este mai de preț pentru

politicieni în segmentul
învățământului: direc-
torimea de școli.

Printr-un abuz al
dreptului la iniția-
tivă legislativă, fosta
ministăreasa a introdus un
amendament prin care con-
cursul de numire a directo-
rilor de școli, ce ar fi putut fi
pentru întâia oară depoliti-
zat, să fie ținut în aceeași
lesă al controlului clicilor de
clacă politică. Pentru că or-
ganizarea înainte de alegeri
a acestor concursuri ar fi
fost poate cea mai bună
intervenție tehnocrată pen-
tru viitorul școlii românești.
Pentru prima dată,
desfășurat într-o zonă de
neagresiune politică, con-
cursurile ar fi fost strict
legate de sfera de
competențe. Ar fi fost un în-
ceput pe care societatea ar
fi trebuit mai apoi doar să-l
protejeze în perspectiva în-
toarcerii la guvernările
politice.

PSD-ul și-a pus însă
emisarul la treabă, iar pen-
tru a păstra mustăria de
influențe și trocuri, Cati An-
dronescu a inițiat amenda-
mentul vizând amânarea
concursurilor, din toamnă
aceasta, în primăvara vi-
itoare. Adicătelea, din zona
neintervențiilor politice în

sfera de politizare
predictibilă a fi
cvasipesedistă.

Să nu se piardă
carecumva o primă movilă
de influențe și șantajuri
politice. Pentru că PSD, și în
general toate partidele, doar
la asta se pricep. Dar, mai
ales, să nu-și piardă partidul
directorii racolați și impuși
politic, printr-o securizare a
posturilor de directori făcută
chiar prin lege! Căci nu de
manageri școlari are nevoie
PSD-ul, ci de aceeași direc-

torime politrucă aservită.
Vor urma, sau vor

ieși la lumină, și alte
inițiative ale unor foști
miniștri PSD, sau ale unor
pioni în numele acestora, de
a pune la adăpost ceea ce,
pe ultima sută de metri,
tehnocrații ar putea scoate
de sub nefasta influență
politică.

Până mai ieri o cre-
deam pe Ecaterina An-
dronescu doar mama și
bunica plagiatorilor din par-
tide, a nepotismului și
corupției sistemice, a im-
posturii care ne-a dezagre-
gat toate sectoarele
societății. Prin abuzul fățiș al
puterii de care dispune ca
parlamentar, se dovedește
însă o adevărată matroană
a inculturii și batjocorii
educaționale.

●

Hans Klemm -Hans Klemm -
PERSONA NON GRATA !PERSONA NON GRATA !

Gheorghe
Funar

ÎÎn ziua de 13 sep-
tembrie 2016, domnul Hans
Klemm, ambasadorul S.U.A.
în România s-a deplasat în
judeţele Covasna şi Harghita
cu scopul de a susţine clar
acţiunile Ungariei, U.D.M.R.
şi ale altor organizaţii ilegale,
şovine şi extremiste
ungureşti vizând dezmem-
brarea teritorială a ţării noas-
tre şi anexarea Ardealului la
Ungaria.

Pe lângă promisiunile
de sprijinire a acţiunilor sep-
aratiste întreprinse de
U.D.M.R. în ţară şi în
străinătate, ambasadorul
Hans Klemm s-a fotografiat
cu liderii locali ai acestei
organizaţii extremiste şi
antiromâneşti, având în faţa
lor steagul unguresc al
Ardealului, steagul aşa-zisu-
lui ţinut secuiesc. Am-
basadorul S.U.A. a ţinut cu
mâna de acest steag şi a
creat un precedent foarte
periculos în România! 

Dacă nu va fi
sancţionat acest gest pre-
meditat al ambasadorului
S.U.A., el va fi urmat de alţi
ambasadori iresponsabili şi
avocaţi ai Ungariei.

Prin acţiunile şi ges-
tul său, ambasadorul S.U.A.
a confirmat că s-a trecut, din
11 septembrie 2016, la apli-
carea SUPER-MEMORAN-
DUMULUI semnat la
Strasbourg, la sfârşitul lunii
iunie 2014, care are ca prin-
cipale obiective: lichidarea
Bisericii Ortodoxe; a statelor
şi armatelor naţionale; con-
trolul total şi exterminarea
multor milioane de cetăţeni
din Uniunea Europeană, în
perioada 2016-2020. 

Prevederile acestui
Program apocaliptic pentru
trecerea efectivă la Glob-
alizare şi la Noua Religie
Planetară, în următorii patru

ani, sunt ţinute la secret pen-
tru Poporul Român de către
Preşedintele, Guvernul şi
Parlamentul României.

Pentru faptele sale
împotriva Poporului Român
şi integrităţii teritoriale a
României, pentru sfidarea
Constituţiei şi pentru girul dat
steagului ilegal unguresc al
Ardealului este obligatorie
declararea ambasadorului
Hans Klemm ca persona
non-grata şi să fie expulzat
din ţara noastră. În cazul în
care Preşedintele Klaus
Werner Iohannis şi Guvernul

Cioloş nu respectă
jurământul depus în Parla-
ment şi prevederile legale,
dacă vor sfida Poporul
Român şi Constituţia
României şi nu-l vor
sancţiona exemplar pe am-
basadorul Hans Klemm
înseamnă că ei încalcă grav
Legea fundamentală a ţării şi
susţin acţiunile separatiste
ale Ungariei şi U.D.M.R.

Preşedintele S.U.A.
are şansa să-l recheme ime-
diat de la post din România
pe trimisul său, ambasadorul
Hans Klemm, care a confir-
mat că este un antiromân, un
duşman al Poporului Român
şi al Drapelului tricolor româ-
nesc, cel mai vechi din lume,
moştenit de la strămoşii
Geto-Daci.

Să-i fie calea bătută
acestui duşman al Poporului
Român, al integrităţii teritori-
ale a României şi al Drapelu-
lui nostru naţional!

●
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Românii din Franţa sancţionează lipsa de reacţie a autorităţilor române!Românii din Franţa sancţionează lipsa de reacţie a autorităţilor române!

Aurel I. 
Rogojan

„G„Groupe Realites
Roumaines” din Paris
semnalează relansarea cam-
paniei neorevizioniste ungare
pentru revizuirea Tratatului de
la Trianon şi constată totala
indiferenţă a agenţilor diplo-
matici ai României, precum şi
a autorităţilor de la Bucureşti.
„Groupe Realites Roumaines”
lansează o scrisoare-apel de
informare asupra temeiurilor
de nezdruncinat ale Tratatului
de la Trianon versus conjunc-
tura euro-mondială actuală
care prezintă un serios
potenţial de ameninţare la
adresa principiilor acestui act
de drept internaţional prin
care s-a recunoscut Marea
Unire din 1918, urmare a
voinţei naţiunii din toate teri-
toriile româneşti şi a jertfelor
de sânge pe toate câmpurile
de bătaie ale Primului Război
Mondial. Cum se văd
realităţile de azi de către
„Groupe Realites
Roumaines”? Realităţile de
astăzi sunt în mod radical
diferite:

1. Vechile principii ale dreptu-
lui internaţional sunt abando-
nate. Nimic nu e stabil.
2. Maghiarizarea Transilvaniei
se face sub ochii noştri, fără
stavilă, fără opoziţie, fără nici
o rezistenţă culturală,
spirituală, educativă, morală
românească.
3. Imaginea României în
străinătate e degradată până
la oprobriu, în timp ce cea a
Ungariei e foarte apreciată,
datorită efortului de
propagandă făcut de această
ţară în mod neîntrerupt.
4. După 45 de ani de jug ide-
ologic de tip sovietic şi 26 de
ani de uşuratice iluzii euro-
mondialiste, România e
înconjurată de pericole fu-
neste, despre care grupul se
va referi.
Reproducem Scrisoarea Apel
a „Groupe Realites
Roumaines", care ne-a fost
remisă prin bunăvoinţa distin-
sei dr. Cornelie Dragodan.

„Groupe Realites
Roumaines” - SCRISOARE

APEL

Un război din ce în ce mai
aprig, în care România se
crede de neatins. Funda-
mentele Tratatului de la Tri-
anon sunt de nezdruncinat,
dar conjunctura internaţională
din 2016 este cu totul alta
decât cea din 1920. De aceea
este indispensabil ca fiecare
Român să cunoască, să
transmită urmaşilor săi şi să
difuzeze cât mai larg
temeiurile tratatului de la Tri-
anon şi, în acelaşi timp, con-
textul politic în care România
se află în 2016.

Temeiurile Tratatului de la
Trianon

Respectă principiile democra-
tice şi liberale
a) Recunoaşte în drept o
stare de fapt împlinită prin
voinţa majorităţii locuitorilor
din Transilvania, Crişana,
Maramureş şi Banat (Transil-
vania largo sensu): Unirea lor
cu Regatul României, în vir-
tutea dreptului la autodeter-
minare (Alba Iulia, 1
decembrie 1918)
b) Procedura de exprimare a
voinţei locuitorilor a fost
recunoscută, legitimă şi
legală.
c) Toate „minorităţile
naţionale" din Transilvania
largo sensu (saşi, şvabi,
evrei) aderaseră la unirea cu
România prin declaraţii pub-
lice şi oficiale, în 1919; în
consecinţă, aproape 80% din
totalitatea locuitorilor din Tran-
silvania largo sensu şi-au ex-
primat voinţa lor de unire cu
România înainte de Tratatul
de la Trianon.
d) Însuşi guvernul „alb" ungar,
provizoriu, recunoscuse actul
Unirii de la Alba Iulia din 1 de-
cembrie 1918, înainte de Tri-
anon, în mod implicit, în
scrisoarea din iulie 1919, prin
care acesta roagă Guvernul
Român să intervină cu forţă
militară contra guvernului co-
munist de la Budapesta. (Ref.:
COMNEN: „Două experienţe
comuniste în Ungaria",
Madrid 1953). Din guvernul
alb ungar făceau parte: ami-
ralul Miklos Horthy şi prinţul
Windischgraets. Ungaria
comunistă a fost cea care a
declarat război României în
luna iulie 1919, iar armata
ungară a intrat în Transilvania.
Armata Română a respins-o,
a ocupat Budapesta la 3 au-
gust 1919 şi a scăpat Ungaria
şi Europa de comunişti. În
urma acestor fapte de arme
româneşti, prinţul Windis-
chgraets a publicat în presa
europeană o scrisoare de
mulţumire şi a promis
României recunoştinţa Un-
gariei pe viitor. (Ref.: Com-
nen).
B. Demarcarea frontierei
româno-ungare s-a făcut
după criteriul etno-lingvistic
Această frontieră a separat şi
separă două popoare de limbi
diferite. În 1920 nu au existat
şi în 2016 nu există „mase
compacte de unguri în zonele
de frontieră” cum susţine, fără
jenă, propaganda ungară şi
pro-ungară. C. O comisie
internaţională formată din
savanţi germani, americani şi
francezi a studiat documente
şi hărţi austro-ungare, şi le-a
confruntat cu situaţia de pe
teren, înainte de a fixa linia de
frontieră.
D. Tratatul de la Trianon e un
act salvator al Naţionalităţii
Române de la politica de ex-
terminare programată de Gu-
vernul de la Budapesta cu
acordul Curţii de la Viena.
Într-adevăr, în perioada 1867-
1918 afost tentată exter-
minarea Românilor din
Transilvania prin:
- legile Apponyi-Tisza, de

tristă celebritate, urmărind un
genocid cultural; - colonizarea
Transilvaniei cu elemente
străine, în ritm galopant, sub
controlul Ministerului Agricul-
turii de la Budapesta,
echivalând cu un genocid prin
înlocuire de populaţie (Ref:
Ion-Aurel Pop şi I.
Bolovan:„Istoria Transil-
vaniei", ed. Academiei
Române, Centrul de Studii
Transilvane, Cluj-Napoca,
2015, pg:221-222.);
- execuţii în masă ale intelec-
tualilor români, fără judecare
prealabilă, îndeosebi între
1916 şi 1918, însemnând un
genocid fizic.

Consecinţa acestei
politici de exterminare a
nationalităţii române - cea mai
veche şi cea mai numeroasă
din Transilvania - nu a reuşit
să răstoarne raporturile de-
mografice în 50 de ani, dar a
reuşit să micşoreze ponderea
populaţiei româneşti în
favoarea celei ungureşti şi
secuieşti, să maghiarizeze
numeroase nume de familii şi
de localităţi româneşti; să
şteargă urme istorice ale
anteriorităţii şi prezenţei
româneşti în Transilvania.
Dacă această politică ar fi
continuat, Românii ar fi de-
venit o minoritate din ce în ce
mai neînsemnată, înainte de
a dispărea total, în cursul sec-
olului al XX-lea. Poporul
Român a reacţionat însă din
toate puterile lui împotriva
unui asemenea dezastru. El
nu a renunţat la idealul pe
care îl urmărea de secole:
Unirea tuturor Românilor într-
un singur Stat Unitar, căci
aceasta era în trecut, şi este
şi acum, prima condiţie de a
vieţui ca Naţiune Română în
timp. Sacrificiile consimţite de
Naţiunea Română în în-
tregimea sa - armata şi
populaţia civilă - din Regatul
României în cursul războiului
de reîntregire a neamului, aju-
torul militar şi moral al Franţei,
imaginea de atunci a
României, numită "Naţiunea
sacrificată" de istoricul
francez Michelet, şi conjunc-
tura internaţională din acea
epocă în care se ştia că Aus-
tro-Ungaria este "închisoarea
popoarelor", era contextul în
care s-a elaborat şi semnat
Tratatul de la Trianon.

Conjunctura euro-mondială
actuală. O privire rapidă

Ungaria a declarat război
tratatului de la Trianon din
chiar clipa semnării lui (4 iunie
1920). Diktatul Hitler-Mus-
solini de la Viena (30 aug.
1940) a violat tratatul de la Tri-
anon în favoarea Ungariei, ali-
ata axei Roma-Berlin. Marea
Britanie nu l-a recunoscut;
Franţa era ocupată de armata
germană. Nord-vestul Transil-
vaniei a fost smuls României
sub ameninţarea de a fi
distrusă de o dublă invazie
concomitentă din est şi din
vest, dacă refuza cedarea
acestui teritoriu Ungariei.

Ocupantul ungur a reînceput
programul de exterminare a
majorităţii româneşti din acest
teritoriu cu o febrilitate şi cruz-
ime sporită, din 1940 şi până
la venirea Armatei Române.
Astfel şi-a ţinut Ungaria
făgăduiala de recunoştinţă
către România. Aceasta este
pentru Români un avertisment
al istoriei de neuitat. După Al
Doilea Război Mondial,
Tratatul de Pace de la Paris
(febr.1947) a anulat Diktatul
Hitler-Mussolini şi a consacrat
pentru a doua oară Tratatul de
la Trianon. Pacea între Româ-
nia şi Ungaria a fost aşezată
pe două principii: respectarea
frontierelor din 1920 şi fideli-
tatea cetăţenilor români de
origine ungaro-secuiască faţă
de Statul Român în care
trăiesc. În actuala conjunctură
euro-mondială, aceste două
principii par să fie ameninţate.

a) U.E. este o
structură în permanentă
evoluţie, în care statul
naţional dispare prin formarea
de regiuni autonome cu
vocaţia de a se federa pe dea-
supra frontierelor.
b) U.E. a adoptat principiul
acordării de privilegii
minorităţilor, considerate opri-
mate de majoritate.
(Ref:Pierre Hillard: „Minorités
et régionalismes dans L'Eu-
rope Fédérale des Régions”,
Collection „Combats pour la
liberté de l'esprit" ed.
François-Xaviers de Guibert,
Paris 2001;
c) Minorităţile revendică au-
tonomia şi uneori chiar
independenţa. Această
tendinţă duce la spargerea
statelor naţionale în bucăţi. În
consecinţă, vechile principii
de drept internaţional nu mai
sunt respectate; ele au fost
chiar violate. Exemple: în
1995, N.A.T.O. bombardează
Serbia timp de 78 de zile
neîntrerupt, fără acord
O.N.U., pentru a o determina
să renunţe la Kosovo, provin-
cia ei istorică. În ziua în care
Guvernul Serb se pleacă în
faţa brutalitţii N.A.T.O. şi
acceptă condiţiile, Consiliul de
Securitate O.N.U. permite
intervenţia militară în Kosovo
(9 iunie 1999). Precedentul ju-
ridic de datorie de a interveni
în favoarea unei etnii care
vrea să se desprindă de statul
căruia îi aparţine e creat.
(„ingerinţa"). Drepturile is-
torice nu mai au deci nici o
valoare. Dat fiind că rapor-
turile demografice sunt în
continuă schimbare (prin pre-
siuni economice, politice, prin
teroare) minorităţile îşi
măresc revendicările, pe con-
siderente demografice.

Conflictul din Ucraina
repetă tragedia Iugoslaviei.
Spre deosebire de cazul
Kosovo, Putin ocupă Crimeea
pe considerente istorice. În
zilele acestea, conflictul
sângeros din Ucraina se
agravează. Morala, pentru
Români, este: orice revendi-
care a Basarabiei e o invitare
la conflict sângeros. Un con-

flict izbucnit în Basarabia, va
dezlănţui un altul în Transilva-
nia. Ungaria, care face parte
din N.A.T.O., are în acelaşi
timp raporturi strânse cu
Rusia. Interesul vital al
României este respectarea tu-
turor frontierelor actuale. Nici
una nu trebuie pusă în
discuţie, iar elementul româ-
nesc să fie încurajat să
rămână şi să se înmulţeasca
pe loc. În acest context
internaţional, în străinătate se
multiplică publicaţiile care
pretind că Ungaria a fost pe
nedrept mutilată la Trianon.
Specialişti în geo-politică
preconizează şi prevăd re-
vizuirea frontierelor în Europa
centrală şi orientală. De pildă,
în anii 1990, istoricii Pierre
Miquel, Pierre Chaunu,
Georges Castellan, G.F. Drey-
fuss şi alţi profesori universi-
tari şi academicieni din Franţa
au negat legitimitatea
existenţei Statului Român. În
1999, J. Solana, secretar gen-
eral al NATO, declara: „Drep-
turile minorităţilor sunt mai
importante decât suverani-
tatea statelor („Adevărul", 8
iulie 1999), iar în 2014 Louis
Valette, geopolitician, scria:
„Ungaria a pierdut prin
Tratatul de la Trianon din
1920 două treimi din teritoriul
său. Putem admite că Un-
garia doreşte să-şi
regăsească frontierele is-
torice, cu atât mai mult cu cât
metoda propusă, adică au-
todeterminarea Ungurilor care
trăiesc în ţări străine este
moderată. Totuşi se pare că
este dificil ca aceste ţări,
vecine cu Ungaria, să accepte
un referendum de autodeter-
minare în teritoriile care au
fost ungureşti”.
Concluzii

Interesul vital al Nea-
mului Românesc şi datoria lui
sacră este salvarea statului
său naţional unitar şi re-
spectarea frontierelor, oricare
ar fi conjunctura mondială, şi
prin mijloace paşnice.
- Punerea în discuţie a unei
frontiere la est sau la vest,
înseamna sfârşitul României.
- Împărţirea ţării in regiuni sau
provincii autonome, la fel.
- Opinia publică românească
e indusă în eroare prin um-
flate cuvinte de patriotism
privind graniţa de est.
- În acest timp, statul vecin din
vest revendică teritoriul tran-
silvan şi se bucură de acordul
guvernanţilor români aşa zişi
patrioţi, pentru a desfăşura
acţiuni de exaltare
naţionalisto-multiculturalistă,
de gust unguresc, în inima
României.
- Acţiunile politicienilor români
sunt o insultă la adresa
Poporului Român.
- Înainte de 1990, regimul de
tip sovietic era impus din
afară. De atunci încoace,
regimul politic se numeşte lib-
eral şi responsabil. El este cu
atât mai mult culpabil.

●
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Colonia România, antiteză sau realitate?Colonia România, antiteză sau realitate?

Ion
Măldărescu

AAtacurile asupra
identităţii naţionale şi integrităţii
teritoriale se ţin lanţ. Şi parcă
mai violent ca niciodată. După
declaraţiile condamnabile,
scandaloase şi jignitoare ale lui
James D. Pettit - reprezentan-
tul „Stars and Stripes” la
Chişinău la adresa românilor
de pe ambele maluri ale Prutu-
lui, iată, acum, la împlinirea a
cinci ani de la semnarea pe 13
septembrie 2011 a Declaraţiei
Comune ce a deschis calea
„Parteneriatului strategic pen-
tru secolul al XXI-lea dintre
România şi Statele Unite ale
Americii”, vizirul-tâlâmb ameri-
can trimis la Bucureşti
reiterează aceleaşi gen de at-
acuri bine ticluite. După efectu-
area unei vizite a
ambasadorului Hans Klemm și
a soției sale la Miercurea Ciuc
și Odorheiu Secuiesc un nou
scandal deconspiră infideli-
tatea imperiului american.
Hans Klemm, apare pe internet
într-o fotografie alături de anti-
românii extremişti din
U.D.M.R. şi din hoardele lui
Atilla, ale lui Dücsö Csaba şi
Miklos Horthy: Antal Árpád, pri-
marul U.D.M.R. al Municipiului
Sfântu Gheorghe, Tamas San-
dor, Preşedintele Consiliului
Judeţean Covasna și alţi inam-
ici declaraţi ai românilor,
afişând steagul secuiesc. Pe
contul de facebook al Am-
basadei Potomacului la
Bucureşti pot fi vizionate fo-
tografiile din turneul lui Hans
Klemm în fieful U.D.M.R..

„Discret", vizirul amer-
ican nu ne spune ce a com-
plotat cu căpeteniile hoardei
maghiare, dar nu m-ar mira ca
cei numiţi să-l fi supus unui
program de instruire cu ajutorul
„celebrei” fiţuici otrăvite a lui
Dücsö Csaba -„Nincs
kegyelem" (Fără îndurare) -
tipărită la Budapesta în 1939:
„Naţia ungară este cea mai
splendidă realizare a rasei
dominante mongole, care nu
cunoaşte decât victoria. In noi
fierbe sângele lui Attila, al lui
Arpad si al lui Ghinghis-Han.
[...] Eu nu aştept să vină
răzbunarea nu aştept! Voi
suprima pe fiecare valah ce-mi
va ieşi în cale! Pe fiecare îl voi
suprima! Nu va fi îndurare! Voi
aprinde noaptea satele valahe!
Voi trece prin sabie toată
populaţia. Voi otrăvi toate fân-
tânile şi voi ucide până şi copiii
din leagan! In germene voi dis-
truge acest neam de hoţi şi
ticăloşi! Nu va fi pentru nimeni
nici o milă! Nici pentru copiii de
leagăn, nici pentru mama care
va naşte copil. [...]. Voi suprima
fiecare valah şi atunci nu va
mai fi în Ardeal decât o singură
naţionalitate, cea maghiară,
naţia mea, sângele meu! Voi
face inofensivi pe viitorii Horia
şi Cloşca. Nu va fi milă!”

Pentru a egala ges-
turile nediplomatului Hans
Klemm, recomand domnului
George Maior, ambasador -
sau ce o fi în realitate - al
Coloniei România în S.U.A., să
facă şi el o poză cu niscai „pre-
tini” ai Statelor Unite ale
Americii având în faţă steagul
confederat, să confecţioneze
un banner de câţiva metri

patraţi şi să-l afişeze pe faţada
ambasadei României la Wash-
ington. La inaugurarea isprăvii,
să-i invite pe Donald Trump şi
Hillary Clinton la festivitate şi,
împreună cu tot personalul am-
basadei, îmbrăcat în costume
naţionale româneşti să cânte
în cor „Sfântă ţinereţe
legionară”. Nu de alta, dar să
crape Alexandru Florian de
ciudă! Doar S.U.A. este ţara tu-
turor libertăţilor, nu? La ei este
posibil!

Căţeluşul Pufi al lui
Frau Merkel, Marele Mut sau,
ştiu eu?, la ce titlu o mai aspira
scriitorul navetist săptămânal
Cotroceni-Sibiu, ţinând cont că
- nu întâmplător - din Codul
Penal a fost eliminată (pe furiş)
clauza „Trădare de ţară”, se
comportă la fel ca un inamic al
poporului român. În vizită la
Berlin, a „pupat Piaţa
Independenţei” sau Poarta
Brandemburg cu Frau Merkel.
Ipochimenul cu coloană
vertebrală de meduză şi coefi-
cient de inteligenţă de
salamandră şi-a îndreptăţit
încă o dată poziţia de slugă a
oricui, asigurând-o pe coana
cancelar că-şi merită numele
de Pufi. I-a promis că - în vir-
tutea prerogativelor de şef de
trib - va accepta orice îi va or-
dona Uniunea şi N.A.T.O.: cote
de migranţi cât cuprinde,
soldaţi străini pe pământ româ-
nesc, „câtă frunză câtă iarbă”,
cu un cuvânt, va fi preş de
şters picioarele oricărui in-
vadator. Tropăind cu pantofii
murdari peste Tricolor, a îndru-
gat bazaconii verzi şi uscate
despre „un larg consens” în ce
priveşte măsurile de prevenire

a terorismului şi că în viitorul
apropiat, „cu siguranţă”, la
nivel european vor apărea
„măsuri foarte concrete" pentru
îmbunătăţirea situaţiei. Şeful
actual al Coloniei România a
mai făcut „un pas” spre groapa
istoriei.

Apel pentru salvarea Naţiei!

Domnilor politicieni -
mă adresez celor care au
dreptul la această denumire,
domnilor membri ai Parlamen-
tului României - mă adresez
celor sănătoşi la minte şi
credincioşi Ţării:

Treziţi-vă din acea
„Dolce farniente”! Ieşiţi din
rama tabloului lui Winterhalter,
opriţi ilegalele şi trădătoa-
rele acţiuni ale actualului
Preşedinte al României,
stopaţi demersurile de vindere
a pământului şi bogăţiilor Ţării,
opriţi acţiunile de dezmem-
brare a României la care sub-
scrie însuşi Guvernul
României! Confiscaţi averile
celor judecaţi şi dovediţi
vinovaţi pentru acumularea de
bunuri necuvenite şi redaţi-le
poporului! Opriţi acţiunile
duşmanilor seculari ai Neamu-
lui Românesc şi contestatari ai
Tratatului de la Trianon!

Denunţaţi urmările
Pactului Molotov-Ribbentrop şi
a anexelor sale secrete, pact
lovit de nulitate ab iniţio, chiar
dacă potentaţii planetei vor al-
tfel! Luaţi exemplu de la
polonezi şi de la unguri,
organizaţi referendum pentru
luarea de decizii fundamentale
pentru interesele României şi
cereţi Unirea cu românii din

stânga Prutului! Apăraţi
românii de pe pământul româ-
nesc al nordului Bucovinei şi al
Ţinutului Herţa, pe care Emil
Constantinescu i-a abandonat
„pe vecie” printr-un tratat crim-
inal, pe românii din jurul
României şi din toate locurile
unde se află !

Dacă doriţi ca Ţara să
nu piară, dacă doriţi ca
Românii să trăiască la ei
acasă, în România, dacă doriţi
să „fim ce-am fost şi mai mult
decât atât”, cereţi sus-
pendarea, cereţi destituirea ac-
tualului Preşedinte al
României, pentru că şi-a
demonstrat incompetenţa! Nu
lăsaţi un incapabil slugă la
străini să arunce Ţara în
prăpastie! Reintroduceţi în
Codul Penal clauzele: „Trădare
de ţară" şi „Subminarea
economiei naţionale”, cu
sancţiunile corespunzătoare
gravităţii faptelor comise. Aveţi
toate prerogativele. Aplicaţile!
Se poate!

Ridicaţi-vă în picioare
domnilor demnitari ai
României, nu mai staţi în ge-
nunchi! Fiat Justitia, ruat
coleum! (Prăbuşească-se
cerul, dar să se facă dreptate!).

„Petru, cu mila lui
Dumnezeu voievod şi moştean
al Moldovei [...] Nădăjduim în
Dumnezeu că vom fi ce am
fost, şi mai mult decât atâta,
vom plăti tot pe tocmai. A scrie
mai mult nu ni-a dat vremea.
Miercuri spre Sâmpietru, anul
1540”. (Petru Rareş).nia
România, antiteză sau reali-
tate?

●

De ce „aliatul” ne înfige cuțitul pe la spate?De ce „aliatul” ne înfige cuțitul pe la spate?

Ionuț
Țene

ÎÎn ultimele luni, așa
zisul nostru aliat din NATO,
marea noastră „prietenă”
SUA, prin diplomații săi ne
oferă surprize neplăcute tot
mai des. După declarațiile
halucinante ale lui James
Pettit, ambasadorul SUA la
Chișinău, care susține „teoria
moldovenistă” de inspirație
sovietică, Moldova nu e
România, iar limba
moldovenească nu e limba
română, iată că și Hans
Klemm, reprezentantul amer-
ican la București își face
imagine pe seama sepa-
ratismului maghiar din așa-
zisul ținut secuiesc. El s-a
pozat cu lideri secui în
Harghita și Covasna fluturând
steagul ținutului secuiesc,
care este interzis instituțional
în România și considerat sim-
bolul separatismului pe criterii
etnice. Spre rușinea lui Hans
Klemm, primul care a publicat
poza compromițătoare cu
ambasadorul instigând la
separatism etnic în România
a fost fugarul deputat al
UDMR, Markó Attila, con-
damnat pentru fraudă. Acesta
a publicat primul pe Face-
book poza care compromite

definitiv politica iresponabilă
a ambasadorilor americani în
România. El a publicat marți
seară pe Facebook o fo-
tografie cu ambasadorul
american la București, Hans
Klemm, la Sfântu Gheorghe
cu steagul secuiesc. Reacția
presei, forumurilor și
internauților români a fost pe
măsură. Toți românii l-au
făcut pe Hans Klemm portav-
ocea separatismului etnic și
religios în Transilvania. Hans
Klemm ușor intrigat de
reacția fermă a românilor a
revenit afirmând că el este
„diplomat pentru întreaga
Românie”. Spre rușinea
autorităților române, MAE a
emis un comunicat anemic și
impotent în care în loc să-l
avertizeze dur pe am-
basadorul american, a
însăilat o lălăială slugarnică
de subcolonie și stat ba-
nanier că „nu e cazul 
să atingem anumite
sensibilități”.

Până în prezent pre-
mierul „francez” de la Palatul
Victoria nu a avut nicio
reacție față de un act „ameri-
can” care atinge suverani-
tatea și integritatea teritorială
a României și care încalcă
Constituția țării. De la „marele
mut ca un lebădoi” Klaus Io-
hannis nu mă aștept la o

reacție, omul e cu consoarta
poate într-o vacanță de lux
sau la casa părintească din
landul Bavaria. România în
aceste momente grave de
atingere a suveranității și
unității naționale e un „sat
fără câini”. Singurii politicieni
care au reacționat au fost
Bogdan Diaconu cu Gheo-
rghe Funar. Aș fi curios să
văd și reacția lui Marian
Munteanu, un americanofil și
atlantist notoriu, în această
chestiune?

Nu cred că 
aceste declarații și atitu-
dini antiromânești și
anticonstituționale ale
diplomaților americani de la
București și Chișinău sunt
întâmplătoare. Diplomații
americani imediat visează la
Moldova Mare, ca și gândi-
torii sovietici din partidul lui
Voronin sau Dodon. Se știe
că neo-conservatorii și liber-
alii americani au un plan de
federalizare a tuturor țărilor
cu populație de peste zece
milioane de locuitori pentru a
fi mai ușor de controlat eco-
nomic, politic și prin marota
DNA a luptei anticorupție,
care arestează doar politi-
cienii români incomozi și
niciun american sau
funcționar corupt de peste
ocean. E clar că după Ialta și

Malta undeva s-a hotărât ca
România să devină din nou
„drumeț în calea lupilor” ca în
1940. Se pune la cale o
dezmembrare a României ca
în august 1940 sau o vânzare
la negru ca la Ialta în 1945?
Cum ne mai putem apăra în
fața rușilor când aliatul amer-
ican din NATO, care trebuie
să ne garanteze securitatea,
unitatea și integritatea
teritorială ne înfige prin
diplomații săi cuțitul pe la
spate?

Dacă în fruntea
României ar fi acum bărbați
de stat și patrioți, nu mari-
onete slugarnice intereselor
economice multinaționale și
politice americane, ar declara
pe loc pe Hans Klemm ca
persona non-grata. În aceste
momente dificile pentru țară
nu ne putem juca de-a
dezmembrarea țării cu
steagul separatismului secui-
esc, oricât de ambasador
american „aliat” ar fi la
București. Constituția
României nu poate fi călcată
de nimeni. Dacă nu se iau
măsuri urgente pentru
dobândirea încrederii poporu-
lui român în Constituție,
justiție și alianța nord-
atlantică, ce rost mai are ca
țara noastră să fie membru
NATO? Ca să fie

dezmembrată pe criterii de
separatism etnic, că așa vrea
nu știu ce ambasador ameri-
can? România nu trebuie să
devină teatru de război pen-
tru interese străine de neam
și nici poporul român carne
de tun că așa vor tanchiștii de
la Pentagon, care vor poate o
nouă Sirie, un poligon de
încercare în confruntarea cu
Rusia. Românii trebuie să-și
apere țara și teritoriul și să
mențină pacea, iar la conduc-
ere să vină patrioți, nu lichele
cu coloana vertebarală și
morală lichiefiată. Viitorul
României cu astfel de „aliați”
e tot mai sumbru. Între tan-
curile americane de la Cincu
și cele rusești de la Nistru,
România e crucificată de in-
terese străine, iar NATO pare
un fel de capcană, o alianță
care stă la pândă să destruc-
tureze teritoriul românesc
între Modova Mare și ținutul
secuiesc.

●
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Certificatul de „competențe deplin asumate”: „ho(r)locaustica”!Certificatul de „competențe deplin asumate”: „ho(r)locaustica”!

Cezar Adonis
Mihalache

PPe astea trei sigur le
vom vedea în parlament:
PSD, PNL și UDMR! Ba,
nici nu va mai fi nevoie ca
aceste formațiuni să mai
participe la alegeri! Că și-au
luat deja deplina binecu-
vântare de la zidul plângerii
neghiobiei.

Înainte se mai zbura
(e drept, pe rând!) peste
mări și țări, la casa-peștera-
albă a „licuriciului cel mare”!
Acum, se semnează
„agreementul” aici, acasă,
direct cu reprezentanții li-
curicilor în șase colțuri. Că
ăla, zis „mare”, 'geaba pune
el o vorbă bună, dacă nu
există apostila în șase
colțuri.

Iară licuricii ăștia s-
au infiltrat peste tot. Au aca-
parat pe deplin 
sistemul educațional, de o 
să ajungă deplina
recunoaștere prin certifi-
catul de bună asimilare
holocaustică mai importantă
decât competența dată de
certificatul lingvistic ori cel

digital-informatic (și nu o să
mai avem voie nici măcar să
deschidem calculatorul
dacă nu ne vom fi asumat a
priori vinovăția pentru ceea
ce vor licuricii: crimele altor
nații, din alte generații!). Iar
mâine-poimâine, „ho(r)lo-
caustica” o să devină chiar

disciplina unică de trecere a
examenului de maturitate
(iarăși, „deplină” doar dacă
este asumată holocaustic!),
ca un „bac” de traversare
spre iadul culpelor impuse
deja generațiilor nenăscute.

Acum, „licuricii” s-au
băgat fățiș și peste treburile
partidelor. Și o să le reorga-

nizeze, nu doar la 
nivelul generațiilor astea
îmbătrânite de politicieni, ci
și la cel al tinerilor aspiranți.
Iar pentru a nu-și pierde
locul de sinecură
educațională, în mocirla
deplin asumată pe cârca
noastră s-a strecurat (cu pi-

cioarele înainte, dar încă nu
conștientizează asta!) și o
facultate: SNSPA-ul. Păi',
nu ar fi păcat să nu treacă
pe la ea generația politică
pe deplin asumată?! Să nu
producă acolo niște master-
ate în holocaustică, poate
să ia și pâinea institutului de
administrație (în asumare și

despăgubire!), INA, că și
funcționarii publici vor fi
reeducați în noile
circumscripții ale bunei
purtări și alinieri în
asumarea vinovățiilor altora.

Mizerabilă este dară
politica! Cu fesul ei făcut
căciulă, și în șase colțuri,

dacă e de desprins un nou
mandat! Cu animalele
politice tip coloană de cau-
ciuc, eram însă obișnuiți!
Dar să pună botul în troaca
întinsă și diriguitorii sis-
temului educațional, asta e
deja prea mult! Și pentru ce
li se condamnă viitorul
generațiilor viitoare? Pentru

un ciolan rectoral și câteva
sinecuri pe ora de metodică
holocaustică?

Mâine-poimâine o
să jidănească ăștia și lite-
ratura, și folclorul, de o să
ajungem să facem mătănii
la zidul plângerii lipsei noas-
tre, nu doar de vigilență, ci
și de minimă rațiune! Ba,
poate înlocuim și portul
tradițional, că nu degeaba l-
au ferecat ăștia în absurdul
imbecilității cu trimitere
legionară, și o să ni se dea
cu căciulile de pământ pen-
tru a ni se lipi de scăfârlie,
cu scuipatul batjocorii, kip-
pele umilinței finale.

Și o să ajungem, nu
să ne întrebăm „Când ne
vom trezi?”, ci dacă va mai
avea sens să ne  trezim,
dacă asta nu ne va fi de
folos decât pentru a vedea
ce gunoaie au răsărit din
semințele pe care le-am
lăsat a ne fi sădite în brazda
de care ne-am dezis...

●

Tot PSD?! Cum e cu putință?…Tot PSD?! Cum e cu putință?…

Ionuț
Țene

CCu trei luni înaintea
alegerilor parlamentare, PSD
conduce detașat, conform unui
sondaj național realizat de
Avangarde, în septembrie
2016. Dacă mâine ar avea loc
alegerile generale partidul so-
cial-democrat ar obține peste
40 la sută din voturile
românilor, iar în alianță cu
ALDE ar avea majoritatea să
conducă țara și să dea pre-
mierul. Un alt sondaj recent,
CIADO arată că PSD ar obține
43 la sută din sufragii, ba chiar
50 la sută în mediul rural. Cum
se explică acest paradox al
succesului PSD, în ultimele
sondaje de opinie, deși presa
mainstream, forumurile și
Facebook-ul duc o campanie
critică furibundă față de par-
tidul lui Liviu Dragnea? La fel a
fost și la alegerile locale din
vară, presa a fost critică cu
PSD, dar Firea a câștigat
detașat Bucureștiul, iar în țară
social-democrații au câștigat
primăriile, consiliile locale și
majoritățile județene. Nu
putem spune că succesul elec-
toral și în sondajele de opinie
al PSD se datorează doar
incompetenței și ineficienței
guvernului tehnocrat Dacian
Cioloș, care a obținut circa
„zero” fonduri europene și nu a
făcut niciun kilometru de
autostradă în anul de gu-
vernare. În oglindă, PNL vine
cu o retorică anticomunistă,
specifică anilor `90, defazată
situației actuale, care nu mai
are priză la electorat, iar pe
liste încă mai pune dinozauri
politici, excluzând promovarea

tinerilor în parlament și în
funcții administrative. Greșelile
de strategie ale PNL au fa-
vorizat PSD și USB la alegerile
locale.

Nu am fost niciodată
simpatizant PSD și nu am
votat vreodată cu acest partid,
dar trebuie să înțelegem și să
descoperim cheia succesului
PSD spre inimile unui electorat
românesc dezabuzat de criza
economică și morală, în altă
parte decât în retorica defazată
și deconcertată a postacilor
plătiți din mediul online. Nu
putem să punem creșterea
simpatiei față de PSD doar pe
un electorat rural și sărac, teo-
ria asta fiind contrazisă de
bucureșteni, care trăiesc în cel
mai bogat și intelectual oraș
din România și au votat cu
Firea îmbrăcată în bluză roșie.
PSD a câștigat în ultimii ani, în
primul rând, și pe simpatia
obținută din victimizarea lider-
ilor săi în fața DNA și a justiției.
Când Liviu Dragnea a fost con-
damnat la închisoare cu sus-
pendare pentru că a chemat
românii la vot pentru referen-
dumul din 2012 cu „forcepsul”,
iar rezultatele acestuia au fost
anulate la cererea americanilor
și a europenilor komisarului
Barroso, electoratul a perceput
partidul social-democrat și lid-
erul său ca pe o victimă. În
2009, Traian Băsescu a
chemat la referendum, cu
aceeași vigoare politică, să se
voteze reducerea numărului de
parlamentari și nu a fost
urmărit de procurori și con-
damnat de justiție la în-
chisoare. Românii au observat
imediat dubla măsură și de-
dublarea justiției române în
funcție de interese ascunse
sau ”atlantiste”. Victimizarea

liderilor PSD a dat bine la elec-
toratul conservator, ca și re-
centul dosar în care se
anchetează de către procurori
invitarea liderului laburist Tony
Blair de către Ponta la o
conferință plătită în România.
În această chestiune are drep-
tate jurnalistul Tolontan, care
spune că DNA nu are
chemarea legală să
„grădinărească” democrația
românească, asta se numește
poliție politică. În general, ab-
solut toți liderii mari ai lumii
sunt invitați contra cost în
diferite țări să conferențieze.
Vezi cazurile Clinton, Sarkozy
sau Kohl plătiți regește de
țările în care sunt invitați. Cum
pot cuantifica procurorii capi-
talul de imagine, prin faptul că
orice act politic este unul de
imagine într-o democrație? În
acestă paradigmă justițiară
absurdă și contradictorie ar tre-
bui arestați toți parlamentarii
europeni și americani că își fac
capital politic, întâlnindu-se cu
vedetele politice arhicunoscute
sau populare pentru a capital-
iza la alegeri. Chiar vizita lui
Hollande la Iohannis a fost una
de imagine pentru capital
politic și economic. Ar trebui
anchetat președintele francez?
Democrația presupune întâlniri
și colaborări pentru capital de
imagine, care se transformă în
capital electoral. Logic! Este
esența democrației.

Românii percep deja
nuanțat ingerințele serviciilor
secrete și a instrumentelor de
forță în justiție, ca în anii `80 și
nu consideră oportun să se
continue în acest fel, adică
transformarea serviciilor și a
procuraturii în poliție politică.
De această nemulțuimire a
românilor față de o reîn-

toarcere la o epocă
dictatorială, prin care se con-
duce țara, ca în anii ̀ 50 cu aju-
torul forței securității și unor
mari puteri externe, a profitat
nejustificat de mult PSD.
Românii nu vor să mai trăiască
experiența kafkiană a comu-
nismului redenumit azi: neo-
marxism. Tinerii români nu au
ieșit în decembrie 1989 în
stradă pentru democrație și lib-
ertate, ca azi să fi anchetat și
arestat doar că faci politică sau
că nu ești de acord cu intere-
sele marilor puteri care
acționează arbitrar în țara
noastră. Pe această
paradigmă favorabilă de nișă
încearcă PSD să se situeze
profitând de victimizare și
oferindu-se public, cu o imag-
ine de redută împotriva
ingerințelor instituțiilor de forță
și ale capitalelor occidentale în
treburile interne ale României.
La asta se mai adaugă și o
politică dusă de Dragnea de a
numi tineri, e adevărat fără
prea mare experiență,
deocamdată, în fruntea
organizațiilor locale (la Cluj,
Nasra în locul ”baronului”
Rus!!!) și centrale, precum și
pe listele electorale, fapt ce in-
duce în opinia unor români
ideea că nu mai e partidul lui
Ion Ilici Iliescu. În problema Di-
asporei nu s-au dat înlături lid-
erii social-democrați să-l
înlocuiască pe Cătălin
Rădulescu, care nu făcea față
complexității situației și
cererilor românilor din
străinătate, și să-l numească
pe fostul ministru al Diasporei,
Angel Tîlvar, unul dintre cei
mai capabili, în fruntea PSD
Diaspora. Unii spun că Drag-
nea se ține de cuvânt când
promite ceva, posibil ca asta

să-l fi făcut un lider maleabil
care să poată bată din nou
palma cu Victor Ponta, care
cocheta cu o mutare de șah la
PRU, ce ar fi fost fatală pentru
PSD. Iar PRU a câștigat din
noile mișcări pe scena politica
un procent de trei la sută în
sondaje. Este evident că vic-
timizarea PSD de către justiție
și presa mainstream, corelată
cu imaginea de „redută” în fața
ingerințelor cancelariilor occi-
dentale, în cârdășie cu intere-
sele multinaționalelor, precum
și slăbiciunea guvernării
tehnocrate care s-a dovedit o
utopie prezidențială – , au făcut
din partidul social-democrat un
cocktail electoral exploziv pen-
tru alegerile din 11 decembrie
2016. Lumea nu mai face
diferența dintre dosarele de
corupție și cele politice, la
aceasta a dus incompetența
sau greșelile unor factori din
servicii și justiție. Justiția făcută
în forță în dauna prezumției de
nevinovăției a dus la o reacție
de negare în rândul electorilor
români. Cu încă două sau trei
dosare politice deschise pentru
invitarea unor personalități ale
lumii occidentale în țara
noastră, PSD riscă să ajungă
spre 50 la sută din sufragiile
românilor. Românii se pare că
nu au uitat, de asemenea, nici
”pomenile electorale” din gu-
vernarea Ponta, dar nici spri-
jinul financiar acordat
bisericilor și mănăstirilor. PSD
fără să facă multe lucruri
câștigă scoruri în sondaje.
Cine credea această „rein-
ventare” electorală în urmă cu
un an de zile, după Colectiv?
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