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Cuvântul nostru1 
 

În inima României, există o insulă locuită de secui și 
de români secuizați, insulă care a devenit un adevărat focar, 
în slujba iredentismului și revizionismului maghiar de la 
Budapesta. 

Faptul este cunoscut aproape de toată lumea. 
Nu e un secret pentru nimeni, că fostul imperiu 

austro-ungar s-a folosit de cele mai diabolice mijloace spre a 
maghiariza pe frații noi din aceasta regiune și că această 
operă de maghiarizare a continuat cu mai multă furie sub 
dominația românească, când firesc era ca acest proces să se 
fi terminat odată cu unirea tuturor românilor. 

0 puzderie de ziare ungurești, -- adevărată otravă 
sufletească, - se distribuie în cele mai multe cazuri gratuit în 
teatrul, cinematografele și propagandiști de tot soiul, preoți 
care predică din amvoane, ura față de tot ce e românesc, 
slăvind timpurile de tristă aducere aminte, toți într-o 
diabolică unire se intrec să facă pe plac ligii revizioniste de 
peste hotar, adică dușmanilor Statului Român. 

Din nenorocire, ungurii se pot felicita de felul cum au 
organizat aceași propagandă, pentru a-și aține scopul în 
parte. 

Un impresionant număr de frați ai notri și-au pierdut 
limba, obiceiurile, portul, credinta și mai ales înțelegerea 
sufletului românesc. 

Ceeace e mai grav - spunem răspicat - este faptul că nepăsarea românească a favorizat opera 
iredentiștilor maghiari, în loc ca noi să ne fi întors privirile spre bieții români și, robi de veacuri sub 
unguri și uitați azi în propria lor țară. 

Ce ar zice ungurii dacă am cere să li se aplice minoritarilor, acela tratament a plicat de ei 
românilor, plna la 1914? 

Drept era, ca toti românii din această țarăa și mai ales cel care au trait în mijlocul acestei vâltori 
vedeau zilnic atentatele împot riva sufletului romanesc, având și puterea în mâna, să și împlinit datoria sf 
ântă de a para la timp loviturile iredentiștilor și revizioniștilor maghiari și sli fl pus în slujba neamului, 
toate puterile lor. 

Dar nu, neamul romanilor de pe aceste plaiuri, din ce în ce mai mic, n'a insemnat un aport 
electoral important și consecințele sunt din cele mai dureroase. 

Daca unii au reușit totuși să-și păstreze integral sau în parte conștiința națională, aceasta e un 
adevărat miracol. 
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A sosit însă vremea să nu mai privim nepasători aceste grave atingeri aduli d repturilor românilor. 
Trebue să ajutăm serios, și cu orice sacrif icii, pe frații noștri spre ai redobandi bunurile pierdute și locul 
cuvenit în viața Statului român. 

În slujba acestui ideal, am socotit necesar să punem acest ziar. 
El va expune, în mod obiectiv și amănunțit, toate faptcle cari se petrec în ținuturile secuizate, 

impărtășind în acela timp și țăranilor cunoștințele de cari au nevoie. 
De altfel, rostul ziarului este cuprins chiar în titlul său. 
Din numerele ce vor urma, se va vedea în ce măsură am reușit să ne împlinim datoria, și atunci 

opinia publică românească, în slujba căreia este pus, va judeca strădania noastră și rezultatele obținute. 
Încă un cuvânt: toate intențiile noastre bune ar fi rămas numai intenții, dacă gândurile noastre n-

ar fi fost înțelese și cu generozitate sprijinite de marele luptător pentru binele țării și al neamului 
românesc, domnul Stelian Popescu, directorul ziarului Universul și președintele general al Ligii Anti 
revizioniste Române. 

Mulțumirile noastre calde le vom traduce prin străduințele pe cari le vom depune spre a urma 
frumosul său exemplu de bun roman, luptând pentru menținerea granițelor sfinte ale României și pentru 
ridicarea sufletului românesc, în cadrul Ligii Antlrevizioniste Române! 

ROMAN ROBU 
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