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Mai răi decât veneticii…Mai răi decât veneticii…

Cezar Adonis

Mihalache

AAdevărul că se pri-
cep la promovarea voinței…
„prin noi înșine!”… Dar nu al
unei „Voințe Naționale”
brătiene, ci al interesului
personal și de clică. Și nu al
crezului care a unit o țară în
trecut, ci al unei doctrine
dintr-o contemporaneitate
politică pusă în slujba răului.
Al răului generat 
de frustrare, ranchiună,
autosuficiență și vende-

tism… Prin acest nou „noi
înșine”, liberalii ne fac mai
mult rău decât ne produc
chiar veneticii. Atât de mult
că, de multe ori, te întrebi
dacă nu cumva ultimii sunt,
de fapt, chiar cei dintâi „lib-
erali” de azi?!…

Atâta dușmănie se
cerne ca o cenușă
distrugătoare peste ide-
alurile pe care ar trebui
măcar să le omagiem la
aniversări rotunde, căci sun-
tem încă departe de a fi cu
adevărat continuatori în pro-
movarea și securizarea lor,
încât îți dorești ca acești
(a)liberali să iasă din Istorie
înainte de a fi distrus imag-
inea, nu a înaintașilor lor,
căci e o blasfemie să-i con-
sideri pe ei urmași ai
brătienilor, ci a înaintașilor
noștri.

După asaltul de
iredentism din ultima vreme,
ne așteptam ca
maghiarimea politică să fie
cea care va încerca să dina-
miteze Centenarul Unirii. Să
conteste juridic orice virgulă,
orice reverență în 
fața înaintașilor, orice
omagiu adus Panteonului
Național…

Dar nu au făcut-o…
Nu ei. Pentru că nu a fost
nevoie să riște un blam din
partea Națiunii Române
când cozile de topor ale lib-
eralilor dau ele cu sete 

în rădăcinile și trunchiul
națiunii.

Cu o imbecilitate
demnă de banca
oligofrenică a clasei politice,
pe care, iată, electoratul nu
a reușit să o exmatriculeze
la alegeri, (a)liberalii au dus
„Legea Centenarului Marii
Uniri” la judecată în plenul
Curții Constituționale a
României, reclamând o
neconstituționalitate a aces-
teia. Într-o joacă mult prea
mult timp permisă cu sim-
bolurile naționale, în pragul
unui examen al Demnității

noastre în fața Panteonului
Național, (a)liberalii au
azvârlit în groapa lor cu
nisip și găletușe din curtea
Cotrocenilor, unde își caută
de pe acum medaliile jubil-
iare și diplomele aniversare
atribuite cu rang de colan la
Centenar, omagiul unei
națiuni întregi.

Oricum eram deja
într-un punct jalnic al formei
noastre de recunoștință…
Să ai nevoie de o lege pen-
tru a împlini o celebrare de
suflet?!  Să pui întreg „Cen-
tenarul” într-o lege pentru a
omagia jertfa înaintașilor?!
Când, de fapt, toate acestea
trebuiau să se împlinească
firesc, să vină 
din încredințarea fiecărui
funcționar public sau guver-
namental măcar din șansa
primită de a fi la timpul și în
locurile astrale ale „Cente-
narului”.

Dar să fii lovit și din
interiorul epigonilor care au
această șansă istorică, din
care ar trebui să învețe, nu
o lecție de viață, ci a unui
secol de istorie, este mult
prea mult.

De ce a atacat PNL-
ul „Legea Centenarului” la
CCR?… Probabil, dacă
Brătianu însuși ar veni din
rădăcinile istorice ale
națiunii și nu ar putea
înțelege ce se întâmplă.
Pentru că frustrările actu-

alilor liberali nu au nici o
legătură cu sacrificiile și
crezurile înaintașilor. Nu ar
putea pricepe de ce pentru
lăturile viscerale ale actualei
umori (a)liberale contează,
nu Țara, nu binele ei, nu
sacrificarea interesului pro-
priu pentru binele
generațiilor încă nenăscute,
ci o medalie, un loc în față,
un autoelogiu al narcisismu-
lui politic care a înlocuit
crezurile și doctrinele
naționale…

Klaus Iohannis nu
va mai putea acorda

distincții în cadrul Cente-
narului! Asta reproșează în
mare (a)liberalii! Aici este
drama și neghiobia lor în
prag de jubileu! Nu faptul că
țara a încăput pe mâna ve-
neticilor, nu faptul că
maghiara s-a înfiripat ca
limbă oficială! Tragedia țării
în viziunea liberalilor este
aceea că președintele a fost
dat la o parte de un parla-
ment ce a schimbat legea
Centenarului. Și nici măcar
de „…oha” nu le pasă! Ci de
medaliile, distincțiile pe care
nu va mai avea cine să le
prindă de hainele lor de câr-
paci politici.

Dar, de fapt, nici
măcar nu este vorba de
asta… Pentru că Iohannis le
va putea da medalii aniver-
sare câte nu pot ei duce!
Căci nu trebuie să o facă în
cuprinsul unei legi; ci al
Centenarului în sine.

Și oricum, nu despre
medalii prinse în piept este
vorba. Ci de felul în care își
așează, „prin ei înșiși”,
imaginea lor în paginile
contemporaneității care s-ar
putea să nu le rezerve nici
măcar un rând în filele Isto-
riei ce se scrie acum.

●

Împreună pentru ei!Împreună pentru ei!

George

Alexander

ÎÎmpreună pentru
ei!Nu contează culoarea
politică, simpatiile de mo-
ment şi adversitățile. Aşa
cum o uşă nu poate fi decât
ori închisă, ori deschisă!, aşa
vom ajunge şi noi într-un
ceas al destinului să dăm
socoteală! Căci niciunul din
noi nu poate sta pe margini
acum, fiecare conştiință tre-
buie să aleagă: ori salvează
aceste suflete, ori le întoarce
spatele, abandonându-le în
închisoare!

NOI – POPORUL
ROMÂN UNIT suntem sin-
gurii care pot să îi salveze!

Ne-am săturat de
incompetența şi lipsa de
omenie a autorităților. Cu
excepția câtorva parlamen-
tari, Dubrovie, Codreanu,
Coliu şi Grapini, nimeni din
statul de drept, România, nu
a făcut ceva pentru aceşti
copii!… Sau, mai bine zis, au
făcut totuşi ceva prin
indiferența lor: i-au lăsat să
moară pe copiii Smicală, nu
le-a păsat de lacrimile lor! S-
au fotografiat făcând grătare
pe la Cotroceni în timp ce
aceşti bieți copii, aceste su-
flete, îşi strigau disperarea,
plângând, smulgându-şi
părul!, implorând ajutor…

Ah! Ce mândru sunt
de țara mea, uneori! De
conducătorii ei străluciți! Mi-
aş da nu ştiu câte zile din
viață, vă spun, să-i fie şi ei
mai bine puțin!… Dacă
vremelnicii noştri conducători
şi-au plecat capetele şi tac,
noi nu avem cum să
renunțăm la COPII. Nu sun-
tem un popor care nu mai
are nicio demnitate. Dacă
am fost abandonați, noi nu
ne abandonăm frații şi, mai
ales!, copiii! Niciodată!

Atunci când reprezentanții
statului nu-şi îndeplinesc da-

toria de a apăra propriii
cetățeni, când merg în vârful
picioarelor în fața străinilor,
când nu îndrăznesc să
deschidă gura, (Ca
preşedinte şi prim-ministru al
țării!), nu ne rămâne altceva
de făcut decât să ieşim în
stradă. Şi, vom ieşi!

Acesta e numai în-
ceputul însă. Avertizăm atât
autoritățile străine care ne
urmăresc, dar mai ales,
autoritățile noastre, române,
că valul de proteste se va
întinde în întreaga lume!
Vor fi nu numai proteste, dar
se va organiza şi greva
foamei, treptat… Dacă lu-

crurile acestea vă onorează,
veți decide singuri… Este
mai bine pentru toți să
ascultăm de glasul rațiunii…

De aceea, CEREM:
1- Eliberarea

imediată şi necondiționată a
copiilor Smicală din casele
de copii din Finlanda şi repa-
trierea lor. Acțiune FERMĂ a
statului român!

2- Ajutor ferm din
partea statului român în
toate instituțiile internaționale
pentru redobândirea
celorlalți copii români,
preluați abuziv de către
autoritățile din diferite state.
(Copiii Racolța/Barbu,
Brădeanu, Hermina Gheo-
rghe, Dina Stelica, etc., etc.)
3- Ajutor ferm din partea stat-
ului român şi stoparea
imediată a executărilor silite
a mamelor care se refugiază
în propria țară din cauza
abuzurilor comise împotriva
lor în alte țări, şi li se iau
copiii!

OPRIȚI MĂCELUL! 
OPRIȚI VÂNZAREA DE
SUFLETE ROMÂNEŞTI!

APĂRAȚI-LE DREPTURILE
CELOR DIN NEAM CU

VOI!

●
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Crez de tinereţe, crez de generaţie!Crez de tinereţe, crez de generaţie!

Gică

Manole

ÎÎn toamna anului
1919, Corneliu Zelea Co-
dreanu se înscrie, ca membru
activ, într-o organizaţie
patriotică, „Garda Conştiinţei
Naţionale” întemeiată şi
condusă de muncitorul Con-
stantin Pancu cu sediul în
strada Vasile Alecsandri, nr. 3,
Iaşi. Organizaţia avea caracter
muncitoresc. Constantin
Pancu era muncitor instalator,
cu patru clase, orator şi iubitor
al celor mulţi şi săraci dar cu
„conştiinţă clar românească”.
Garda Conştiinţei Naţionale a
activat doar în anii 1919 –
1920, anii de mare pericol co-
munist pentru România. Garda
Conştiinţei Naţionale strângea
pe străzile Iaşului, în „Piaţa
Unirii”, mulţimi impresionante
de până la 10.000 de cetăţeni
ridicând conştiinţa naţională a
românilor în acel moment critic
acţionând ca o veritabilă
„barieră în faţa valului comu-
nist”. Între agenţii Moscovei,
care manipulau parte din
muncitorimea Iaşului, şi
organizaţia lui C. Pancu, au
avut loc confruntări de stradă,
zilnice şi, desigur, sângeroase.

Garda Conştiinţei
Naţionale, şi-n care Corneliu Z.
Codreanu a devenit activist de
seamă, obţine, în februarie –
martie 1920, două victorii îm-
potriva uneltirilor comunisto –
moscovite. În 10 februarie
1920, la Regia monopolurilor
statului din Iaşi, unde munceau
1000 de lucrători, comuniştii au
declanşat greva generală.
Steagul roşu, steagul lui Lenin
a fost înălţat şi fâlfâia triumfător
pe clădire. Simbolurile statului
român au fost date jos, dis-
truse. În locul lor au fost afişate
fotografiile „marilor eroi prole-
tari” Karl Max, Lev Troţki, Cris-
tian Rakovski. Muncitorii care
au fost împotriva actelor
antinaţionale au fost bătuţi,
răniţi, alungaţi. Într-o aseme-
nea situaţie tensionată, gravă
Constantin Pancu şi C. Z. Co-
dreanu se pun în fruntea unei
mulţimi de muncitori ieşeni, cu
steagul tricolor în mână,
pleacă de pe strada
Lăpuşneanu prin Păcurari cân-
tând nu „Internaţionala”, ci
„Deşteaptă-te Române”. Ajung
la Regie, Codreanu se urcă pe
clădire, aruncă jos steagul
roşu, înlocuindu-l cu steagul
tricolor, şi predau clădirea Ar-
matei. Greva comunistă va fi
zdrobită. Pancu şi Codreanu
adună 500 de muncitori „din
toate colţurile Iaşului” şi re-
deschid fabrica. După câteva
zile, foştii grevişti, induşi în
rătăcire de agenţii Moscovei,
solicită acordul autorităţilor de
a fi reprimiţi la lucru.

A doua victorie a
patrioţilor români şi a Gărzii
Naţionale va fi repurtată, tot
împotriva unui focar otrăvit de
agitaţie moscovită, cel mai put-
ernic centru comunist care era
la atelierele C.F.R. Nicolina
Iaşi, în luna martie 1920.
Agenţii Moscovei, peste 5000,
erau înarmaţi. Autorităţile
române nu aveau curajul să

intervină. I-au sfătuit pe
conducătorii patrioţi Constantin
Pancu şi C. Z. Codreanu să nu
se aventureze în bârlogul
bolşevic de la Nicolina. Steagul
roşu moscovit flutura şi aici
peste atelierele C.F.R.. Patrioţii
îşi asumă riscul, pătrund, cu o
locomotivă luată de la depou,
în Ateliere. C. Z. Codreanu
urcă pe scara lungă, cu
steagul tricolor în dinţi, ajunge
pe clădire, aruncă cârpa roşie
jos, înălţând tricolorul.
Sfidează urletele, ameninţările
bolşevicilor dovedind un curaj
exemplar.

În faţa hotărârii
patrioţilor români oamenii
Moscovei ameninţă, dar dau
înapoi: „Efectul moral al aces-
tei acţiuni este incomparabil.
Iaşul hueşte. Pe stradă nu se
vorbeşte decât despre „Garda
Conştiinţei Naţionale”. Un
curent de redeşteptare
românească pluteşte în aer.
Trenurile duc mai departe, în
cele patru zări, reînvierea. Ne
dăm seama că bolşevismul va
fi învins, pentru că în faţa lui, la
dreapta, la stânga s-a ridicat o
barieră de conştiinţă care nu-i
va permite să se extindă. Toate
drumurile de înainte îi sunt în-
chise. De acum va trebui să
dea înapoi. Nu mult după
aceasta a intervenit şi acţiunea
întreprinsă de guvernul gener-
alului Averescu, care a tăiat
orice perspectivă acestei
mişcări”.

Agitaţiile comuniste
pătrunseseră şi-n Parlament.
Vorbesc de primul parlament al
României Mari, creat în urma
scrutinului electoral pe baza
votului universal în noiembrie
1919, şi-n care ajunseră şi oa-
menii Moscovei. Unii parla-
mentari voiau debarcarea
monarhiei cu ajutorul Rusiei
comuniste, Ion Mihalache,
dându-i impresia lui Ion I. C.
Brătianu că primul for legislativ
al României Unite oferă un
spectacol de „Dumă
prerevoluţionară”. Pericolul în
care se afla ţara era manifest.
Tot marele om politic liberal, I.
I. C. Brătianu va găsi soluţia.
La sfatul său, regele Ferdinand
îndepărtează guvernul Alexan-
dru Vaida-Voevod, ce se afla la
Londra, printr-o telegramă
cifrată, o metodă „suigeneris”,
şi-l aduce la putere pe gener-
alul Alexandru Averescu,
scopul fiind de a restabili or-
dinea în ţară şi a consolida
statul român. Am zăbovit mai
în urmă asupra împrejurărilor
în care s-a creat primul guvern
Alexandru Averescu în 1920,
ce mandat a primit acesta de la
rege şi I. I. C. Brătianu în urma
negocierilor secrete, pe o
durată strict limitată în vederea
atingerii unui scop.

Desigur, cele două
fapte de bravură înfăptuite de
C. Z. Codreanu în Iaşul anului
1920 i-au adus prestigiu şi
popularitate. Nu „neastâmpărul
militant”, de care scria Z.
Ornea, l-a determinat pe
tânărul C. Z. Codreanu să se
implice în evenimentele timpu-
lui. Riscurile asumate nu erau
deloc mici. Masa bolşevică era
înarmată, iar crima politică nu-
i era străină. Z. Ornea, dacă ar

fi avut o minimă onestitate,
dacă tot a scris despre „mili-
tantismul” tânărului student, să
fi făcut precizarea pentru ce
anume milita Codreanu în anii
’20? Împotriva cui se ridicase
el şi miile de locuitori ai
Iaşului? Desigur, împotriva
agenţilor comunişti ce infestau
metropola de la est de Carpaţi,
toţi agenţi plătiţi ai Rusiei Sovi-
etice şi care agenţi, ideologi,
conducători controlau prin ma-
nipulare şi propagandă
mincinoasă mare parte din
muncitorii ieşeni. Şi care
„conducători” ai muncitorilor,
ca dr. Ghelerter, Gheler,
Spiegler, Schreigher, erau
evrei. Aceştia au impus
mulţimii înfometate, victima
manipulării şi diversiunii, slo-
ganuri criminale precum „Jos
România”, „Jos Armata
Română”, „Jos regele Ferdi-
nand”, „Trăiască Rusia”,
„Trăiască Lenin”, „Trăiască
Marx” etc. Dacă tot scria de-
spre „militantismul” lui C. Z.
Codreanu, Z. Ornea putea să
fie explicit. Pentru ce milita?
Împotriva cui? Desigur,
cărturarului Z. Ornea nu i-a fost
străin adevărul în legătură cu
activitatea politico-socială, de
început, a lui C. Z. Codreanu,
dar s-a ferit ca dracul de
tămâie să-l spună. Cum să
scrie, el, că tovarăşii evrei
comunişti din Iaşi activau pe
faţă împotriva României şi pen-
tru Rusia?

În 1920, la Iaşi, Cor-
neliu Z. Codreanu s-a angajat
într-o aspră şi grea luptă civică
pentru apărarea statului
român, a României întregite. A
denunţat maşinaţiunile tene-
broase ale Rusiei, ce găsiseră
în evreimea Iaşului o veritabilă
coloană a V-a. „Militantismul”
lui urmărea salvarea integrităţii
teritoriale a României Unite, pe
care Românie Unită agenţii
Moscovei o denunţau ca pe un
„imperiu multinaţional”! Evreii
comunişti luptau pentru
dezmembrarea noului stat.
Poziţia tovarăşilor evrei
cominternişti, că statul român
este unul multinaţional şi că
fiecare comunist român are mi-
siunea sfântă de a lupta pentru
distrugerea lui, va fi inclusă şi
adoptată de partidul comunist
din România ca strategie
politică pe toată perioada
interbelică, ca program doctri-
nar.

Împotriva acestor
duşmani ai României, trădători
ai ţării, a luptat Corneliu Z. Co-
dreanu, cu toţii agenţi
N.K.V.D., aflaţi în slujba celui
mai periculos vrăjmaş,
U.R.S.S.. Codreanu atunci, şi
nu numai, a combătut cu
vehemenţă pe comunişti, co-
munismul, nu pe evrei ca
neam. El condamna activitatea
trădătoare a evreilor comunişti,
slugi ale Cominternului, nu
poporul evreu în sine. Nu a fost
vinovat Corneliu Z. Codreanu
că, în perioada interbelică, ma-
joritatea comuniştilor din
România interbelică au fost
evrei. Deci, ideologia sa, doct-
rina sa politică era net
anticomunistă şi nu antisemită.
După ce anii au trecut, iar
statul român consolidându-se,

C. Z. Codreanu, ca şi toţi ob-
servatorii avizaţi ai perioadei, a
înţeles un fapt indubitabil:
politicienii români ce formau o
oligarhie economică şi
financiară rapace a fuzionat pe
faţă cu o altă oligarhie, la fel de
rapace şi periculoasă, oligarhia
de origine evreiască din Româ-
nia. Împotriva acestor două
pericole majore ce puneau în
primejdie integritatea statului
român (agenţii Moscovei), sau
îl confiscaseră (anii 1930 –
1940), punându-l între paran-
teze, a acţionat în plan politic
şi civic pe durata vieţii sale,
Corneliu Zelea Codreanu.

El nu a urât pe evrei, ci
a urât pe comunişti. El n-a urât
pe evreii sărmani, cinstiţi, ci pe
evreii părtaşi la jaful general
exercitat şi de ei în perioada
interbelică în România. A-l
judeca în manieră tezistă, de
origine cominternistă, pe Cor-
neliu Z. Codreanu şi marea sa
mişcare politico-ideologică ca
antisemiţi se constituie într-o
grosolană mistificare a istoriei.

Anticomunismul doc-
trinar l-a definit până la moarte
ca şi combaterea oligarhiei (in-
diferent de origini) ce practica
pe lângă jaful sistematic, ca ur-
mare a monopolului puterii, şi
politicianismul abject având ca
rezultat destructurarea statului
român, slăbirea acestuia, au
reprezentat fundamentele ide-
ologice ale lui Corneliu Z. Co-
dreanu şi ale grupării politice
creată de el.

Aşadar, nu anti-
semitism primitiv, visceral cum
au indus mincinos autorii
cominternişti, nu clan de crimă
organizată, ci activism politico-
ideologic ce denunţa trădarea
ţării de chiar oligarhia care o
conducea. Activism politic ce
urmărea trezirea Naţiunii
Române, implicarea ei în sal-
varea ţării de la dezastrul spre
care o împingeau oligarhii
vremii. Ion Vinea, autorul stra-
niului roman „Lunaticii”, a avut
dreptate când a declarat în
1934 că tineretul ţării ce venise
sub steagurile lui C. Z. Co-
dreanu, era condamnat la
moarte de oligarhie.

Sfidarea, înfruntarea
cu care tineretul ţării denunţa
trădarea intereselor poporului
român de către oligarhie nu le
va fi iertată. Cum niciodată
orice oligarhie, sau grup de
putere din România, indiferent
de epocă şi timp, nu va ierta pe
cei ce vor avea dârzenia să-i
înfrunte, să le demaşte
abuzurile, trădarea, diversiu-
nile, confiscarea statului şi
folosirea pârghiilor de putere
întru crearea de privilegii finan-
ciar-economice în dauna
prosperităţii tuturor, generale.

Preocupat de marea
primejdie a comunismului, Cor-
neliu Zelea Codreanu încerca
să identifice mijloace de a-l
contracara. Muncitorii, sublinia
el, au dreptul de a avea pe
masă pâinea cea de toate
zilele. Ei produc bunuri şi pe ei
se reazămă ţara. Muncitorul,
credea, C. Z. Codreanu, are
nevoie ca de aer pe lângă
pâine şi de demnitate, de
onoare şi de libertate. Nu cu
vorbe goale se umple de

conţinut ideea de demnitate şi
libertate, ci cu prosperitate
economică. Dacă muncitorul
lucrează pentru folosul patriei,
patria să-l recompenseze pe
măsură. Drepturile muncitoru-
lui de pe întinsul ţării trebuie
împlinite cu ajutorul statului, nu
împotriva statului cum acţionau
agenţii Moscovei, comuniştii.
Numai că pâinea şi onoarea
muncitorului nu sunt de la sine
înţelese, nu derivă, cum ar fi
firesc, din sudoarea muncii lor.
Ele trebuie smulse şi impuse
„partidelor oligarhice”. Nu însă
într-o luptă ce se duce sub
steag străin. Pe pământul
României este inadmisibil să
fie înălţat alt steag în afara
celui naţional, aşa cum o fac
agenţii comunişti ai Moscovei,
susţinea cu tărie C. Z. Co-
dreanu.

Dreptatea pentru
muncitorul român e posibilă
doar sub flamura tricoloră. Cei
care îndeamnă muncitorimea
română ca, în numele dreptăţii
pentru ea, să se ridice îm-
potriva hotarelor ţării,trebuie
înfruntaţi. Dacă pâinea munci-
torului român e sfântă, la fel de
sfântă e şi ţara. Nu vom admite
„nimănui ca pentru pâinea ta
să pustieşti şi să dai pe mâna
unei naţii străine de bancheri şi
cămătari, tot ce a agonisit
truda de două milenară a unui
neam de muncitori şi de viteji”.
Dreptatea ta, în cadrul dreptăţii
neamului!  Nu se admite ca
pentru dreptatea ta „să sfarmi
în bucăţi dreptatea istorică a
naţiei căreia aparţii”.

De asemenea, e de
combătut cu dârzenie, mereu,
neobosit demagogia obraznică
a oligarhiei ce s-a instalat în
fruntea statului „la adăpostul
formulelor tricolore”. Oligarhia,
cinică şi tiranică, lipsită de iu-
bire de ţară, i-a adus pe munci-
tori în pragul disperării,
exploatându-i nemilos.

Vorbeşte de patrie, dar
ea n-are patrie şi dacă zice că
o are n-o iubeşte! Vorbeşte de
Dumnezeu, dar nu crede în
El!Latră cu mincinoasă smere-
nie (ei, oligarhii) despre Biser-
ica neamului, în care nu intră şi
nu se roagă. Vorbeşte despre
simbolurile neamului, ea, oli-
garhia, cum ar fi Armata, dar la
momentul adevărului, aceeaşi
Armată a fost trimisă la război
aproape dezarmată.

-urmare în pagina a 4 a -
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Crez de tinereţe, crez de generaţie!Crez de tinereţe, crez de generaţie!

Gică

Manole

-urmare din pagina a 3 a -

AAşadar, oligarhia, în
viziunea lui C. Z. Codreanu,
n-are nici Patrie, nici Dum-
nezeu, nici Onoare, nici
Biserică, nici Respect pen-
tru Strămoşi. Pentru ea,
sacrificiul eroilor neamului a
fost prilej de căpătuială. În
clipa marii biruinţi ea nu a
îngenuncheat întru slava
eroilor neamului, ci s-a
umplut de nădejdea unor
afaceri şi mai mari. Nu vom
mai permite, concluziona C.
Z. Codreanu, acestor
secături imorale, escroci
politici să ne mai confişte
destinul.

Noi, cei tineri, glosa
el, ne închinăm, smeriţi, în
faţa vitejilor neamului al
căror uriaş sacrificiu ne-a în-
tregit ţara. Sacrificiul
cutremurător al eroilor îi per-
mite să creadă în noul stat
român întins de la Nistru
până la Tisa. Crede în statul
român ce cuprinde pe toţi
românii cinstiţi, iubitori de
muncă grea, cărora le pasă
de soarta neamului. C. Z.
Codreanu, crede, în noul
stat român părinte protector
al familiei, care asigură
drepturi politice şi civile tu-
turor în vederea asigurării
armoniei sociale, care
asigură prosperitatea în
funcţie de munca depusă,
de sacrificiul efectuat.
Muncitorul să-şi apere drep-
turile în sindicate naţionale,
statul să purceadă la în-
deplinirea lor, iar beneficiul
să nu mai fie doar a oli-
garhiei, ci şi a celor ce
trudesc.

Crede, C. Z. Co-
dreanu, într-un Rege al
românilor, Ferdinand, un
adevărat părinte al ţăranilor
şi muncitorilor, ce nu a ezi-
tat să se facă una cu
poporul, jertfind totul.

Tricolorul e simbolul
nostru sfânt, sub mândra sa
flamură, cu toţii, în armonie,
ca fraţii, să clădim un nou
destin României Mari. Bis-
erica Naţională să fie în
frunte ca Sfântă şi Creştină
ce este. Preoţii să lumineze,
cu Evanghelia în mână,
poporul. Dacă nevoile nea-
mului o cer, să se jertfească
ca mucenicii istoriei noastre
trecute. Nu vorbe din
Evanghelie pentru popor, ci
fapte, pilde, credinţă pe
măsura Evangheliei. Doar
aşa poate învia neamul prin
creşterea conştiinţei auten-
tice naţionale de la păstorul
din munţi şi plugarul câmpu-
lui şi până la cărturarii ce
trudesc, cu toţii, întru edifi-
carea României de mâine.

Iată crezul lui C. Z. Co-
dreanu.

Extrem de revelator,
în direcţia cunoaşterii reale
a ideologiei tânărului Cor-
neliu Z. Codreanu, la vârsta
de 20 de ani, mi se pare
Apelul din 30 august 1920,
publicat la Iaşi, în ziarul
„Conştiinţa”. Este un text ex-
traordinar, adresat tuturor
locuitorilor României, şi care
ne dezvăluie un Corneliu Z.
Codreanu profund preocu-
pat de soarta poporului
român şi a ţării în acei ani
tulburi, cruciali. În Apel, C.
Z. Codreanu îi îndeamnă pe
români spre muncă cinstită,
să evite ura şi neînţelegerile
şi să întărească hotarele pa-
triei cu iubire. Pământul ţării
e al ţăranilor. Ei să-l
muncească cu sfinţenie
întru slava ţării. Trei valori
etice pot să înalţe ţara:
munca cinstită, credinţa în
Dumnezeu şi iubirea
pământului patriei. Uniţi
putem înfrunta vrăjmaşul ce
se frământă la Răsărit, dar
şi la Apus. Uniţi în jurul
Tronului şi al Drapelului
naţional vom fi mereu tari,
biruitori!

Spre a putea fi
cunoscută cât mai fidel
gândirea, concepţia politică
şi ideologică a lui Corneliu
Z. Codreanu când a început
marea sa luptă politică întru
folosul neamului românesc,
am să reproduc Apelul din
30 august 1920, în în-
tregime. Diversiunile jos-
nice, care de 8 decenii au
avut ca obiect minciuna şi
ura despre acest adevărat
erou martir al poporului
român, după ce va fi citit
textul de mai jos, se vor
dovedi doar ceea ce sunt
nişte produse ale urii şi pro-
pagandei antinaţionale.
Iată-l:

„Apel către
meseriaşi, muncitori, soldaţi
şi ţăranii români. Fraţilor,
după ani de groaznice lupte
lumea sărbătoreşte pacea
între oameni …

Dar iată că dinspre
răsărit se aud glasuri de ură
cari vădesc năzuinţa
duşmanilor noştri de a ne
sfâşia, prin învrăjbire şi
neînţelegerile dintre noi. Din
Rusia, stăpânită de întuner-
icul învăţăturilor greşite, por-
nesc îndemnuri de luptă la
foc şi la uciderea fraţilor de
acelaşi sânge.

Din Ungaria, care-şi
plânge mărirea de altădată,
se aud aceleaşi îndemnuri.
Duşmanii din răsărit s-au
unit cu cei din apus ca să
tulbure liniştea noastră pen-
tru ca apoi să ne poată
cotropi. Străinii de peste
hotare încercară să împartă
paharul cu otravă între noi,
prin înstrăinaţii cari trăiesc

la sânul ţării noastre. Ei au
cutezanţa să spună că în-
demnurile lor le fac în nu-
mele păcii, în numele
dreptăţii şi al libertăţii, în nu-
mele muncitorilor.

Cuvântul lor e minciună, în-
demnul lor e venin omorâ-
tor, căci: «Ei zic că voiesc
pacea, dar ei singuri o nim-
icesc omorând pe cei mai
vrednici». Cer libertatea, dar
cu ameninţări de moarte,
silesc lumea să li se
supună. Doresc înfrăţirea,
dar ei seamănă ura, ne-
dreptatea, desfrâul în mi-
jlocul popoarelor… Cer
desfiinţarea armatei, dar ei
se înarmează. Ne
îndeamnă să aruncăm
steagul tricolor, dar voiesc
să ridice în locul lui steagul
roşu al urii. Să nu daţi
crezare manifestelor şi în-
demnurilor precum n-aţi dat
crezare manifestelor
duşmane când luptaţi la
Oituz, Mărăşti şi
Mărăşeşti… Desăvârşiţi lu-
crul început prin munca şi
cinstea voastră. Duşmanii
voştri sunt: lenea, ura şi
necinstea care domnesc
peste hotare şi care ne
ameninţă şi pe noi…(subl.
ns.).

Fraţi soldaţi,
Cu credinţă în Dum-

nezeu aţi înfrânt puterea
vrăjmaşului. Cu armele
voastre aţi tras pentru
veşnicie hotarele ţării. Cu
sângele vostru aţi
desăvârşit şi pecetluit jert-
fele voastre. De aceea nu
îngăduiţi ca mâini străine şi
nelegiuite să strice ceea ce
voi aţi săvârşit. Păstraţi mai
departe iubirea de ţară şi
credinţa către Rege. Aţi jurat
că veţi apăra cu ultima
picătură de sânge hotarele
Patriei. Păziţi-le în luare am-
inte, contra relelor porniri
ale vrăjmaşilor, căci aşa au
făcut părinţii şi străbunii
noştri.

Fraţi ţărani,
D u m n e z e u l

părinţilor noştri s-a înduioşat
de suferinţele noastre şi ne-
a dat un an îmbelşugat cum
rar s-a văzut. Fiţi
recunoscători faţa de bunul
Dumnezeu prin munca şi
credinţa voastră. Înnoiţi-vă
puterile de muncă, strângeţi
cu sârguinţă roadele
pământului. Fiţi liniştiţi căci
pământul dintre Tisa,
Dunăre şi Marea Neagră, l-
aţi câştigat în întregime.
Păstraţi-l cu sfinţenie,
apăraţi bogăţia lui prin
munca şi iubirea voastră.

Fraţi români,
În voi stă nădejdea

şi puterea acestei ţări. Voi
sânteţi şi fericirea zile de
mâine. Iar voi să nu vă
agonisiţi blesteme, ci

binecuvântări. Duşmanii ne
atacă la Nistru şi Tisa. Ei
încearcă să tulbure şi pace
înăuntrul ţării. Mântuirea
noastră e munca, cinstea,
iubirea de neam şi credinţa
în Dumnezeu… Strânşi în
jurul tronului şi uniţi sub
umbra steagului tricolor
vegheaţi la liniştea
ţării…(subl. ns.).

Români de pretutin-
deni, muncitori, meseriaşi,
soldaţi şi ţărani, fiţi vrednici
de strămoşii voştri şi la
înălţimea vremurilor pe care
le trăim.”.

Iată crezul lui C. Z.
Codreanu la 20 de ani!

Aşadar, înainte de
toate, C. Z. Codreanu aşeza
Patria. Patria prezentă se
reazămă pe trecut, pe
strămoşi, pe Ţara Veche.
Pentru binele ei românul tre-
buie să muncească cu cin-
ste şi onestitate. Ţara e a
celor ce cred în Dumnezeu,
de orice neam sau a oricărui
alt neam, cu condiţia să fie
loial patriei comune, să-şi
câştige pâinea cea de toate
zilele prin muncă cinstită, nu
prin hoţie.

Ţara o poate sluji
oricine, de orice neam, doar
sub flamura tricoloră. Cârpa
roşie pe care o tot ridica
atunci oamenii Moscovei nu
era decât steagul unui
neam străin şi hrăpăreţ. Iar
cei ce se înrolau sub el,
folosind diversiunea, minci-
una, ura şi crima, ca agenţi
ai unei puteri străine, erau
nişte „înstrăinaţi”. Lor li se
spune că românii n-au arat
cu plugul două mii de ani
pământul ţării ca să fie lăsaţi
să li se distrugă ţara. Li se
va bate obrazul celor ce se
bucură de drepturi şi libertăţi
în Ţară, dar le folosesc doar
pentru a face rău Ţării, a o
trăda. N-am apărat cu jertfă
uriaşă o mie de ani
pământul ţării, pentru ca în
ceasul cel mare al Unirii,
„înstrăinaţii” să ne dicteze
ce e bine şi ce e rău pentru
poporul cel vechi, accentua
C. Z. Codreanu.

Ţara are doar un
stăpân, omul pământului
care a murit pentru ea, a
suferit şi plâns pentru ea, şi
care în ceasul negru al
deznădejdii nu şi-a pierdut
credinţa în Dumnezeu. Şi
nu a celor care s-au pupat
pe bot cu duşmanul în cea-
sul înfrângerii. Pământul pa-
triei, de la Tisa la Nistru, de
la Mare la Carpaţii Nordici,
a fost sfinţit de jertfa eroilor
neamului. Urmaşii să-l
iubească şi să-l sfinţească
prin muncă cu hărnicie,
dând slavă mare Dum-
nezeului Dreptăţii. Nu ura şi
minciuna, cu care cei străini
de neam vor să întunece or-
izonturile ţării, sunt soluţia

mântuitoare, ci iubirea de
om/de frate şi soră, de
Adevăr şi cinste, de tem-
plele sfinte ale neamului.
Dacă străinii samănă ură,
sunt fiii urii şi ai răului. Dacă
ei nu vor pace, ci doar
vorbesc despre ea cu falsă
smerenie căci vor război,
sunt fiii întunericului. Doar
făcătorii de pace vor fi
binecuvântaţi, doar cei ce
îndeamnă la unire şi ar-
monie între hotarele sfinţite
de jertfă ale Patriei sunt fraţii
noştri, gândea la 20 de ani
Corneliu Zelea Codreanu.

Cei ce slujesc steag
străin sunt şi vor fi trădători.
N-a murit un milion de
români în marele război de
întregire, sub flamura sfântă
a Tricolorului, ca să per-
mitem „înstrăinaţilor” să
ridice sub cerul nostru o
cârpă roşie, străină şi
ucigaşă, care tulbură pacea
şi liniştea ţării.

Iată rezumat în
câteva cuvinte crezul de
tinereţe al lui Corneliu Z.
Codreanu, în Iaşul anilor ’20
şi în care nu identificăm
decât dragoste faţă de ţară,
iubire faţă de Strămoşi, re-
spect pentru valorile
naţionale din totdeauna, re-
spect pentru străini în
măsura în care sunt loiali
României.

Aşadar, nici vorbă
de xenofobie, rasism, anti-
semitism de care tot scriau
şi încă mai scriu autorii
cominternişti cu o
neruşinare fără asemănare.
Ceva mai încolo, voi analiza
„punctul de vedere” al unui
autor cominternist, autentic
comisar al poporului în anii
’50, despre mişcarea şi ide-
ologia politică a lui C. Z. Co-
dreanu, spre a înţelege
cititorul ce fel de istorie mi
se preda mie ca elev şi stu-
dent şi pe care o învăţam.
Este vorba de Miron Con-
stantinescu, adversarul
tenace, constant al lui Ghe-
orghiu-Dej, stâlp de nădejde
al N.K.V.D.-ului şi U.R.S.S.,
din 1944 până în 1971, în
România comunistă.

●
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Când Ardealul a început a semăna a „Erdély”…Când Ardealul a început a semăna a „Erdély”…

Cezar Adonis

Mihalache

NNeîndoielnic, tre-
burile încep a semăna cu
tabloul a ceea ce și-au pro-
pus ei ca țel final. Și nicide-
cum cu ceea ce „doar” au
visat. Cu transpunerea, cu
punct și virgulă, în felurite
cadențe, de la pașii
„mărunți” la trântirea labelor
lor înnoroiate de umoarea
verzuie a unei Istorii ce a
vărsat pe la colțuri în fața
mizeriilor și acțiunilor lor, cu
impunerea, dară, a felului în
care vor ei să arate țara. Și
nu vorbim despre cum ar
vrea ei să fie țara noastră, ci
felul în care zidesc deja pe
limba lor ceea ce noi
abandonăm cu atâta
lașitate. Pentru că aceasta
este singura „înverșunare”
pe care o contrapunem Isto-
riei: blazarea și lașitatea…

Sămânțele sădite
vreme de 27 de ani și-au ițit
colții, străpungând și prin
urmele lăsate de lamele co-
zilor noastre de topor, umo-
rile de șovinism ajutându-le
doar să se înalțe mai grab-
nic. Iar acum, ei, cei ce nu
nimic au a sărbători, ne
anunță râtos, în țara noastră
în 2018, se pregătesc a cel-
ebra, în 2020, trunchiul tot
mai zvelt și a sa coroană tot
mai bogată de revizionism.

Iar cum Ardealul începe a
semăna cu transpunerea în
realitate a hidoaselor
fantoșe ale (ne)trecutului,
readuse pe ulițele, străzile,
monumentele, clădirile, ba,
orașele pe de-a întregul, și
grație drumului pe care noi
l-am facilitat prin indiferență

și blazare, liderii maghiari
au început a întoarce foaia.

Le place țara! Așa
cum le-a plăcut dintot-
deauna, așa cum au poftit
mereu la ea, plescăindu-și
de plăcere limbile de jivine,
jinduind la bunurile noastre,
dar au știut a mima „dez-
gustul”, snobismul de a
privi, terifiați chiar!, mult
reproșatul nostru „primi-

tivism” de valahi. Le place și
vor, dacă lucrurile tot au în-
ceput a se așeza în
favoarea lor, să pună
capăt… „neînțelegerilor”
dintre… noi și Ungaria.

Pentru că aici a
ajuns tupeul „diplomației”
UDMR: acela de a se pune

vizitiu la felul de normalizare
a relațiilor bilaterale! Sigur,
traducerea vorbelor
președintelui UDMR, Kele-
men Hunor, nu necesită
prea multă „stilizare”. Căci,
în orice topică s-ar așeza
nechezatul acestuia, esența
este aceeași: „UDMR este
gata să-și asume nor-
malizarea relațiilor dintre
cele două state”. Și oricât

de nepotrivită ar fi „traduc-
erea”, aroganța lui Kelemen
Hunor nu poate fi trecută cu
vederea. Mai ales că nici nu
a dorit așa ceva, ci trans-
miterea unui mesaj clar. Își
asumă „normalizarea”
relațiilor bilaterale, pentru
că, nu-i așa?!, ei au fost cei

ce au pus umărul la
vărsarea atâtor butoaie de
venin…

Acum sunt la
capătul unei etape istorice:
toate semințele ce ar fi putut
fi sădite au fost îngropate
strașnic în pământurile
noastre. Iar ceea ce a
răsărit este suficient de bine
înfipt cu rădăcini de ură și
pizmă în țarina noastră încât

nu mai este nevoie să le
vegheze. Și vor  „nor-
malizarea” acestor relații.
De fapt, uniformizarea
vecinătăților lor secuiești și
secuiești-„partiumice” în
conturul de pumnal pe care
Istoria ni-l va lăsa din nou
înfipt în piept dacă și la anul,
dar, mai ales, în 2020, ne va
găsi în aceeași stare de
delăsare.

Căci, dacă în prag
de „Centenar” și în
următorul an de jubileu, al
Marii Unirii, nu vom repune
românismul la locul lui, dacă
nu vom scoate, și cu falxul
dacic la nevoie (căci doar
nu vom sta cu mâinile goale
în fața secuilor ce se
pregătesc „cu arma în
mână”, nu?!), de nu vom
smulge și din pietre sim-
bolurile lor ce ne-au asaltat
în 27 de ani de abuz istori-
ografic, atunci, în următorii
doi ani, vom asista la un
asalt al vrejurilor de ireden-
tism și revizionism „tri-
anonic” de care însăși
Istoria se va cutremura.

●

Bărbați de stat, nu politruci de haită!Bărbați de stat, nu politruci de haită!

Iulian

Chivu

ÎÎn acest context
internațional tot mai tulbure în
spațiul geopolitic din proximi-
tate, aproape la fel de confuz
pe mai tot mapamondul,
împinge România, în
consecință și ca atare, într-un
unghi îngust, fără deschideri
către prea multe alternative și
către tot mai puține
răspunsuri lejere. Uniunea
Europeană, un punct de
reazem pentru statele mem-
bre din Est, se clatină sau
este ajutată să se dezbine
spre liniștea și totodată
satisfacția Rusiei. 

NATO a pierdut 
startul în conflictul din zona
Orientului Mijlociu în vremea
președintelui Obama și Don-
ald Trump nu poate recupera
totul numai prin spontaneitate
fără luciditate.

Așadar, la nivel
global, Rusia lui Putin, printr-
un tur de forță în spațiul fost
sovietic cu reașezări de
granițe, prin strategii diplo-
matice subtile, inclusiv cu
sprijinul hackerilor ei, după
Brexit, ar avea motive să ju-
bileze dacă Franța și-ar ex-
prima opțiunea electorală
către Marine Le Pen și nu
către Emmanuel Macron,
ceea ce ar însemna aproape

fără îndoială o nouă și poate
fatală lovitură dată Uniunii.
Momentul Brexit a condus și
așa la exprimarea mai mult
sau mai puțin fățișă a unor
ezitări din partea altor state
membre UE, unele dintre ele
fiind deja angajate într-o
diplomație duplicitară, pre-
cum Ungaria lui Viktor Orban,
aspru criticat recent de Guy
Verhofstadt, liderul ALDE din
Parlamentul European, și
comparat cu Stalin și 
cu Brejnev pentru
radicalizările sale centrifuge.

La Budapesta,
iredentismul renaște nest-
ingherit și amenință să prolif-
ereze nu numai la nivel
diplomatic odată cu
înființarea Departamentului
Trianon 100 prin al cărui pro-
gram, explicit, se urmărește,
cu orice preț și sub diverse
modalități, boicotarea cente-
narului Marii Uniri de la 1 De-
cembrie 1918. Aceste acțiuni
din afară vor fi dublate,
potrivit unor așteptări, dacă
nu și unor semnale, de stimu-
larea unor grupuri
naționaliste maghiare din
Ardeal, dispuse să reediteze
până și evenimente aidoma
celor din ani 90. În acest timp,
la București, PSD, după ce a
câștigat alegerile din decem-
brie 2016, pare să nu fie in-
teresat de aceste chestiuni,
de care cu siguranță are

cunoștință, ci mai mult de
reglări de conturi, de
satisfacții vanitoase și de
ajustarea Codului Penal după
nevoile justițiabililor din Par-
lament. Mai bine de cinci luni
de strategii și manevre, care
la un moment dat au scos
marile orașe în stradă să
protesteze, s-au pierdut în
tensiuni și promisiuni, în
amenințări și scenarii, în
dezvăluiri și stupoare care
cheltuie în derizoriu energii
demne de o cauză mai bună.

Proiectul unui depar-
tament consacrat Centenaru-
lui Unirii a rămas mai mult un
proiect și singura voce care
încearcă să atragă atenția
spre provocările de la Bu-
dapesta este cea a Acade-
miei, mai concret a rectorului
clujean Ioan-Aurel Pop care
denunță „războiul
informațional și de comuni-
care cu Ungaria”, pregătită să
prezinte cu un efort diplo-
matic concertat o altă versi-
une a adevărurilor de acum
100 de ani și a celor de azi
din Ardeal, umbrind cel mai
important eveniment istoric al
poporului român. Deserviciile
ostile aduse românilor de Tri-
anon 100 ar putea avea
efecte pe termen lung,
apreciază analiștii politici, și
ele se vor putea măsura în
principal în alungarea investi-
torilor străini, în incertitudine

și animozități interetnice. 
Premierul Grindeanu

nu are nicio replică dacă nici
șeful lui de partid nu are, cum
observa recent un analist
politic (Cozmin Gușă):
Președintele, lipsit de conlu-
crarea unui guvern neînregi-
mentat politic, după ce a fost
supus unui tir prelungit ALDE
– PSD, este acum cel de la
care se așteaptă luarea unei
poziții ferme, credibile inclu-
siv din direcția apartenenței
sale la o altă etnie decât cea
majoritară. El ar putea avea
atitudinea unui român auten-
tic în timp ce omul numărul
doi în stat, Călin Popescu
Tăriceanu (aprecia Cozmin
Gușă), este un om suspectat
că are o relaţie foarte bună
cu serviciile secrete maghiare
şi un om care în portofoliul de
relaţii personale are
operaţiuni ştiute de către oa-
menii din statul român, care
sunt chestionabile din punct
de vedere a dedicaţiei pentru
interesele maghiarilor în
România, pe care le-ar fi fa-
vorizat din moment în mo-
ment. În ce-l privește pe Liviu
Dragnea, aprecia același
analist politic, el nu este aple-
cat căptre acest gen de
subiecte, el când vorbeşte de
România vorbeşte pentru că
aşa se cade, aşa îi spun
consultanţii. Dânsul nu are
posibiltatea accesului la idei

care ţin de naţiunea română,
care ţin de statalitate. Dacă îl
întrebaţi repede ce e cu Tri-
anonul, o să vedeţi că face
confuzii grave.

Președinții de par-
tide, parlamentarii se
situează într-o neutralitate
inocentă, de politruci mărunți
și nu de bărbați de stat aut-
entici, puternici prin prestația
lor precum Brătienii, Maniu,
Titulescu, Iorga și alții. S-ar
părea că a venit momentul în
care Klaus Iohannis să se
arate mai util decât și-au
imaginat toți cei care i-au
minimalizat importanța și
calitățile, care i-au limitat și i-
au nesocotit prerogativele
constituționale, iar CSAT, Gu-
vernul și Parlamentul să se
pronunțe ferm și demn, altfel
decât în discursul de cam-
panie electorală, demagogic,
anost, vetust, sforăitor; țara e
totuși ceva mai mult decât o
urnă de voturi și i se cuvin în
frunte bărbați de stat, nu
politruci de haită.
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