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„Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi

găurit pielea în dreptul ochilor,

nu ne-am putea vedea greşelile

unii altorale.” 

- Ion Creangă

Informație, opinie și atitudine publicistică

Vaccinarea de țară în Vaccinarea de țară în 
cadență demilitarizată…cadență demilitarizată…

Cezar Adonis
Mihalache

ȘȘi totuși, ceva
lipsește… Vaccinul… Vac-
cinul românesc… Căci,
dacă guvernanții și
autoritățile ar fi investit
resurse financiare și umane
în revitalizarea reală a insti-
tutelor noastre, altădată
etalon, măcar pe sfert cât au
făcut-o în campania de pro-
movare (non)informală,
poate am fi avut, nu atât o
rată mai mare de vaccinare,
ci „dozele” necesare de în-
credere și siguranță pentru
a ieși din izolare… Pentru
că nu de certificate verzi
avem nevoie pentru a
merge cu fruntea sus în
lume… Ci de depășirea
stării de neputință, sugerată,
impusă, forțată în care ne
găsim… Aveam nevoie de
infuzia, fie și politică, de în-
credere în noi, de a rede-
veni ceea ce am fost
cândva, măcar pe piața vac-
cinurilor, și a nu rămâne
captivi mentalității de turmă,
de cobai pentru nimic… O
turmă care doar deschide,
alimentează, hrănește o
piață de desfacere pentru
alții… Acum și la nivel de
vaccinuri… Și, probabil
când fobia neputinței ne va
îngenunchea definitiv, a
orice altceva… Pentru că nu
producția în sine și nici
măcar cercetarea sunt difi-
cile, ci implicarea și
asumarea din încredere…

Astăzi suntem strict
o piață de desfacere… In-
clusiv acolo unde am fi avut
posibilitatea de ne negocia
drepturile, părțile „leului” (e
drept, un leu… cobai), de la
zero… Am preluat sarcina
vaccinării în masă pe
nemestecate și nu am 
pus nici o condiție… Dacă
nu guvernanții, măcar
autoritățile militare… Care
au fost implicate în procesul
de vaccinare pe post de
cărăuși și paznici, dar nu au
manifestat nici un fel de alt-
fel de interes pentru țară, și
nu atât ca implicare civică
(valență ce lasă de dorit
chiar și în actuala armată),
ci a posibilităților de a fi pus
în mișcare resursele ce se
sufocă sub pânzele de
păienjeni…

De ce armata nu a
ieșit la raport? De ce nu și-a
impus propriul raport? De ce

nu a cerut guvernanților im-
plicarea în aducerea vaccin-
urilor în România, nu doar
ca marfă, ci la nivel de
producție în exact centrele
preluate de sub tutela
civilă?… Da, este mult mai
confortabil să fii doar o piață
de desfacere, nu să-ți asumi
normele, restricțiile și
dezvoltările ulterioare speci-
fice unei producții, nu?!…
Dar asta ar trebui să fie val-
abil doar pentru partea civilă
a guvernării… Acolo unde
interesul civil este totuna cu
politica de clan…

Strângem și
depozităm vaccinurile altora
când am fi putut noi să le
producem… Fie și sub
licențe temporare… Am fi
putut noi trimite vaccinuri
spre alte țări… Și spre frații
noștri, câte am fi vrut noi, nu
câte ne permite UE, dar și
spre țări unde am fi putut
deschide piețe de des-
facere… Dar ar fi trebuit să
ne asumăm fabricarea…

De ce am rămas
doar slugile care cară și
șterg de praf niște cutii?…
Se va spune că în institutele
preluate de armată de fac
încă investiții… Se
„retehnologizează”, dar încă
la nivel de funcții… A solde-
lor, a gradelor, a acoperirii
politice… A acelui politic de
sub gradele epoleților…
Pentru că doar asta poate
întârzia, într-o cadență
demilitarizată, readucerea
pe piață a unor institute, nu
„militarizate”, ci pur și simplu
scoase de sub acoperirea
civilă, dar nu și a politicu-
lui…

Și nici o justificare
nu poate înlătura rușinea pe
care trebuie să o suportăm,
fie și de la nivelul aducerii
aminte a ceea ce am fost…
Pentru că nu o fabrică este
greu de construit, ci de-
schiderea unei piețe de des-
facere… Serbia, bunăoară,
se află deja la al treilea tip
de vaccin preluat (și) spre
producție într-o viitoare
făbricuță semiinstitut din
Belgrad… Sigur, nu este
încă în UE și atunci își poate
dezvolta „atu” -rile
nestingherită, nu?!… Pentru
ca, în momentul în care va
bate la porțile Uniunii, să o
facă având pe masă
dosarele producției de vac-
cinuri (și nu doar pentru
covidul actual)…

Unde sunt vorbele

pe care le frământau cu
emfază între ei guvernanții,
aciuați, conjunctural, pe
lângă institutele noastre? Au
fost doar minciuni, doar
dezinformări? Nu cumva
acestea sunt printre cele
dintâi abuzuri la adresa
noastră?… Și nu doar prin
minciunile promovate, care
sunt precum vorbele în vânt,
neprinse, nescrise,
necuprinse sub stampile și
semnături nu atrag după
sine răspunderi, ci prin banii
tocați… Câte linii de
producție s-ar fi putut de-
schide numai din banii pub-
lici dați de guvern în
acțiunile oficiale de infor-
mare prin intoxicare și dez-
informare?…

S-au făcut campanii
penibile pentru a aduce
românii la „injectare”… Cu
orice preț… Și nu este vorba
doar despre banii aruncați
pe geam, ci, mai ales, de
felul în care s-a însămânțat
neîncrederea în propriile
noastre posibilități, resurse,
fabrici și tehnologii… Când
„motto” -ul revenirii noastre,
al reafirmării, era lângă
noi… „Prin noi înșine”, chiar
dacă, la început, sub
licențe… Poate printre acele
„standarde” (mai mult
politice și geostrategice,
decât medicale) s-ar fi găsit
loc și pentru dezvoltarea
unui produs autohton…
Poate chiar cel de la
Timișoara… Important era
să demonstrăm că nu sun-
tem o turmă în așteptare, ci
deschizători, dacă nu de
drumuri inovatoare, măcar
de piețe…

Am mai pierdut dară
o ocazie… Și va rămâne
pierdută oricâte alte p(l)an-
pandemii vor mai apărea…
Pentru că acum s-a făcut
„PNRR” -ul european de
pandemie! Acum s-au
împărțit rosturile între
națiuni… Iar unele chiar s-
au scuturat de neghina
logicii de turmă-cobai pentru
a-și (pre)lua partea de piață,
ca fabricanți și/sau vân-
zare…

●

Acești ,,doctori” neAcești ,,doctori” ne
îmbolnăvesc de ,,inimă rea”…îmbolnăvesc de ,,inimă rea”…

Petre
Jipa

UUn american îi spune
unui rus: În USA suntem atât
de liberi, încât pot să strig în
fața Casei Albe: Să-l ia
dracu’ pe președinte! Rusul îi
răspunde: Asta nu înseamnă
nimic. Eu pot să stau în fața
Kremlinului și să strig „La
dracu’ cu președintele tău”.
Domnule de când a fost
lansat sloganul „Păstrați
distanța socială” eu nu îmi
mai revin, de ce nu au spus:
Păstrați distanța fizică,
distanța de 1,5 metri. Nu, di-
rect distanța socială…!
Atunci eu m-am gândit, bine
domnule eu care am muncit
35 de ani trebuie să păstrez
distanța față de noii parveniți
care am auzi eu cum ei nu
au făcut nimic până acum.

Am auzit despre un
,,mare” om politic, care a fost
nevoit să-și facă „Cartea de
muncă” o dată cu funcția de
premier. Sau am văzut cum
proaspătul ales al
Bucureștiului aleargă prin
ploaie la mașină, dar
așteaptă un paznic să-i
deschidă ușa. O lume aiurea
și pe dos, cred că am în-
ceput să înțeleg noul val, sau
sângele proaspăt din
politică, o dată cu secvența
aceea în care președintele
nou ales al nostru, aruncă cu
paltonul de capota mașinii că
nu a fost cineva care să-i
deschidă ușa. Dar ce mă
mir…? Priveam blondina
care se pregătește să re-
zolve ea problema pensiilor
(dar a spus că are nevoie de
ajutoare externe pentru că
ea nu știe nici câți ani are
exact) cum spunea unui om
al muncii care vorbea despre
concedieri: „Privește în ochii
mei, puțini au avut ocazia să
privească în ochii mei”. O
lume chinuită domnule,
chinuită de fostele statui din
Țările Nordice care au ajuns
să conducă destinele culturii
naționale.

Să nu mai vorbesc
despre unul care a scăpat
ochelarii pe jos și a chemat
valetul să-i ridice. Mă gân-
deam, oare ne întoarcem la
feudalism…? Cine știe,
poate așa este noua ordine
„gastronomică” cu viermi de
mălai proaspeți. Mă între-
bam retoric. Ce s-a câștigat
sau pierdut prin încheierea
războiului rece? Mă gân-

deam la ce a spus przedin-
tele Bush în anu 1989
,,Războiul rece se va încheia
doar când Europa va fi
întreagă și liberă”. De atunci
au fost mai multe țări eu-
ropene care au fost sfârte-
cate în felii mici și mijlocii, la
ce să ne așteptăm cu acești
savanți de mărime
„medievală” care ne conduc.
Ei au o singură dorință, să le
deschidem ușile sau even-
tual să pastrăm distanța
socială fără să privim în ochii
lor „privilegiați”. Am demolat
statuile din piețe și le-am în-
locuit cu statuile vorbitoare.
În Piața Unirii din Oradea a
fost demolată statuia lui
Mihai Viteazul ca o mișcare
a transilvanismului secesion-
ist. Dar ce poți să mai spui
când vezi că marele Mihai
Viteazul este înlocuit cu
Regele Ferdinand iar prima
mare unire o să fie ștearsă
din conștiința poporului.
Mihai Viteazul a redat
poporului demnitatea, iar
slugile trădătoare de astăzi
nu pot ierta asta. Păstrați
distanța socială, domnilor.

Noi dăm din gură și
ajutăm la ,,parandărătul”
banilor dumneavoastră, voi
nu ați făcut nimic, ați muncit
doar ca să avem noi ce
vinde pe nimic. Nimic pentru
voi, doar ceva cozonac pen-
tru noi. Așa ca să termin tot
cu un banc. Un catolic un
protestant și un evreu, vor-
beau cu un prieten care toc-
mai aflase că mai are de trăit
doar șase luni. – Tu ce ai
face dacă doctorul spune că
mai ai de trăit atât? Întreabă
pe catolic. – Aș dărui toate
bunurilebisericii și m-aș
împărtăși în fiecare
dimineață. – Dar tu? Întreabă
omul pe protestant. – Ei aș
vinde tot și aș pleca într-o
călătorie să văd lumea. – Și
tu? Întreabă evreul. – Eu?
Eu aș consulta alt doctor.
Cert este un lucru, avem
nevoie să ne facem bine la
cap, de alți „doctori”. Acești
doctori ne-au îmbolnăvit de
„inimă rea”.

●
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Gâlceava pe ciolanGâlceava pe ciolan

Dumitru
Ioncică

EE gâlceavă mare în al
treilea guvern „al meu” la nici
șase luni de la instalare. În-
tâmplându-se  în plină pan-
demie când românii se
confruntă cu grave probleme
de sănătate și economice  în
timp ce în imediata vecinătate
a țării  miroase  a război, iar pe
plan European așa zisele prin-
cipii ale U.E. arată tot mai mult
ca niște lozinci atâta vreme cât
toate țările membre încep să
vadă mai întâi de ale lor ream-
intind adevărul    cu cămașa
care se află mai aproape de
trunchi, ei bine, în aceste
împrejurări unice în istorie care
cer imperativ gândire și soluții
rapide, acest guvern se
comportă ca și când ar fi atins
de „șocul obuzului” sau
„Schreckneurose”, o boală
psihică a militarilor din fron-
turile Primului Război Mondial
care-i făcea orbi, muți sau
surzi, simptome aproape  im-
posibil de tratat. Nu mai adaug
aici lipsa gustului și  a mirosu-
lui pentru că  lumea s-a famil-
iarizat cu ele în peste un an de
conviețuire cu covidul.

Fără reacție la  prob-
lemele majore ale vremii, „gu-
vernul meu”  dezbate de șase
luni împărțirea funcțiilor în
cadrul coaliției cu un consum
total de energie care în mod
sigur se va finaliza cu de-
scoperirea conceptului filozofic
al gropii. Deși sunt trei așa zise
formațiuni politice, în conflict
sunt angajate doar două, liber-
alii, formați din  băsiști și ce s-
a mai adăugat din partidul
care își mai zice încă  național
și o alcătuire venită de undeva
și  subintitulată salvatoare și un
plus care este o metaforă
negativă și prost inspirată, un
kitsch din celebrul vers „acolo
sus la polul plus”. A treia
componentă a coaliției este o
O.N.G. maghiară  care de
treizeci de ani participă  harnic
la toate guvernările indiferent
de culoare. În cazul de față, ea
nu participă la gâlceavă pentru
că iată, soarta i-a oferit ceva la
care n-a visat niciodată: să ar-
bitreze o chestie românească
și să facă ce vrea cu ea. Ceva
mai mult, a fost aleasă să facă
asta. Ce vedem, e o încăierare
cu toate elementele ei. Aflăm,
de exemplu, că ministrul trans-
porturilor îl  face pe șeful lui, pe
prim-ministrul Câțu, zombie.  A
fost un  breaking news  la
dispoziția tuturor, din țară și de
aiurea. Ceva de râsul lumii.
Asta înseamnă, potrivit
surselor lingvistice (termenul
vine din limbajul haitian, la rân-
dul lui provenit dintr-un dialect
vest-african), „dus cu pluta”,
sau „nebun”. În românește îl
găsim în  cuvântul  balamuc
(care nu provine dintr-un nume
propriu cum spun dicționarele
oficiale, adică din localitatea
Malamuc de lângă Gherghița,
jud. Prahova, unde se afla un
spital de nebuni, pentru că
este rar într-o limbă ca numele
propriu să ajungă substantiv
comun, fiind mai curând o

genială exploatare lingvistică
românească). Membrii bala-
mucului nu pot fi decât bala-
muci, iar singularul articulat,
balamucea. Ce s-a petrecut
acolo ar da bine în discuția
unor boschetari cu creierii
făcuți praf de matrafox, dar nu
într-un guvern care
administrează o țară. Ca să
cobori la un așa nivel povestea
ai nevoie de niște motive ele-
mentare legate de persoana
prim-ministrului. Trebuie să fie
un motiv vital.

Hai să ne uităm în bi-
ografia prim-ministrului pe care
o oferă știrile publice. Ca elev,
n-a luat treapta la Liceul Ener-
getic din din Rm. Vâlcea. De la
școala profesională – unde
fusese repartizat după notele
primite la examenul de ad-
mitere -, a fost „transferat”
înapoi la liceu, cu „pile”); după
ce a terminat liceul, prin anii
’90  a încercat, de două ori –
fără success -, să intre la
A.S.E. S-a reorientat. Pentru
că apăruseră între timp
universitățile particulare, s-a
înscris la Universitatea
Româno-Americană, slăvit fie-
i numele, din București.  De
aici i s-a tras succesul. Peste
un an, cu sprijinul discret al
unui „profesor” american de
acolo, s-a transferat în S.U.A.
N-a fost bun pentru  A.S.E., dar
s-a dovedit minunat  pentru o
universitate americană!

Acolo – nu se știe cum
și pe ce bani -, și-a făcut studi-
ile, ba chiar a urmat și doctor-
atul pe care nu prea l-a luat și
a revenit în România anga-
jându-se la „ING Bank”, ca
economist șef(?!), unde,
împreună cu alt liberal, a par-
ticipat la un atac la moneda
națională numită leu, din care
s-a ales cu câteva sute de mii
de euro plasate într-un cont
offshore.  Banca Națională a
României l-a declarat  in-
dezirabil pentru această
fărădelege. Mai mulți prieteni
care l-au cunoscut spuneau că
obișnuia să tragă pe nas și că
mai avea și alte apucături de-
spre care e greu de vorbit.
Acum, circulă în spațiul public
și ideea că poate deveni chiar
guvernator al băncii. Taman
bun de  paznic la oi! Cu toate
astea, a ajuns ministrul de
finanțe al lui Orban, a împru-
mutat  bani cu nemiluita, a
încercat malversațiuni cu
terenuri, iar ca prim-ministru al
președintelui, cu toate că nu și-
a început încă activitatea de
guvernare, a precizat că una
se spune în campania
electorală și alta se face când
ajungi la putere  și cu toate că
a promis  că-i rade pe bugetari,
a făcut totuși ceva: a angajat în
plus 4.000 de  oameni, curve,
analfabeți, pretenari, inclusiv
de la usr+,  pe care i-a plantat
în toată administrația țării  ca
să facă reforma pentru că
aceasta este noua sinonimă a
hoției. Eroii își zic bărbați de
stat, adică de stat  pe lângă
pradă. O manipulare de două
parale. Atunci de ce subalter-
nul său l-a făcut zombie? În
nici un caz din cauza studiilor
sau altor chestii de felul
acesta, pentru că aici e în mod

sigur deasupra lui Voiculescu.
Ăsta are doar un an dovedit  în
Austria, după liceul din Pu-
cioasa. Alte  motive sunt la mi-
jloc. Ei fac parte din tabere
diferite, deși au scopuri co-
mune. Aici stă explicația. Câțu
vine pe o filieră mai aproape
de democrația dâmbovițeană,
oarecum „clasicizată” în ul-
timele trei decenii. Ceilalți vin
pe o cu totul altă cale. Nu e
calea deschisă de Nicușor Dan
care s-a dovedit un fraier
provincial.  Se vede ce face la
primărie. Trage de timp. Ei au
profitat de el și au intrat în par-
lament, dar l-au părăsit de
câțiva ani, de când cu referen-
dumul pe familie.

Băieții aceștia s-au
format, mai exact au fost
formați și s-au definit în stradă
din O.N.G.-uri neomarxiste cu
o agendă foarte clară: să preia
puterea politică pentru interese
străine. Primul guvern al meu
a fost o repetiție. Toate mitin-
gurile, inclusiv cel sprijinit de
geaca roșie  sau zece august
au avut același scop. Iar acum
când s-au copt condițiile, vor
toată puterea. Pur și simplu nu
mai au răbdare. Îi deranjează
lentoarea lui zombie dar și fap-
tul că prada este aceeași. De
ce s-o ia el și nu noi care avem
tot sprijinul din lumea stricată
de astăzi?

ă ne uităm la câțiva
dintre ei. Doi străini semnifica-
tivi. Mai întâi Clotilde Armand e
cetățean francez care a
câștigat în România câteva
zeci de milioane de euro  dintr-
o afacere juridică legată de
firma americană Bechtel care
a încasat  de la statul român
contravaloarea unei lucrări ne-
executate. Ajunge primar la
sectorul 1 prin fraudă și când
vede scena filmată cu sacii cu
voturi în care cotrobăiau oa-
menii ei, are o singură replică:
„…ni s-a spus că acele camere
nu înregistrează!”… N-are nici
o greață, nici cu adevărul, nici
cu logica. Apoi, noul primar al
Timișoarei Dominic Fritz, este
un cetățean german care a fost
timp de patru ani consilierul
președintelui Germaniei. Dacă
omul iubește Timișoara, ce poți
zice? Probabil că e multă
nevoie de el în România, mai
ales pentru pregătirea  unui
„viitor luminos”. Dintre români,
e de remarcat tânărul Iulian
Bulai, președintele Comisiei
pentru cultură a Camerei
Deputaților, pe baza unei
experiențe culturale remarca-
bile în străinătate. Omul nostru
a lucrat o bucată de timp la
Oslo într-o statuie mobilă a lui
Ibsen manevrând dispozitivele,
evident, pe fondul muzical
„Peer Gynt” de Grieg. Mai
exact, cerșea din statuie. O
muncă grea, cinstit vorbind,
însoțită de privațiunile și
scăpările fiziologice impuse de
spațiu. Cultura i-a trecut  și prin
chiloți. Personajul central este
totuși Voiculescu, lepra
perfectă a momentului, șeful
incontestabil al grupului de
prădători, miza  fiind Casa
Națională de Asigurări de
Sănătate cu cele zece miliarde
de euro anual cu un mecanism
bine lucrat: punem mâna pe

spitale și redirijăm în afara țării
operațiile sau tratamentele
costisitoare, toate decontabile
din banii proștilor prin „Casă”.
Operațiunea a fost întreruptă
temporar prin destituirea lui de
la minister, dar continuă cu ac-
tualul ministru care, fără jenă,
spune că va face la fel. Ce se
întâmplă zilele astea cu blo-
carea și apoi reducerea buge-
tului Primăriei Capitalei face
parte din același plan de  aca-
parare a tuturor spitalelor
bucureștene. Prima mișcare a
guvernului când va ieși din
boală, deși mai bine ar sta la
pat, va fi  vânzarea practică a
sării românești și a
zăcămintelor de grafit, material
esențial  în fabricarea modernă
a bateriilor automobilelor elec-
trice, o industrie mondială de
viitor. Din sare mai avem drep-
tul la 51% pentru că restul l-am
dat Fondului Proprietatea,
adică altora. Astfel, cea mai
bogată țară în sare din Europa,
de mii de ani, va deveni în
curând importatoare la ea
acasă. Vor fi multe alte sur-
prize!

Între două încăierări,
„guvernul meu” și-a făcut timp
să vândă 30 la sută din
zăcămintele românești de
cupru firmei „Eti Bakir” din Tur-
cia. Ce-i drept compania
românească „Moldomin”,
înainte de 1989 cea mai
modernă din Europa, arată ca
o ruină după distrugerea
postdecembristă, dar în urmă
cu zece ani era evaluată la un
miliard de euro. Cele două
sute de milioane de tone de
cupru nu s-au stricat între timp,
iar prețul actual al cuprului a
explodat pur și simplu,
dublându-se în ultimul an. Ce
minte de cretin or fi avut ăștia
cărora le-a trecut prin cap să
vândă  tocmai acum o avuție
națională uriașă pe nimica?

Zilele astea, Comisia
Europeană a decis eliminarea
României din ansamblul euro-
pean de realizare a „Extra light
infrastructure” (E.L.I.), deși
avea lucrarea în stare de
funcționare și trecută de proba
tehnologică.

Laserul de la
Măgurele, cea mai avansată
infrastructură din lume în
domeniul laserelor de mare
putere  este legat  de  numele
lui Nicolae Zamfir un fizician
român genial care, după
câteva peregrinări în lumea
occidentală – ultima oară pro-
fesor la „Yale University” –  în
anul 2004 hotărăște să se
reîntoarcă în țară și  să dea
naștere celui mai mare  proiect
științific românesc din istorie.
Având mulți prieteni savanți de
mare calibru, s-a bazat pe co-
laborarea lor și a obținut-o. În
2013 proiectul  devenise exe-
cutabil, iar în 2018 era aproape
gata. Francezul Gérard
Mourou primește deja premiul
Nobel pentru fizică  și
recunoaște că datorează acest
lucru și României. Laserul era
totuși un proiect european gân-
dit în trei piloni. Ceilalți doi erau
în Cehia și Ungaria. Inițial,
aceștia funcționau independ-
ent, dar Comisia europeană,
nu se știe de ce, a introdus o

verigă suplimentară care să le
coordoneze pe toate. De aici,
dar și din România, au început
necazurile. România a con-
struit laserul, dar sursa de en-
ergie, bazată pe radiațiile
gamma, urma să fie realizată
de concernul european „Eu-
roGammas” coordonat de ital-
ieni. Niște probleme apărute la
montarea sursei, în loc să fie
rezolvate prin negocieri au de-
generat, Franța și-a retras toți
specialiștii, iar pe plan intern,
sindicaliștii, bine lucrați de cine
trebuie au cerut schimbarea
conducerii. Totul a coincis cu
alegerile și cu instalarea la put-
ere a „guvernului meu 2”, astfel
încât în august 2020 ministra
tembelă a educației îl dă pur și
simplu afară pe Nicolae Zam-
fir, tatăl proiectului și pune un
sindicalist în locul său. Noul
ministru al cercetării,  Teleman,
este omul lui Cioloș. El nu prea
avea timp să se ocupe de un
fleac ca laserul românesc așa
că ajunge la Bruxelles în al
doișpelea ceas, când România
a fost dată afară din afacere.
Unul din motive a fost și acela
că de la Măgurele dispăruseră
oamenii de valoare și că  nu se
putea face cercetare de vârf
doar cu șoferii, contabilii și
sindicaliștii.

Cine crede că  acest
eșec s-a produs de la sine și
că, de exemplu,  ministra pep-
siglas și ceilalți au lucrat de
capul lor, e naiv. Ponderea
românească în demența eveni-
mentelor arată clar  nu doar
lipsa unei voințe oficiale în
acest grandios proiect științific
care ar fi așezat România într-
o altă poziție europeană, ci in-
confortul unora mari la orice
succes românesc. Ceea ce  nu
se înțelege la vârful României
este că acum se fac jocurile vi-
itorului în lume și orice rateu
are consecințe colosale și nu
poate duce decât în groapă și-
n beznă.

Faptele  de până
acum ale acestor două gu-
verne sunt suficiente pentru
un capitol semnificativ  care să
ne așeze bine în istoria
culturală a nebuniei umane. În
toată această piesă mizerabilă
și  agitată care se desfășoară
sub ochii noștri, poziția cea mai
lucidă o au maghiarii care își
fac planuri serioase pentru
prezent și mai ales, pentru vi-
itor. Nu le-a trecut nici prin vis
în acești treizeci de ani că vor
ajunge într-o asemenea
poziție. Fără nici un efort!
Oricum, de aici încolo ne vor
urî  și disprețui mult mai „califi-
cat”. Acum în  fața Parlamen-
tului României stau două
provocări tehnice,  o lege care
să consacre dreptul de a fura
și alta, dreptul de a urî. Față de
poziția în care am ajuns,
constatăm că fanarioții din is-
torie erau aproape niște copii.

Doamne, apără-ne!
Ești Singurul care poate.

●
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AAsociația „Neamul
Românesc” a primit cu
stupefacție răspunsul semnat
de Dragoș Mihai Hotea, Direc-
tor General al Direcției Drep-
turile Omului, Protecția
Minorităților și Consiliul Eu-
ropei din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe. Prin adresa
de răspuns nr. D1-1/2797 din
20.05.2021, domnia sa a con-
firmat primirea materialului in-
titulat „Denunț penal Federația
Comunităților Evreiești din
România” (F.C.E.R.) și ne-a
comunicat: „Cu referire la
conținutul materialului supus
analizei, vă informăm că as-
pectele învederate nu sunt de
competența M.A.E., astfel că
nu suntem în măsură să ne
pronunțăm cu privire la aces-
tea”.

Răspunsul emis de
domnia sa este eminamente
lipsit de competență și respon-
sabilitate pentru o autoritate
guvernamentală din cadrul
M.A.E..

Vă reamintim faptul că
Ministerul Afacerilor Externe
face parte din Comitetul inter-
ministerial pentru imple-
mentarea Strategiei Naționale
pentru prevenirea și combat-
erea antisemitismului, xenofo-
biei, radicalizării și discursului
instigator la ură 2021-2023.
M.A.E. a elaborat și a publicat
în data de 30 septembrie 2020
Proiectul de Strategie . Tot
M.A.E., prin domnia voastră ca
ministru semnatar, a
inițiatProiectul de Hotărâre de
Guvern pentru Aprobarea
Strategiei naționale  care s-a
concretizat prin emiterea de
către Guvernul României a
H.G. nr. 539 din 13.05.2021
privind aprobareaStrategiei
naționale și a Planului de
acțiune al Strategiei naționale
pentru prevenirea și combat-
erea […], publicată în M.O.
nr.517 din 19 mai 2021.

Prin urmare, M.A.E.
are competența și responsabil-
itatea guvernamentală a
elaborării și implementării unei
Strategii pentru prevenirea și
combaterea xenofobiei, care
implică și combaterea
șovinismului antiromânesc și a
doctrinelor religioase rasiste,
precum cea promovată de
F.C.E.R. – Cultul Mozaic,
privind superioritatea rasei
semite a evreilor față de cele-
lalte rase și etnii, considerate
ca inferioare. Aceste aspecte
se regăsesc învederate în
„Denunțul penal privind pro-
movarea, în public, a unor
concepții și doctrine rasiste și
șovine, de ură pe motive et-
nice, rasiale și religioase, de
către Federația Comunităților
Evreiești din România” formu-
lat de către Asociație și înreg-
istrat la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casație și
Justiție, care l-a înaintat Secției
de Urmărire Penală și Crimi-
nalitate, sub Nr.
2661/18.03.2021.

Strategia Națională
prevede la capitolul K. Instituții
responsabile: „Din Comitetul
interministerial pentru combat-

erea antisemitismului, xenofo-
biei, radicalizării și discursului
instigator la ură fac parte:
M.A.E., M.A.I., M.J., M.Ed.,
M.C., S.G.G., C.P.M. și
I.N.S.H.R.-E.W., în calitate de
membri, F.C.E.R., M.C.A.,
Av.P, C.N.C.D., A.N.R. și M.P.-
P.Î.C.C.J., în calitate de invitați
permanenți, precum și I.N.M. și
« B’nai B’rith », în calitate de
invitați”.

Strategia Națională
stipulează în capitolul „G”. Pro-
grame,  „Acțiunile principale
(A.P.) ale strategiei sunt
următoarele:

– AP2.3.2. Inițierea
programului „Arta împotriva urii
sociale, discriminării, anti-
semitismului și xenofobiei”,
prin extinderea programelor
derulate de F.C.E.R. și la
domeniile muzică și teatru;

– AP2.6.1. Sprijinirea
financiară a proiectelor cul-
tural-religioase ale F.C.E.R. –
Cultul Mozaic;

– AP3.2.1. Contin-
uarea cooperării cu Israelul în
domeniul cercetării și predării
cunoștințelor privind Holocaus-
tul, precum și în combaterea
antisemitismului, negării și
distorsionării Holocaustului”;

Planul de acțiune
prevede la capitolul Obiectiv
general nr.2: „Obiectiv specific
nr. 2.6: sprijinirea
manifestărilor cultural-reli-
gioase ale F.C.E.R. – Cultul
Mozaic care promovează dia-
logul interreligios, evidențiază
contribuția comunităților
evreiești în societatea
românească și pun în valoare
patrimoniul cultural-religios.
Având în vedere că teoriile
conspiraționiste facilitează pro-
liferarea antisemitismului,
xenofobiei, radicalizării și dis-
cursului instigator la ură și se
folosesc de informațiile incom-
plete și incorecte despre Cultul
Mozaic, prin acest obiectiv
specific se caută reducerea
marjei de manevră a celor care
promovează informații mistifi-
cate, false, preconcepute și
stigmatizante despre Cultul
Mozaic”.

Ce „dialog interreli-
gios” se poate realiza între Cul-
tul Mozaic și Cultele creștine?
Într-un asemenea dialog, sunt
aduse față în față două doc-
trine religioase diametral
opuse, ca mod de acțiune și ca
abordare etico-morală. Cum se
poate concilia relația dintre
neamul evreiesc, „ales” de o
divinitate exclusivistă denumită
Dumnezeul lui Israel, și cele-
lalte neamuri ale pământului,
considerate inferioare?
F.C.E.R.- Cultul Mozaic nu
poate promova pacea și
toleranța interetnică, concomi-
tent cu pretenția rasistă a
apartenenței evreilor la o rasă
semită superioară. Principiul
răzbunării mozaice „ochi pen-
tru ochi și dinte pentru dinte“
este în flagrantă opoziție cu
principiul iertării creștine
„iubește-ți vrăjmașul”.

În aceste condiții date,
este imperios necesar ca apli-
carea efectivă a „Strategiei
naționale” chiar să respecte
Principiile generale stipulate în
Capitolul E: „1. principiul

respectării drepturilor și
libertăților fundamentale ale
omului; 2. principiul legalității;
3. principiul prevenirii și 6. prin-
cipiul parteneriatului public-pri-
vat”.

Este inadmisibil ca
numai minoritățile evreiești și
rrome din România să par-
ticipe la evaluarea și revizuirea
disciplinelor „Educație socială”
și „Istorie” din învățământul
gimnazial, precum și a disci-
plinei „O istorie a comunismu-
lui din România” din
învățământul liceal, așa cum
reiese din Acțiunea Principală,
AP2.1.1., a Strategiei: „Evalu-
area disciplinelor actuale din
învățământul gimnazial «
Educația socială », « Istorie »,
« Istoria și tradițiile minorităților
», precum și a celor din
învățământul liceal « O istorie
a comunismului din România
», « Istoria Evreilor. Holocaus-
tul » și elaborarea unor prop-
uneri pentru revizuirea
acestora”;

Cum reprezintă un
atentat la demnitatea națională
ca, numai instituțiile reprezen-
tative a două minorități, să par-
ticipe la Acțiunea Principală
AP2.2.3. „Elaborarea și imple-
mentarea proiectului-pilot « Să
ne cunoaștem eroii »”.

Se impune stringent elabo-
rarea și implementarea Proiec-
tului național „Temnițele
comuniste – altare sfinte ale
jertfei Neamului Românesc“,
din moment ce este o prioritate
națională Programul AP2.2.7.
„Elaborarea și implementarea
proiectului-pilot « Sighetu
Marmației – Auschwitz trail »”.
În închisorile bolșevice ale
anilor 1948-1964 s-au jertfit,
pentru Neamul Românesc,
sute de mii de români „vinovați“
numai pentru faptul că erau
români.

Neparticiparea Acade-
miei Române și a istoricilor
români, la elaborarea pro-
gramelor mai sus menționate
ale acestei Strategii naționale,
ce includ revizuirea disci-
plinelor precum Educația
socială,  Istoria și O istorie a
comunismului din România,
dar și proiecte precum
cunoașterea Eroilor Neamului,
constituie un act șovin (xeno-
fob) antiromânesc, conform
prevederilor O.U.G.
nr.31/2002. Cum este șovinism
(xenofobie) antiromânesc ex-
cluderea organizațiilor civice
românești dintr-o acțiune
națională finanțată masiv din
banii publici ai Statului român.

Acțiunile guvernamen-
tale exclusiviste, de punere în
aplicare în forma actuală a
unei astfel de Strategii
naționale, pe teritoriul suveran
al României, constituie un atac
la securitatea națională în baza
prevederilor Legii nr.51/1991
privind securitatea națională a
României, republicată, art.3,
lit.h): „inițierea, organizarea,
săvârșirea sau sprijinirea în
orice mod a acțiunilor totali-
tariste sau extremiste […] de
orice altă natură, rasiste, […],
revizioniste, separatiste care
pot pune în pericol sub orice
formă unitatea și integritatea

teritorială a României, precum
și incitarea la fapte ce pot per-
iclita ordinea statului de drept”.

Excluderea elementu-
lui românesc din aceste acțiuni
naționale constituie și un act
de trădare națională, conform
prevederilor Art.394 din Codul
Penal al României.

În virtutea Principiului
nr. 6 privind parteneriatul pub-
lic-privat, vă propunem ca
Asociația Neamul Românesc
să colaboreze la imple-
mentarea acestei Strategii
naționale, pro bono, adică fără
să fie sprijinită financiar de la
Bugetul de Stat.  Spre deose-
bire de instituțiile evreiești și
rrome indicate în Strategia
națională, I.N.S.H.R. „E.W.“,
F.C.E.R. – Cultul Mozaic, Cen-
trul pentru Monitorizarea și
Combaterea Antisemitismului
(M.C.A.) , Agenția Națională
pentru Romi, românii pot lucra
și gratis pentru binele național.

În completarea Planu-
lui de acțiune al Strategiei
naționale, vă supunem atenției
principalele acțiuni iminente ce
trebuie implementate în soci-
etatea românească
contemporană, pentru o pre-
venire reală a antisemitismului
și xenofobiei și pentru anihi-
larea „teoriilor conspiraționiste
care se folosesc de informațiile
incomplete și incorecte despre
Cultul Mozaic”:

Eliminarea urgentă a
sintagmei șovine (xenofobe),
rasiste și discriminatorii de „ne-
evreu” din textul art.2, lit.a) al
Legii rasiale nr.157/2018
privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea anti-
semitismului. Prin titlul „pentru
prevenirea și combaterea anti-
semitismului”, care introduce
existența rasei semite a
evreilor, superioară și diferită
de orice rasă umană, corobo-
rat cu sintagma de „ne-evrei”,
Legea promovează public seg-
regarea de tip rasial, a
populației românești, între
„evrei” și „ne-evrei”.

Sancționarea și interz-
icerea – potrivit prevederilor
O.U.G. nr.31/2002 – a propa-
gandei ideologico-religioase
privind existența unei rase
semite superioare a evreilor,
efectuată de F.C.E.R. – Cultul
Mozaic, conform textelor Torei
iudaice (Vechiul Testament al
Bibliei creștine). Menționarea
explicită a faptului că toate
crimele, atrocitățile, precum și
actele de rasism și de șovinism
feroce, aplicate de adepții an-
tici ai cultului mozaic, și
prezentate în mod copios în
Tora ca acțiuni inițiate de zei-
tatea denumită Dumnezeul lui
Israel, sunt acțiuni reprobabile
care nu mai fac parte din prac-
ticile și credințele religioase ale
actualilor evrei mozaici din
România.

Dezicerea publică a
conducerii Cultului religios
mozaic, reprezentat de
Federația Comunităților
Evreiești din România, de
toate textele șovine și rasiste
prezente în Tora iudaică.

Condamnarea în
mod public, de către
organizația etnico-religioasă
F.C.E.R., a doctrinei

superiorității rasei semite
evreiești, care se declară con-
tinuatoarea triburilor lui Israel,
față de toate celelalte popoare
și seminții de pe Terra,
stipulată și promovată de tex-
tele Torei iudaice. Dezicerea în
mod public a F.C.E.R. de ide-
ologia șovină și rasistă a
iudeilor, strămoșii evreilor, și de
pretenția imperialistă de a con-
duce întreaga lume prin Dum-
nezeul lui Israel și cu ajutorul
acestei zeități.

Dezicerea în mod
public a Sinodului Bisericii
Ortodoxe Române, care este
biserica Neamului Românesc,
de toate textele criminale,
șovine și rasiste prezentate în
Vechiul Testament al Bibliei
ortodoxe și atribuite în mod fals
și mincinos Dumnezeului care
a creat toate neamurile
pământene.

R e c u n o a ș t e r e a
publică de către F.C.E.R. a
contribuției preponderente a
unor etnici evrei la instaurarea
și consolidarea comunismului
pe teritoriul României postbe-
lice. Recunoașterea și
prezentarea de scuze publice,
a reprezentanților F.C.E.R.,
pentru participarea unor etnici
evrei la distrugerea societății
românești, așa cum era ea în
perioada antebelică.
Recunoașterea participării ne-
mijlocite și directe a unor etnici
evrei la anihilarea elementului
românesc anticomunist, de la
țărani și muncitori până la int-
electuali, prin tortură fizică și
psihică, înfometare și trata-
mente inumane aplicate în
temnițele bolșevice. Aceleași
metode au fost aplicate și
politicienilor români, în mare
parte corupți și vinovați, dar
care nu meritau astfel de
pedepse represive inumane.

Elaborarea unui Plan
Național de eradicare a cla-
nurilor interlope, cu o
componentă etnică majoră,
care terorizează societatea
românească în integralitatea
sa.

Elaborarea unui Plan
Național de educare, civilizare
și integrare efectivă a ele-
mentelor etnice care provoacă
în mod frecvent manifestări
reprobabile, scandaluri și bătăi,
prezente în spațiul public con-
temporan și prezentate în mod
abuziv de mass-media
românească.

Exprimându-ne toată
disponibilitatea pentru un dia-
log respectuos și responsabil,
precum și pentru un real
parteneriat public-privat pe
tema unei Strategii naționale
privind prevenirea și combat-
erea șovinismului din cadrul tu-
turor etniilor ce compun
națiunea românească, vă
onorează cu aleasă
considerație,

Președintele Asociației Nea-
mul Românesc,

Ing. dipl. și licențiat în teologie
Vasilică Militaru!

●
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Nu răscoliți pământul Eminului!… Și nu-l căutați pe sub sfânta-i cruce!…Nu răscoliți pământul Eminului!… Și nu-l căutați pe sub sfânta-i cruce!…

Cezar Adonis
Mihalache

PPământul Ipoteștilor
n-ar deveni nicidecum mai
sfânt!… Și nici Moldova mai
apărată în fața vremurilor de
uitare pe care le trăim!…
Pentru că nu prezența în
neviu a Eminului ne
lipsește… Ci a noastră, cei
morți în viul nepăsării… Noi,
cei ce nu avem ochi a
vedea dar vrem a cerceta
prin țarina de sub cruci…
Meleagurile Ipoteștilor, Mol-
davei, Țării pe de-a întregul
sunt sfințite de cădelnița
pașilor apăsați în timpul cel
firesc… Al trecutului is-
toric… Iar văzduhul nu va fi
sfințit pentru cei ce oricum
nu știu a respira în cinstire
dacă vom face un aseme-
nea gest smintit, pe care
unii îl cred cuvenit
Mareșalului limbii noastre…

Nu, Eminescu nu
trebuie mutat de la
București „acasă”!… El este
Acasă… Este acasă în
fiecare dintre clipele trecerii
noastre prin vremuri… El
este acasă prin fiecare fir de
pământ, prin fiecare șuier
de văzduh… Este Acasă
prin cuvenita aducere am-
inte și felul nostru de a-l
omagia… Și nu avem

nevoie de gesturi
descărnând a ispite azvâr-
lite de detractori…

De ce am deshuma
Eminul, de acolo dar și de
aici, din trecut dar și din

acum?… De ce l-am de-
sprinde din timpul deveniri
sale una cu pământul? Doar
pentru a-l muta, din
nepăsarea și amorțirea pe
care le împărțim între noi,
între calupurile omagiale,
aniversare ori comemora-
tive, și a-l înhuma în uitarea
unui alt colț de absență a
noastră?… De ce am
săvârși o asemenea atroci-
tate asupra amprentei tim-

pului zidit de la eternizarea
Eminului? De ce am vrea a
începe să umblăm (noi,
acești morți vii) cu
rămășițele poetului?…
Vrem a invoca prin false bo-

cete cerul să ne plângă cu
inspirații epigonice peste tot
mai veștedele ramuri ale
spiritualității și ale culturii
noastre rămășițe?… La ce
ne-ar folosi?…

Trebuie să ne în-
vrednicim în a ne opune…
Măcar acum… Acum, în
fața unui altfel de apus… În
fața unei altfel de sminteli
cadaverice a detractorilor…

Și nu deshumarea

netrupească a rămășițelor
Poetului ar trebui să-l pre-
ocupe pe părintele de la bis-
erica Ipoteștilor… Poate
vrednic în cugetul său, dar
atât de trist și îndepărtat de

cinstirea nemuririi Eminului-
c e l - f ă r ’ - d e - m a r g i n i …
Părintele ar putea să se
roage pentru regăsirea
noastră prin Luceafărul ce
ne așteaptă răbdător, pe
fiecare, prin fiece colț de
pământ pășit odinioară, prin
fiece petală de văzduh
atinsă de esența neperechii
poetice, poate să se roage
pentru aducerea Eminului în
singurul loc pe care l-am

putea împlini drept Panteon
al aplecării noastre în timp,
și peste timpuri: înălțarea
Eminului drept mucenic
printre apostolii țării….

Pentru acesta preo-
tul din Ipotești ar trebui să
săvârșească pașii aducerii
Eternului printre
mărturisitorii ce așteaptă
dreapta așezare între Sfinții
Noștri, nu să se ocupe de
dezgroparea poetului din
cimitirul Bellu… Iar dacă ar
fi totuși un loc în care să fie
strămutate osemintele
Luceafăruluii, acela ar fi
doar sub taina unei Cate-
drale a Neamului… Dar nu
Eminescu trebuie mutat în
pântecele de zidire… Ci
zidirea ar trebui să se așeze
acolo unde odihnește
acesta… Ca un memorial al
mântuirii noastre prin am-
prenta peste timp a neamu-
lui ce, în fapt, cu toții
suntem: eminescian… Așa
am da dovada prețuirii
noastre, prin zidirea unui
Panteon al Eminului ce ne-a
înălțat dintâi cuvintele de
necesară ridicare a unei
Catedrale a Neamului, și nu
încercând a-i răscoli
pământul…
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Mascaradă la un leu legăturaMascaradă la un leu legătura

Maria Diana
Popescu

AAcum, când Lucrurile
devin tot mai clare! Impostura
şi trădarea intereselor
naţionale nu mai sînt nici
măcar voalate! Vetusta ide-
ologie populist-liberală
întreţine un regim totalitar,
dominat de interese corpo-
ratiste, dar, în acelaşi timp,
disperat să facă faţă şi să fie
supus cerinţelor globalismu-
lui antiuman. Năravul de a re-
scrie istoria sclaviei, prin
prostirea poporului, nu e
deloc nouă în doctrina
liberală. E perpetuată în chip
monstruos. Nu există niciun
indiciu care să releve altceva.
România e în ghearele lui
Cîţu-Vasilică, Iohannis şi
USR+, adică, „Uniunea Soroş
România” şi ciracii ei culeşi
dintre boschetarii liberalismu-
lui neo-marxist. Un sindrom
tipic celor care, într-un mo-
ment sau altul al istoriei
prezente, s-au trezit cu
hăţurile puterii în mînă, chiar
dacă sînt ciurucuri
franţuzeşti, săseşti, ger-
mane… Efectele vaccinului
sînt deja vizibile în comporta-
mentul lor. Orban, Cîţu, Io-
hannis, Turcan, Arafat au
făcut România să sîngereze!
Medicamentele oferite de
clanul lor pe reţeta guvernării
au devenit otravă pentru
cetăţean şi ţară!

Cum toate nu erau de ajuns,
Iohannis a fost văzut adunînd
gunoaie pe malul rîului Argeş,
în apropierea localităţii il-
fovene Dărăşti. Mascaradă la
un leu legătura: „Am venit
astăzi, aici, ca să adunăm
gunoaie, ca să adunăm
gunoaie aruncate de
concetăţeni de-ai noştri care
încă nu au înţeles, din
păcate, că natura nu este
groapă de gunoi”. Este
declaraţia preşedintelui de
Oroare al ţări, care doar se
preface a arăta interes pentru
natură, în timp rechinii mari
de curte au invadat portul
Constanţa cu tone de
gunoaie toxice şi radioactive,
provenite din statele uniunii.
De ce n-a adunat Iohannis
sacii cu gunoaie din Sectorul
1 al Capitalei, dacă tot avea
chef de circ televizat? Era
mai comod, mai puţin costisi-
tor. Îl puteau vedea şi
bucureştenii la lucru pentru
ţară, nu?

Din cu totul alte mo-
tive, numitul şef al statului se
face a nu pricepe că Româ-
nia a fost transformată în
mandatele sale în groapa de
gunoi a Europei! Mai cu
seamă, a Germaniei. Amen-
zile grele date pentru lipsa
măştii ar fi trebuit îndreptate
spre industria gunoaielor,
spre cei care îşi bat joc de
mediul înconjurător, de
pădurile ţării, „chelite” de

bărbierii de la „Holzindustrie
Schweighofer” cu sprijin
prezidenţial. Munţi de
gunoaie şi de creiere stricate
avem în cele trei palate ale
ţării. Avem trei palate cu tot
cu cel al veneticilor urmaşi ai
trădătorului Mihai. Deci
peştele s-a împuţit de la cap.
Cum spuneam, efectele vac-
cinului au început să se man-
ifeste! Şi mă declar fascinată
de perseverenţa de care dă
dovadă Iohannis în a-şi
scoate în evidenţă minusurile
şi penibilităţile cu care l-au
înzestrat educaţia „României
educate” din proiectele sale
de ţară, ca apa de ploaie!  

Cum a venit ordin ca
pandemia să  se retragă tem-
porar de pe scenă, Ionannis
a promulgat Legea 5G.
Sateliţii orbitaţi pe timpul pan-
demiei deasupra României,
cînd noi eram sechestraţi în
case, aveau nevoie doar de
plaivasul lui Iohannis. Prin ur-
mare, am dat de scaraoschi!
O fi el pe val, dar tot fără co-
lacul de salvare se află în val-
urile care vor veni peste
peneleul său. Iată că Româ-
nia lui Iohannis, a lui Orban,
Cîţu, Turcan, Barna şi Cioloş
nu scapă de MCV, România
fiind singura ţară din U.E.
care nu şi-a îndeplinit angaja-
mentele luate. În fond, de ce
ar fi declarată România stat
de drept, cînd ea nu este?
Ea este stăpînită de o
adunătură de impostori, care

nu se bucură de nici un fel de
consideraţie la Bruxelles,
fiind trataţi precum sînt: nişte
sclavi-pupălăi, în frunte cu
sclavul-gunoier-şef. Peneliştii
lui Iohannis n-au avut
niciodată un program de gu-
vernare, cum n-au acum nici-
unul de redresare
post-pandemie. Sînt nişte
politicianişti-primitivi, de
gaşcă, o clientelă bazata pe
mişmaşuri, abonată la buge-
tul statului.

Nu pot trece cu ved-
erea nici peste declaraţia
făcută de Iohannis,  cu ocazia
„Zilei Eroilor” şi a sărbătorii
creştine „Înălţarea Domnului”:
„Avem datoria de a menţine
vie memoria Eroilor Neamu-
lui şi de a arăta că am înţeles
sensul luptei şi jertfei lor
supreme”, a afirmat acesta.
Zis şi făcut. În ciuda preved-
erilor  Convenţiei de armistiţiu
dintre guvernul român şi gu-
vernele Uniunii Sovietice, Re-
gatului Unit şi Statelor Unite
ale Americii, semnată la 12
septembrie 1944 şi publicată
în Monitorul Oficial nr.
219/22, septembrie 1944,
care stipulează la Art. 15:
„Guvernul Român se obligă
să dizolve imediat toate
organizaţiile pro-hitleriste de
tip fascist aflate pe teritoriul
românesc, atît cele politice,
militare sau paramilitare, cât
şi orice alte organizaţii care
duc propaganda ostilă
Naţiunilor Unite şi în special

Uniunii Sovietice,
nepermiţând în viitor
existenţa unor organizaţii de
acest fel, inclusiv confiscarea
bunurilor acestora şi trecerea
lor în proprietatea statului
român”, Iohannis, ca un bun
supus al Germaniei a încălcat
această prevedere.

Aşadar, pentru că nu
m-am vaccinat, mă voi bu-
cura să prind vremea cînd
gruparea politică infracţională
de la pupitrul ţării noastre va
ajunge în faţa Justiţiei şi, in-
evitabil, după gratii, apoi la
lada de gunoi a istoriei, aşa
cum s-a întîmplat cu PDL,
PMP şi cu alte adunături de
impostori şi escroci politici.
Cei care v-aţi vaccinat,
puneţi-vă un ban deoparte!
Efectele vaccinări îşi vor face
simţită prezenţa în 2-3 ani!
Vaccinurile, încă în stadiul de
experiment, vor produce mult
mai multe pagube umane
decît pandemia. Gestionînd
în mod fals pandemia, impos-
torii mioritici, mituiţi 
de eugeniştii globalişti 
să propage vaccinarea, 
au încălcat tratatele
internaţionale şi garanţii ale
drepturilor omului! Miza fiind
scăderea accelerată a
populaţiei lumii în baza unei
ipotetice idei a sustenabilităţii
financiare şi ecologice a plan-
etei în relaţia ei cu specia
umană.
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