Legea minorittăŃilor

Iată de ce şi eu sunt împotriva acestei legi
În România s’au edificat lucruri măreŃe, nu o dată întrecând alte state europene; s-au dat
unele legi deosebit de bune; Ńara nu a stat pe loc; în multe domenii de activitate au
apărut rezultate, chiar întrecând unele state avansate. Geniul românesc, recunoscut
chiar şi de duşmanii noştri, în multe privinŃe a depăşit hotarele Ńării. Au fost şi sunt valori,
şi uneori elite sociale, cu care, pe bună dreptate, ne mândrim. Sunt virtuŃile noastre, pe
care alŃii nu le au.
Dar, duşmanii dacoromânităŃii noastre, aceşti inamici ai stirpei noastre, care vegetează
chiar în interiorul Ńării, în vârful ei, ne-au îngenunchiat populaŃia autohtonă (lăsată cu
premeditate să mustească în ignoranŃă) şi au acceptat cu multă bunăvoinŃă tot ce ne-a
poruncit şi ne porunceşte străinătatea. Dintr-un simŃământ de laşitate, pentru a-şi păstra
scaunul vremelnic ce-l ocupă (datorită votului populaŃiei infantile în discernământul
indus, a manipulării acesteia), ahtiaŃi după îmbogăŃiri rapide şi fără muncă, guvernanŃilor
le este indiferentă păstrarea identităŃii patriei, a limbii. Încetul cu încetul nu mai avem
tradiŃii (obiceiuri, sărbători autohtone – moştenite de la strămoşii strămoşilor noştri –,
cântece, literatură clasică românească etc.). Toate actele de cultură, pur româneşti, se
pierd pe zi ce trece.
Istoria noastră, încetul cu încetul se desfiinŃează, mai ales prin educarea nepatriotică a
tineretului din şcoli, înlocuindu-se istoria domnitorilor neamului românesc cu texte care
nu au nimic cu istoria patriei. De asemenea, tot cu ajutorul cozilor de topor din vârful
piramidei, - aleşii populaŃiei ignorante - ni se falsifică şi mistifică istoria, se încearcă
distrugerea probelor arheologice, a izvoarelor istorice, a monumentelor şi megaliŃilor, cât
şi aplatizarea şi ostracizarea simŃămintelor naŃional-patriotice; ni se denigrează părinŃii
naŃiunii, personalităŃile, vechile şi actualele valori româneşti. Agresiunea trădătorilor se
accentuează. Se induce scoaterea din istorie a identităŃii noastre dacoromâne, prin
substituirea ei cu o altă identitate, prin admiterea denumirii de etnie romă, care de fapt
este Ńigănească, pentru a o suprapune şi, în final, pentru a ni se lua locul şi spiritul în
cultura şi istoria universală. Chiar vinderea către străini a pământului patriei, bucată cu
bucată, gonirea intelectualilor din anumite judeŃe, de către aceşti străini de neam – mulŃi
din ei cocoŃaŃi la putere (dar tot cu ajutorul cozilor de topor ) -, toate acestea duc spre
dispariŃia naŃiunii noastre.

Pentru aceasta trag un semnal de alarmă. Alarmă de gradul zero.
Am declarat şi vom continua să declarăm că nu suntem împotriva nimănui, ci suntem
pur şi simplu, dacoromâni. Cei care simŃim româneşte nu putem sta deoparte când se
continuă cu diversiunea. Astfel, suntem acuzaŃi de naŃionalism-extremist. Se confundă în
mod voit şi premeditat naŃionalismul cu extremismul. Chiar şi actualul preşedinte al Ńării
declară că nu este naŃionalist, că este împotriva naŃionalismului. De unde se trage
concluzia că el nu-şi iubeşte Ńara, nu iubeşte naŃiunea română, aşa, cum, de exemplu
francezii, germanii, ungurii, evreii, polonezii, americanii, etc. sunt, prin fapte, naŃionalişti.
În mod voit sau din ignoranŃa înŃelegerii sensului cuvântului „naŃionalist”, cred că a făcut
această declaraŃie, la o întâlnire cu secuii. Dezideratul naŃionalism=extremism face parte
dintr-o voinŃă criminală, aceea de a ni se falsifica, în ultimă instanŃă, originea, vechimea,
autohtonia, vatra etnogenezei. Unii dintre aşa-zişii „istorici”, sau chiar unii conducători de

comunităŃi etnice din Ńara noastră, propagă şi induc în conştiinŃa unei anumite categorii
de populaŃie (cetăŃeni români de altă etnie) că nu suntem europeni - când, de fapt,
suntem naŃiunea-matcă din care au roit populaŃiile europene -, că suntem neam de slugi
-, când istoria noastră este nobilă, de patru ori imperială prin Troia, Alexandru cel Mare,
Burebista şi Roma, că nu am avut limbă scrisă – şi se trece sub tăcere că limba şi
scrierea noastră provin din limba pelasgo-dacă, dezvoltată de latini şi devenită limba
ştiinŃifică a întregii lumi.
Astăzi, tot ce-i românesc este socotit că nu mai este bun şi trebuie îndepărtat, radiat.
Încă din şcoală, în rândul copiilor şi a tineretului se induce în conştiinŃa acestora o
cultură străină, falsă, copiată slugarnic din a altor state. În România de astăzi,
servilismul a ajuns la rang de virtute. Ne închinăm în faŃa străinilor, cărora le dăm totul,
fără să cerem nimic în schimb. Tinerii noştri mor pe meleaguri străine pentru apărarea
sau cucerirea de către americani (de exemplu) a bogăŃiilor altor Ńări, cu care România nu
are nimic de împărŃit. Dăm totul, (carne de tun, crearea de baze militare străine pe
teritoriul nostru etc.) fără să ni se dea nimic în schimb, pentru aceste sacrificii enorme. Şi
toate se fac datorită corupŃiei şi servilismului celor de la putere, lipsiŃi de o minimă
demnitate.
Elevilor, prin manualele execrabile din licee, nu li se arată adevărul istoric. Nu li se
spune nimic despre trecutul înaintaşilor noştri, mai ales al celor din Ardeal, trecut plin de
durere, sacrificiu şi amărăciune. Şi aceasta, datorită politicii tendenŃioase care ne-a
infestat Ńara. (Îmi amintesc - şi vă amintiŃi şi dumneavoastră -, că actualul şef al Statului
a declarat, în timpul vizitei la muzeul din SUA, la comemorarea holocaustului, că a
vărsat o lacrimă pentru evreii asasinaŃi în timpul celui de-al doilea Război Mondial, dar
despre miile de asasinate împotriva românilor din Ardeal, nu numai că nu a vărsat nici o
lacrimă, dar niciodată nu a amintit nimic.).
O parte a tineretului nostru este dezrădăcinat, amăgit şi debusolat, demoralizat şi cu
premeditare îndepărtat de valorile familiei, ale naŃiunii, pentru a deveni apatic, fără nici
un crez şi a pleca din Ńară, pentru a face loc intruşilor. Este deosebit de dureros să
constatăm degradarea continuă a sănătăŃii, a învăŃământului, a cercetării ştiinŃifice, a
tradiŃiilor, a simŃirii şi demnităŃii de a fi român.
De aceea trebuie să luptăm din toate puterile noastre, cu dârzenie şi neînduplecare
împotriva oricărei deznaŃionalizări a culturii şi civilizaŃiei dacoromâneşti şi mai cu seamă
a apatiei care îi cuprinde pe tot mai mulŃi români. Să luptăm împotriva indiferenŃei, a
zicalei „Asta e!”
Noi, românii, cei care mai suntem credincioşi idealurilor strămoşilor noştri, îi
chemăm la unitate pe toŃi conaŃionalii noştri, de orice orientare politică şi
religioasă, dincolo de învrăjbirile de orice fel – amplificate subtil din interior de
neprieteni -, îi chemăm la unitate bazată pe maximă luciditate etnică, în spiritul
deplin european. A fi în Europa nu înseamnă a-Ńi denigra naŃionalitatea!
Cel mai grav pericol, de maximă actualitate, care planează asupra întregii
dacoromânităŃi este - aşa cum am arătat mai sus - antiromânismul. Acesta se
manifestă, în prezent, prin reluarea unui vechi proiect anti-dacoromânesc, acela prin
care se urmăreşte deposedarea noastră de dreptul de proprietate asupra teritoriului
naŃional. De asemenea nimicirea noastră ca neam este şi atacul consecvent la

sănătatea publică, la educaŃia naŃională, la suveranitatea naŃională asupra resurselor
naturale şi umane, la statul naŃional român, unic, unitar, suveran şi independent al cărui
teritoriu este inalienabil şi indivizibil (să combatem dorinŃa Uniunii maghiarimii de a
socoti România o confederaŃie, precum ElveŃia). S-au lansat lozincile antiromâneşti: că
România este o Ńară frumoasă, însă este păcat că-i locuită de români şi nu de alŃii, şi că
românii sunt hoŃii şi Ńiganii Europei. Chiar pe această temă se fac manipulări şi
aranjamente privitoare la infractorii români din Italia şi din alte state (ca şi cum numai
infractorii români - care sunt în majoritate Ńigani -, plecaŃi din Ńară, ar fi singurii care
tâlhăresc, pe acele meleaguri), abătând astfel atenŃia, din vizorul opiniei publice, asupra
mulŃimii de infractori indigeni ai acelor Ńări. Se procedează ca şi când aborigenii statului
respectiv nu ar exista, ci numai românii (aşa cum am scris mai sus în majoritate, Ńigani)
sunt singurii hoŃi sau criminali de pe meleagurile lor! Şi aceasta este o expresie a
antiromânismului la nivel european.
Îndatorarea forŃată, privatizarea frauduloasă (există coruptibilitate dar fără corupători şi
corupŃi, astfel că procuratura şi D.N.A. cercetează, dar justiŃia nu pedepseşte), vinderea
pe nimic a tot ce a fost şi este mai bun în economia naŃională, urmată de distrugerea
întreprinderilor sau de falimentarea lor, jefuirea avuŃiei naŃionale de către străini şi
obligarea noastră la plata unei sume de miliarde dolari, toate acestea fac parte dintr-un
complot pus la cale de o mână de aventurieri, lacomi, care îşi fac naŃiunea de ruşine.
Adevărata istorie a Ardealului, impune conducerii statului maghiar să recunoască
oficial holocaustul din Ardeal şi să ceară scuze românilor pentru acest fapt, în
numele poporului maghiar, aşa cum şeful actual al statului român a cerut scuze
pentru holocaustul împotriva evreilor, care, însă, - după cum se vede în volumele
ce le-am publicat - nu a fost holocaust. Prin recunoaşterea holocaustului din
Ardeal, dorim doar o satisfacŃie morală, demnă. NaŃiunea română este paşnică, nu
doreşte nici un fel de răzbunare, iartă, dar umanitatea trebuie să ştie ce avem de
iertat. Noi, românii, avem o religie care vine de la Zamolse, recunoscută şi de
creştinismul iudaic, o religie care ne îndeamnă să iertăm. Noi nu cunoaştem
răzbunarea, pentru că aşa ne este firea.

Noi iertăm, dar nu uităm! Ne este interzis să uităm! Ar fi o blasfemie!
România nu a săvârşit vreun genocid, ci împotriva docoromânităŃii s-a consumat, de
milenii, metodic, un genocid. Un adevărat dacoromânocid a atins paroxismul în perioada
regimului Pauker (1945-1953), fiind nevoiŃi să ne apărăm fiinŃa, neamul, drepturile şi
libertăŃile noastre strămoşeşti organizându-ne rezistenŃa noastră armată în munŃi. Şi nici
o putere străină, aşa-zisă democratică, occidentală, nu ne-a ajutat. Am fost lăsaŃi în
părăsire (poate intenŃionat, la ordinul unei caracatiŃe mondiale, despre care tratez, mai
pe larg, în alt volum).
Pentru aceasta nu admitem verdicte date cu probe falsificate, aduse de un grup
incompetent şi neîndreptăŃit să judece o naŃiune întreagă şi istoria ei. Trebuie mai întâi
să ne învăŃăm istoria noastră, aşa cum a fost. Bună sau rea, este istoria noastră şi
trebuie s-o recunoaştem, aşa cum este ea. Istoria trebuie să fie adevărată, să spunem
lucrurilor pe nume, fără a Ńine seama de naŃionalitate, concepŃie politică, socială sau
religioasă. Nu zămislită. Trebuie să arătăm lumii adevărul istoric. Acesta este

demnitatea noastră!

Din documentele existente în arhivele de istorie ale Ńării noastre (unde sunt mii de
dosare) se poate trage o singură concluzie asupra teritoriului Transilvaniei: Cu multă
tenacitate, cu un naŃionalism acerb şi o cultură şovină deşănŃată, permanentă, agresivă,
precum şi cu ajutorul unei propagande susŃinută în străinătate, bazată pe falsuri istorice,
cu o politică întotdeauna duplicitară, Ungaria, în trecut, a reuşit să smulgă României
Transilvania, şi, pe timpul cât a subjugat-o, a dus o activitate susŃinută, zi de zi, pentru
nimicirea unei părŃi deosebit de mari a populaŃiei autohtone, româneşti, prin metode de
un sadism ce nu putea fi conceput decât de minŃi anormale. Un adevărat etnocid.

Etnocidul maghiarilor împotriva românilor transilvăneni este
inimaginabil, ca număr de victime asasinate, deznaŃionalizate, maltratate în
închisorile lor, cu averile însuşite de statul maghiar, cu bisericile confiscate sau
dărâmate, cu închiderea şcolilor româneşti, interzicerea vorbirii limbii române, cu
expulzările românilor, etc. etc.
Despre acest etnocid (evreii îl denumesc holocaust, dar nefiind vorba de jertfele animale, nu oameni - arse pe rug, eu i-aş spune etnocid. În lucrarea mea îl denumesc
holocaust, deoarece acest termen este întrebuinŃat de mulŃi oameni, chiar cu o oarecare
cultură universitară), exercitat de către autorităŃile maghiare din acele timpuri, nimeni
nu vorbeşte. Se pune întrebarea: Care este motivul că despre atrocităŃile şi bestialităŃile
săvârşite, cei care ne-au guvernat de la 23 august 1944 încoace n-au scos o vorbă?
Răspunsul este încastrat în coloana vertebrală antiromânească: „Se supără Europa” sau
„Capul plecat, sabia nu-l taie”! Conducătorii noştri ne reneagă istoria! Nimic de zis,
aceasta este demnitatea lor, dar nu demnitatea naŃiunii române!.
Având în vedere că toŃi cetăŃenii României, fără discriminare (etnică, religioasă, de clasă
socială, de sex etc), au aceleaşi drepturi politice, sociale, culturale, economice şi
religioase - cu bună dreptate, raŃional -, se pune întrebarea: De ce conducerea Uniunii
Maghiarilor din România ne ponegreşte, prin discursurile Ńinute la diferitele congrese ale
lor, în Ńară sau străinătate? De ce ne insultă?
După umila mea părere, partidul lor, care nu este nici partid, ci o uniune aşa-zisă
democrată, culturală, încearcă să obŃină drepturi privilegiate mai mari decât ale
românilor, ducând „politica paşilor mărunŃi”. Totuşi, aşa cum a zis şi Nicolae Iorga, admir
silinŃa lor. Ei tatonează, încearcă să-şi facă un stat mai mare, dar guvernanŃii noştri, de
ce le satisfac această politică tendenŃioasă, pe seama României şi a românilor?
Atâta timp când în Ńara noastră domnesc legi echivoce sau chiar dacă ar fi legi bune, ele
nu se aplică, acest ruşinos obicei (de a te preface că nimic nu se întâmplă) este nedemn
de o comunitate civilizată europeană. Singura soluŃie de a lupta împotriva tendinŃelor
acestei Uniuni ar fi aceea de a nu se mai admite partide etnice sau religioase – aşa cum,
de exemplu, se practică în SUA, FranŃa şi alte Ńări democrate -, ci numai partide formate
pe criterii sociale şi economice. Totuşi, românul, chiar în această situaŃie anacronică se
poate redeştepta, acum, în ceasul al doisprezecelea. Este stringent necesar ca Românii,
uniŃi (în cuget şi simŃiri), să dea la o parte mâzga ce pare că îi va înăbuşi. Nu cu
agresivitate, ci paşnic Să nu mai fim dezbinaŃi, ci trebuie să creştem în noi speranŃa că
România va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă şi credinŃă. Şi aceasta, pentru că
în România mai există şi oameni cinstiŃi, capabili să curme răul, care a devenit, în
momentul de faŃă, o mentalitate...

Să punem bază, totuşi, pe înŃelepciunea oamenilor simpli. De aceea zic: „Dă Doamne
mintea românului de pe urmă”. Sau cum ne învaŃă şi imnul nostru naŃional, cântat de
multă vreme, pe care însă până astăzi nu l-am pus în practică: „Deşteaptă-te

române!” Nu mai dormi! Te-au călcat hoŃii! Trezeşte-te!

În volumul 7 din ColecŃia "DEZVĂLUIRI - FAłA NECUNOSCUTĂ A ISTORIEI
ROMÂNIEI: Ardealul (1889-1940) - Pământ strămoşesc. Politica Ungariei
iredentiste" şi volumul 8 "Ardealul (1940-1948). Prigoana împotriva românilor", am
publicat documente originale existente în Arhivele NaŃionale Centrale în care se
arată crimele abominabile împotriva românilor din Transilvania, ocupată de
maghiari.
În continuare, public un extras din volumul 8, adică un document original din
Arhivele Statului, un memorandum înmânat, în luna decembrie 1941, de către
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, la Înaltul Comandament
German lui Hitler, Ribentrop şi Goebels. Iată-l:

48/1. Serviciul Special de InformaŃii
/Grafice şi tabele. Fără număr şi dată. Fiecare grafic are,în preambul, un sumar –
n.n./ 1)
AtrocităŃi ungureşti în teritoriile ocupate din Transilvania şi propaganda pentru
ascunderea lor. /.../.
Cazuri concrete de atrocităŃi, banditisme şi teroare.
Imediat după intrarea trupelor ungare, bande înarmate, din organizaŃia „Garda de
ZdrenŃe” şi „Foştii luptători” au pornit prigoane maltratând şi devastând locuinŃele
Românilor. Cei cari încercau să se opună, erau omorâŃi în bătaie sau suprimaŃi. În oraşe
s’a interzis vorbirea limbei române pe străzi şi în localuri. Cine vorbea româneşte era
imediat arestat şi schingiuit.
În Oradea. ToŃi legionarii rămaşi în Oradea /maghiarii îi confundau pe legionari cu
membrii P.N.ł., de aceea împotriva lor s’au săvârşit crime abominabile, atât de către
populaŃia civilă, cât şi de către militarii unguri – n.n./ şi în general intelectualii români au
fost arestaŃi şi maltrataŃi. /Se citează: 13 avocaŃi, medici, funcŃionari de poliŃie etc. –
n.n./. În general legionarii sunt urmăriŃi cu ură neîmpăcată. Astfel, tânărul Costelaş Ioan,
care a fost surprins de jandarmii unguri având asupra sa cărŃi legionare, a fost împuşcat
imediat /şi mulŃi alŃii. În continuare, succint, se redau grafice şi tabele, cu aceştia – n.n./.
Grafic Nr.1, omoruri = 42 cunoscute nominal şi 512 cunoscute numeric. /După fiecare
grafic, se prezintă şi tabele, pe localităŃi, cu cazurile nominale cunoscute – n.n./. /.../.
Grafic Nr.2, schingiuiri şi răniri = 38 cunoscute nominal şi 111 cunoscute numeric. /.../.

Grafic Nr.3, maltratări = 62 cunoscute nominal şi 435 cunoscute numeric ./.../.
Grafic Nr.4, arestări = 94 cunoscute nominal şi 2272 cunoscute numeric. /.../.
Grafic Nr.5, expulzări = 25 cunoscute nominal şi 858 cunoscute numeric, plus
expulzările arătate în ziarele româneşti. /.../. Ion Şeitaru, directorul unei bănci din
Oradea, a fost dat în judecata CurŃei MarŃiale pentru delicte imaginare. La 21
Septembrie au fost spânzuraŃi mai mulŃi Români. Intrarea populaŃiei la acest spectacol, a
fost adusă contra plată
În după amiaza zilei de 23 Septemvrie, ora 17, în Oradea, au fost executaŃi 30 de
Români, poliŃişti şi legionari. /.../ taxa de spectacol, 1 pengo. În satele de pe Crişul
Repede, s’a bătut toba, invitând populaŃia să meargă în ziua de 25. IX. la Oradea, pentru
a asista la spânzurarea a 15 intelectuali români. Directorul Uzinelor Comunale din
Oradea a concediat pe toŃi funcŃionarii şi ucenicii români. Ceferiştii români au fost
concediaŃi în massă. Prăvăliile româneşti au fost închise şi sigilate de către autorităŃile
ungare. A fost spânzurat agentul de poliŃie, Mălaiu.
În dimineaŃa de 5 Octomvrie 1940, a sosit la Curtici, venind din Ungaria, un tren
compus din 7 vagoane de marfă închise, în fiecare vagon fiind îngrămădite câte 40
persoane. Ancheta făcută la faŃa locului de către Primul Procuror al Tribunalului Arad şi
de autorităŃi, a stabilit că aceştia sunt intelectuali români din Arad şi împrejurimi, în frunte
cu Episcopul Popovici. ToŃi au declarat că, fără nici un preaviz, au fost ridicaŃi de acasă
de autorităŃile ungureşti, aşa cum se găseau, îmbrăcaŃi sumar şi duşi direct în vagoane
ne permiŃîndu-li-se pe tot parcursul trenului /călătoriei – n.n./ să coboare nici pentru
necesităŃi, pe care au fost nevoiŃi să le facă în vagoane. Ungurii au devastat locuinŃa
medicului Dr. Alex. Crişan, din Str. Regele Ferdinand 12.
La Salonta a fost arestat Isaia Ion, cunoscut legionar, fiind Ńinut două zile într’o gheŃărie
spunându-i-se că ”fii conservă să nu se împută”. Ulterior a fost instalat în spital, în stare
gravă. FuncŃionarii români dela primăria oraşului Salonta au fost imediat concediaŃi.
Fostul primar al oraşului Salonta, Aurel Suciu, a fost arestat şi dus la Debreczen,
împreună cu fostul secretar al primăriei, Gheorghe Bolog. Picherul Mies a fost bătut
crunt de către locot. Kovacs şeful Servicului de InformaŃii din Salonta, fiind învinuit că
face spionaj. /.../. Noui informaŃiuni adeveresc maltratarea şi alungarea peste frontieră a
62 familii de colonişti români din Salonta.
Locuitorii comunei Nojorid-Bihor sunt persecutaŃi pentrucă nu au primit cu flori armata
ungară. Un grup de tineri legionari din comunele Lesliu, Nojorid şi Cepiu au plecat spre
Oradea cu un drapel românesc, pentru a cere menŃinerea şcolilor româneşti. Ei au fost
arestaŃi şi schingiuiŃi, apoi daŃi în judecata CurŃii MarŃiale, fiind acuzaŃi de răsvrătire.
În Bucuroaia-Bihor au fost omorâŃi preotul şi mai multe femei, care după ce au fost
batjocorite li s’au tăiat sânii. Casele românilor au fost distruse cu dinamită. Jandarmii
unguri împuşcau pe români cari încercau să fugă.
În Diosig-Bihor, Oradea. Preotul român din Diosig, Goldea, şi pensionarul militar Iancu
din Oradea au fost maltrataŃi.

În Tetchea-Bihor, ungurii au devastat, distrus şi incendiat gospodăriile coloniştilor
români. Au arestat pe românii care nu cunoşteau limba maghiară. Au încercat să
siluească femei şi fete românce; nereuşindu-le intenŃiile bestiale, le-au împuşcat.
În comuna Almaşul Mare-Bihor, tânărul Borza Gavrilă a fost împuşcat, după ce mai
întâi a fost forŃat să-şi sape singur groapa. Informatorul a văzut lângă el alŃi doi morŃi, un
bărbat şi o femeie, pe care nu i-a putut identifica.
Notarul Borz Victor din Comuna Popeşti-Bihor a fost grav schingiuit pentru că a vorbit
româneşte. I s’au tăiat bucăŃi de carne, şi peste răni i s’a pus sare. Tot corpul său este
plin de tăieturi şi vânătăi.
Primarul comunei Oşorhei de lângă Oradea a fost maltratat. Între altele i s’a bătut în
cuie, pe spate, un tricolor. Ulterior a fost trecut pe teritoriul român şi internat în spitalul
civil din Beiuş.
În comuna Trăsnea-Sălaj (pe ungureşte Ordogkut), comandantul trupelor ungare a
executat 20 de Români şi a incendiat satul. Cei cari căutau să scape erau vânaŃi,
împuşcându-se în total 76 Români. ÎnvăŃătorul Cosma din această comună a fost
spânzurat pe crucea aflată în curtea Bisericei, iar preotul Costea a fost legat de o grindă
şi ciopârŃit cu cuŃitele până când a murit.
FuncŃionarul judecătoresc din Zalău, Gheorghe Sălăgean, originar din comuna
Trăsnea, a fost găsit mort, lângă comuna Trăsnea.
Comuna Macra-Sălaj a fost incendiată de trupele maghiare. În comuna Ipp-Sălaj,
deasemenea au fost împuşcaŃi foarte mulŃi români.
În comuna CăŃeluşa-Sălaj, învăŃătorul Traian Rednic a fost bătut şi scuipat de un
escadron de Husari. În ziua de 11 Septemvrie au fost arestaŃi la Zalău, următorii
intelectuali: /.../. ToŃi aceştia au fost încarceraŃi la închisoarea CurŃii MarŃiale, din ordinul
generalului Vitez Valter Bauer, comandantul militar al oraşului Zalău, drept ostateci, care
ar urma să fie răspunzători în cazul când armata şi populaŃia maghiară i s-ar face ceva
/.../. În zilele următoare, jandarmii unguri au adus în lanŃuri intelectuali şi Ńărani români
din judeŃul Sălaj, cari au fost încarceraŃi în sediul Tribunalului Militar (Liceul „Weswlenyi”)
din Zalău, unde au fost împuşcaŃi mai mulŃi Ńărani şi intelectuali, după cum au afirmat
chiar soldaŃii unguri, cari făceau serviciul de pază. În ziua de 9 Septemvrie, la eşirea
trupelor maghiare din Zalău, au fost împuşcaŃi Gh. Vicaş, soŃia sa, soacra, tatăl, precum
şi soŃia lui Prunea Gheorghe, sub motiv că aceştia ar fi atacat cu focuri de armă armata
maghiară pe şoseaua Zalău-Cluj.
Din aceste două familii au fost lăsaŃi 3 copii. Mânăstirea Bicsad, de lângă Satu Mare, a
fost atacată în miez de noapte de către un grup de tineri din organizaŃia „Levente”, care
a maltratat pe cei 14 călugări şi a devastat Mânăstirea. CâŃiva Ńărani refugiaŃi la
Mânăstire, pentru a scăpa de teroare, au fost măcelăriŃi. Tinerii levenŃi aveau la ei un
manual de cruzimi ridicat la rangul de catehism, în care membrii organizaŃiei sunt
îndemnaŃi „să stârpească naŃiunea valahă, să nimicească orice urmă a seminŃiei
blestemate şi să spintece chiar pântecele femeilor care poartă în el un pui de valah” /În
următoarele 364 file – cât conŃine acest dosar – sunt cuprinse o parte din ororile
holocaustului împotriva românilor ardeleni. În Arhivele NaŃionale sunt multe dosare,

voluminoase, care cuprind o parte din aceste atrocităŃi maghiare, bande de ucigaşi,
organizate, toate, de către autorităŃile ungureşti, cu sprijinul sârguincios al populaŃiei
maghiare, îndoctrinate în decursul istoriei mincinoase a Ungariei, cu ură nestinsă
împotriva a tot ce este românesc. Eu voi arăta, în continuare, o statistică – după date
incomplete însă – din primele luni de ocupaŃie maghiară (anii 1940-1941) - n.n./.
12 Octombrie 1940: Omoruri, cunoscute nominal = 42; cunoscute numeric = 512.
Schingiuiri şi răniri, cunoscute nominal = 38; cunoscute numeric = 111. Maltratări,
cunoscute nominal = 63; cunoscute numeric = 435. Arestări, cunoscute nominal = 94;
cunoscute numeric = 2272.
Decembrie 1940: Omoruri, cunoscute nominal = 161; cunoscute numeric = 163.
Schingiuiri şi răniri, cunoscute nominal = 16; cunoscute numeric = 422. Arestări,
cunoscute nominal = 47 + 128; cunoscute numeric = 50 + 2310 + grupuri numeroase.
5 Octombrie 1940 şi 3 Decembrie 1940: Internări în lagăre, cunoscute nominal = 4;
cunoscute numeric = 58.
7 Decembrie 1940: Devastări de bunuri particulare, cunoscute nominal = 1; cunoscute
numeric = 8.
Ianuarie – 21 Februarie 1941: Omoruri, cunoscute nominal = 8; cunoscute numeric =
55. Maltratări, cunoscute nominal = 14; cunoscute numeric = 47. Arestări, cunoscute
nominal = 24; cunoscute numeric = nu se cunosc. Expulzări, cunoscute nominal = 25;
cunoscute numeric = 858. Devastări, cunoscute nominal = 25; cunoscute numeric = 234.
Devastări prop. partic., cunoscute nominal = 23; cunoscute numeric = numeroase.
Biserici profanate = 4. Biserici devastate = 3.
Între 21 Februarie şi 1 Septembrie 1941: Omoruri, cunoscute nominal = 8; cunoscute
numeric = 7. Maltratări, cunoscute nominal = 73; cunoscute numeric = 250. Arestări,
cunoscute nominal = 6; cunoscute numeric = 70. Biserici desfiinŃate, cunoscute nominal
= 37; cunoscute numeric = 18. Devastări de bunuri particulare, cunoscute nominal = 36.
/În continuarea tabelelor de mai sus, acest dosar cuprinde numeroase file cu declaraŃiile
refugiaŃilor şi expulzaŃilor români, în care se arată numeroasele atrocităŃi (omoruri,
suplicii, bătăi, arestări, refugieri peste graniŃă, expulzări neînregistrate de către organele
administrative româneşti etc.) săvârşite de autorităŃile maghiare, bandele înarmate şi a
unor maghiari civili, cuprinşi de o ură neîmpăcată împotriva a tot ce este românesc –
n.n./.

1) Fond PreşedinŃia Consiliului de Miniştri – Serviciul Special de InformaŃii DOSAR 22 /1939; DOSAR 37 VOL. 1/1940
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