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Infracțiunea de vaccinare prin nevaccinare:Infracțiunea de vaccinare prin nevaccinare:
tăcerea mieilor pre vorbele lupilor…tăcerea mieilor pre vorbele lupilor…

Cezar Adonis

Mihalache

BBineînțeles că
faptele și răspunderile pe-
nale vor exista în contin-
uare… Și infractorii, și
tăinuitorii, și complicii…
Pentru că un sistem juridic
nu este pus între paranteze,
pentru anumite infracțiuni și,
mai ales, infractori, doar

pentru că există disponibili-
tatea acordări unor
bunăvoințe tocmai dinspre
sistem… Și nu poți pune în
sarcina medicilor, chiar
clamată ca obligație etică,
asumarea tăinuirii profe-
sionale ca adnotarea unei
lepădări, fie și temporare,
de jurământul lui
Hipocrate…

Doar pentru că așa
promite Raed Arafat, nu vor
fi scutiți de vinovății și
responsabilități nici benefi-
ciarii vaccinării false, nici
prestatorii pseudoactului
sanitar, nici doctorii care,
fără a anunța sistemul, vor
trata un bolnav covid nevac-
cinat în mod real…
Răspunderea penală va
rămâne atârnată undeva…
Iar dacă medicii vor ac-
cepta, pentru binele sanitar
al colectivității, această
omertă, într-un troc deloc
clandestin cerut public de
Arafat, vom consemna doar
o amânare a momentului
când vor fi blamați ca
„făptași”… Și nu va avea loc
nici o ștergere a faptelor și
vinovățiilor… De aceea, în
cazul în care medicii ar ac-
cepta complotul propus, de
a ține sub batistă faptele de
care iau cunoștință în deru-

larea anamnezei bolnavului
covid, ei vor fi ultimii care
vor fi scutiți de răspunderile
penale. Vor ajunge poate să
răspundă chiar în locul
adevăraților făptuitori și ben-
eficiari, eventuala acoperire
a unui fals, în numele unui
bine necesar, tratarea
corespunzătoare a unui bol-
nav internat inițial ca fiind
vaccinat, dar care
recunoaște neefectuarea

procedurii, însemnând doar
asumarea unei răspunderi
în locul acelora care au
înșelat sistemul.

Solicitarea fără
perdea a lui Arafat către
medici, de a tăinui în nu-
mele eticii medicale un fals,
pentru a-i face pe cei ajunși
între timp pacienți ai secțiilor
covid să recunoască, pentru
binele lor, falsul medical la
care au apelat, arată gravi-
tatea lucurilor… Pentru că
nu mai este vorba doar de
un stat eșuat, ci de unul
care invită oficial la tăinuire,
complicitate, acceptarea fur-
tului de materiale, a furtului
de identitate, acceptarea fal-
surilor… Și cum să ai tupeul
să le ceri medicilor să-i
acopere pe pacienții care au
mințit în numele propriilor
păreri despre vaccinare,
când i-ai amenințat pe
aceași doctori cu sus-
pendarea dreptului de liberă
practică dacă îndrăzneau să
se mai pronunțe, fie și cu ar-
gumente, ca anti-
vacciniști?!… Basca faptul
că acestă solicitare de com-
plicitate va agrava lucrurile,
fiind o invitație la perpetu-
area unor fapte penale (și
nu doar cele legate de pro-
cedurile de vaccinare).

Poate ar fi fost mai simplu
ca sistemul să propună un
soi de amnistie colectivă a
infracțiunii de vaccinare prin
nevaccinare… Să-i cheme,
dar sub acoperirea unei act,
nu pe vorbe, să-i invite dară
pe toți „beneficiarii” de
asemenea proceduri să
anunțe imediat situația în
care se află (măcar acum, în
ceasul al 12 lea, și cât timp

starea de sănătate, de
neîmbolnăvire, le mai per-
mite).

Oricum, pare tot mai
evident că vom avea nevoie
inclusiv de derogări de la
procedura „certificării”! Pen-
tru că apar tot mai multe
problemele legate, nu de
accesul la muncă al
angajaților din domeniul
restaurantelor și cluburilor,
ci al acelora din sectoarele
cheie… Al acelora care, de
exemplu, lucrând în
domeniile energetice sunt
puși în imposibilitatea de a
mai veni la lucru, lăsând un
sistem ce necesită o
mentenanță continuă în
pragul colapsului. Mai ales
acolo unde astfel de proce-
duri au fost externalizate,
„Hidroelectrica” fiind doar
prima mare companie care
avertizează asupra aberației
impunerii certificatului verde
într-un sector strategic unde
este nevoie de intervenții și
revizii continue, în mare
parte asigurate prin servicii
externalizate.

●

Împotriva voastră ne ridicăm, Împotriva voastră ne ridicăm, 
cu toate forțele!cu toate forțele!

Mihail S. 

Târnoveanul

CCimitirul Internațional
al Eroilor Valea Uzului a fost
dat la schimb, pentru
susținerea Certificatului
Verde de către UDMR.
Aceasta este opinia mea.
Poate v-ați pus întrebarea de
ce UDMR susține cu atâta
ardoare puterea politică din
România în chestiunea im-
punerii Certificatului Verde,
mai ales că, din câte știm, la
firul ierbii, electoratul UDMR
este destul de relaxat în
această privință, mare parte
din acesta nefiind de acord
cu restricțiile aberante din ul-
timii ani. Dar UDMR nu este
de fapt în mod real preocu-
pat de doleanțele electoratu-
lui propriu (de aceea a și fost
nevoie de „voturile” din
Craiova sau Humulești) și,
bineînteles, cu atât mai puțin
de drepturile și libertățile
poporului român. La orice
negociere UDMR cere ceva.
De trei ani încoace, cere
Valea Uzului și dărâmarea
parcelei Eroilor Români.
Acum vedem că obținut
prima cerere. Să vedem
dacă o va obține și pe a
două, cea esențială de fapt.
Dar ce s-a petrecut?

După un proces care
a durat trei ani, Curtea de
Apel Bacău a decis că Cimi-
tirul Internațional al Eroilor
Valea Uzului nu mai aparține
de jud. Bacău, ci de
Harghita. În principiu, nu ar
conta cărui județ aparține
acest Cimitir, însă vârful de
lance al entității care cere
dărâmarea celor 52 de Cruci
ale Eroilor Români și al Mon-
umentului ridicate de
Primăria Dărmănești se află
în Harghita. Entitatea
respectivă este Ungaria, iar
vârful de lance, UDMR, prin
autoritățile locale și județene
harghitene. În paralel se
desfășoară încă un proces,
care are ca obiect con-
testarea legalității ridicării
Crucilor și Monumentului.
Acest proces s-a aflat „în
pauză”, așteptându-se
sentința din primul, cel refer-
itor la apartenența
administrativă a Cimitirului.
Odată stabilită, se crează
„baza” pentru sentința din
procesul cu legalitatea
„construcțiilor”. Curios este
că în momentul în care
UDMR a instalat în Cimitir

cele 600 de cruci pentru mil-
itarii armatei austro-ungare,
după ce a dărâmat toate cru-
cile care erau acolo (anul
1994), nu au existat niciun
fel de avize și nu s-au derulat
niciun fel de procese.

Așteptăm derularea
procesului care „stabilește”
legalitatea ridicării Crucilor și
Monumentului, însă, de pe
acum vă spun că acest pro-
ces nici nu trebuia să
înceapă, căci Jertfa Eroilor
Români nu se stabilește de
tribunale, ci de Istorie. Sân-
gele celor care au murit pen-
tru Țară nu se șterge cu
cerneala unor hotărâri
judecătorești și nici nu este
consfințit de acestea. Drep-
tul ca Eroii să aibă Cruci de
căpătâi oriunde în țara asta,
nu face obiectul unor pro-
cese. Acest drept a fost
câștigat cu luptă și sânge de
Țăranii în Opinci Militare și
de Generalii lor care au făcut
România Mare. Fără ei nu ar
fi existat instituții
judecătorești românești, căci
nu ar fi existat statul român.
Ce fac acum instituțiile stat-
ului? Își iau mâna de pe cei
care au făurit statul? Stau să
analizeze dacă Crucile
Eroilor au sau nu au destule
autorizații? Crucile sunt niște
„construcții” la fel că vilele de
lux ale unora? Toată Valea
Uzului mustește de sângele
militarilor români! Oasele
eroilor se ridică din pământ!
Iar trădătorii de astăzi
negociază cu cei care vor
dezmembrarea teritorială a
țării, 52 de Cruci și un Monu-
ment! Cum puteți ticăloșilor
cocoțați în vârful acestui stat
să negociați o întreagă
Jerfă?

Aflați însă, că noi nu
negociem nicio picătură de
sânge și nicio fărâmă de os
de Erou, așa cum nu nego-
ciem nicio bucată din Liber-
tatea noastră de a fi români!
Împotriva voastră ne ridicăm,
cu toate forțele și toată de-
terminarea, iar Istoria vă va
mătura în uitare și în
blestemele unui popor în-
treg!
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Un popor de oi naște un guvern de lupi”?Un popor de oi naște un guvern de lupi”?

Radu

Nicolae

DDeparte de casă,
gândesc și simt neputința…
Gândesc și simt că este tim-
pul pentru răspunsuri! Iar un
răspuns din partea
dumneavoastră, fie numai și
la o singură întrebare,
înseamnă că șansă noastră
nu este pierdută! Un răspuns
înseamnă că vă pasă! Ce ne
lipsește? Simplitatea ne face
mai buni, Credința în Bunul
Dumnezeu ne face mai put-
ernici, iubirea față de Țară
trebuie să alunge frica! Unde
există frică, există și
„monștrii”, unii cu dorința de a
fi dictatori, alții aserviți intere-
selor oculte! Avem nevoie de
unitate! Conștiința națională
nu trebuie să dispară!

Ce ne mai așteaptă?
În ultimii 31 de ani,

minciuna, interesele de
gașcă și manipularea ieftină
au alungat bunul simt și pre-
ocuparea pentru binele
românilor! Cum numim acest
lucru? Când în Țară se
moare de foame, dar ai un
guvern incapabil să re-
dreseze economia, cum
numim acest lucru? Când
România a fost și este jefuită
bucată cu bucată, dar nimeni
nu răspunde, cum numim
acest lucru? Când în Țară
părinții noștri au ars și ard de
vii în spitale, dar avem un sis-
tem medical paralizat de
incompetența celor care îl
conduc, cum numim acest
lucru? Când în Țară, părinții,
frații, copiii noștri au fost

înmormântați în saci de plas-
tic, iar capii Bisericii Ortodoxe
Române sunt răsplătiți cu Or-
dinul Național Steaua
României, în grad de Colan,
cea mai înalta distincție, pen-
tru „echilbru”, cum numim
acest lucru? Când în Țară
anomia, dezorganizarea
socială, haosul, devin boală
pentru sufletul nostru, dar
avem „aleși” acoperiți de
soare, în drum spre piramide,
în căutarea nemuririi, cum
numim acest lucru? Când
durerea ne înconjoară tot mai
strâns, dar guvernanții sunt
orbi, surzi și nevorbitori de
limba română, cum numim
acest lucru?

Când timp de 30 de
ani, în orașele din Transilva-
nia, nu s-a mai ridicat nicio
statuie dedicată unui Erou
Român, dar în zi de Comem-
orare a jertfei lui Horea,
Cloșca și Crișan, trași de vii
pe roată, în chinuri greu de
imaginat, se ridică statuia
unui controversat guvernator
sas, cum se numește acest
lucru? Când într-o libertate
câștigată în Decembrie 1989,
cu prețul vieții a mii de tineri,
azi acoperiți de uitare și de
lespezile reci din piatră, a fi
patriot înseamnă amenințare,
cum numim acest lucru?
Când un popor, dacă mai
suntem un popor, devine
complice prin tăcere și prin
lipsa de atitudine în față
nedreptăților și abuzurilor
potentaților vremii, în timp ce
aceștia își văd nestingheriți
de înmulțirea averilor, cum
numim acest lucru? Când se-
meni de ai noștri ard de vii în
spitale, în timp ce „aleșii”

pleacă a două zi, în vacanță,
la ski, cum numim acest
lucru? Când românii noștri au
luat și iau drumul pribegiei,
împinși din spate de sărăcie,
la cules de sparanghel sau
pe post de „batante”, îngriji-
tori de persoane în vârstă, în
timp ce în țară părinții se sting
cu durere în suflet și uneori în
uitare, cum numim acest
lucru?

Când ni se spune că
în România economia
„duduie”, în fapt împrumu-
turile externe crescând de la
un guvern la altul, iar
trubadurii puterii urlă „Câțu
președinte”, cum numim
acest lucru?

Când în Țară totul
este de vânzare, când
pădurile dispar tot mai mult,
când Istoria este îngropată
pentru uitarea identității
naționale, când promiscui-
tatea intelectuală înlocuiește
bunul simt și buna credința,
iar aleșii strigă „Ciocul mic!
Noi suntem la putere acum”,
cum numim acest lucru?
Când metadona lovește vi-
itorul nostru, drogurile de-
venind nu numai o afacere,
dar și un suport nefericit pen-
tru mulți dintre tineri, iar
autoritățile ridică din umeri,
cum numim acest lucru?
Când bărcuțe „nevinovate”
eșuează în apele Marii Negre
cu o încărcătură de droguri
de mare risc, în valoare de
peste două milioane de euro,
dar autoritățile declara că
„sonarul necesar supraveg-
herii apelor era defect tocmai
în acel moment”, cum se
numește acest lucru?

Când oficiali cu

răspunderi în domeniul
securității naționale declară
că au dat de bună voie, cu
ani în urmă, listele cu ofițerii
români acoperiți, respectiv
spionii României, fără să se
gândească la destinele și
familiile zdrobite, pentru că
așa li s-a cerut de contraspi-
onajul american, dar nimeni
nu se autosesizează ca fiind
un act de trădare națională,
cum numim acest lucru?

Când, în Țară,
nesiguranța zilei de mâine
îmbolnăvește sufletul,
românii fiind în situația să își
piardă și locuințele în urmă
imposibilității achitării împru-
muturilor la bănci sau a chel-
tuielilor de întreținere, iar
guvernanții vin și spun că în
România sunt prea mulți pro-
prietari de locuințe, compara-
tiv cu Europa, cum numim
acest lucru? Când
nerușinarea și lipsa celor
șapte ani de acasă sunt om-
niprezente, când Credința în
Bunul Dumnezeu este lovită
tot mai tare, când românii uită
să mai gândească la cel de
aproape, când ignoranța,
indiferența, nepăsarea, in-
vidia omoară, cum numim
acest lucru?

Când „păpușarii”
fixează în cui, pe scen„ put-
erii, „păpușile”, cozile de
topor și duduițele colorate,
specializate la MASTER
CLUB, iar serviciile de
informații privesc neputin-
cioase, cum numim acest
lucru? Când miniștrii în
funcție apreciază că Româ-
nia este un „stat sigur”, dar
criminalitatea organizată își
diversifică acțiunile inclusiv

cu bombe plasate în autotur-
isme, cum numim acest
lucru? Când Înalți respons-
abili se întâlnesc cu
reprezentanți din lumea
interlopă, prin biserici, sub
acoperirea întunericului, cum
numim acest lucru? Când
militanți pentru protejarea
pădurilor sunt dezbrăcăți la
pielea goală, amenințați cu
moartea și loviți de clanuri
afiliate unor puteri locale, iar
un oficial face aprecierea că
nu înțelege care este prob-
lema cu privire la infractori,
cum numim acest lucru?

Când în România se
moare de Covid19, dar
autoritățile anunță că au în-
vins pandemia, cum se
numește acest lucru?

Să fie adevărat ceea
ce gândea distinsul și regre-
tatul Academician, profesorul
univ. dr. Florian Constantiniu,
încă din 2012, că „un popor
de oi naște un guvern de
lupi”?

Răspunsurile există!
Ce ne lipsește să spunem
adevărul? România încotro?
Respect și recunoștință celor
care mai gândesc la ziua de
mâine! Respect și prețuire
pentru toți cei care nu au uitat
mândria de a fi român! Dum-
nezeu să Odihnească su-
fletele celor dragi, plecați
dintre noi! Sărut mâna,
mamă! Sărut mâna, tată!

●

Niciun rând despre holocaustul din Transnistria?Niciun rând despre holocaustul din Transnistria?

Ion

Coja

CCu ani buni în urmă
am publicat în revista
„Regăsirea” editată de ini-
mosul tipograf Corneliu
Urlan, un text intitulat 400
000 de morţi şi nici o
poezie?, prin care sem-
nalam contradicţia dintre
teza holocaustului din
România, cu cele 400 000
de victime binecunoscute, şi
absenţa totală a unei litera-
turi a holocaustului „româ-
nesc”. După 1944 au
zburdat pe ogorul literaturii
române sute de scriitori şi
critici literari evrei, câţiva
dintre ei ocupându-se, cu
spirit director pentru toată
suflarea literar-artistică,
chiar cu identificarea şi in-
ventarierea celor mai potriv-
ite subiecte pentru literatura
„nouă”, şi totuşi nici unul nu
a făcut „caz”, adică nu a
pomenit de ororile holo-
caustului „nostru”, că ar
binemerita să fie şi ele evo-
cate, transfigurate artistic
etc. Au scris poeţii realismu-

lui socialist românesc
bunăoară despre Lidice,
satul ceh în care naziştii au
ucis zeci de oameni
nevinovaţi, dar n-au suflat
alde Maria Banuş ori Veron-
ica Porumbacu un rând,
măcar un vers, o epigramă
despre Vapniarka sau
Moghilev, localităţi din
Transnistria, unde au murit,
se zice, zeci de mii de evrei,
de evrei români, de-ai
noştri… Ce să înţelegi din
asta?

Una din două: ori că
(1)poeţii noştri, îndeosebi
cei evrei, au dezertat în mod
rușinos de la datoria de a da
glas suferinţei imense în-
durate de semeni de-ai
noştri la Vapniarca, ori (2)se
impune de la sine teza-con-
cluzie, negaţionistă vrând-
nevrând, că ar fi scris
drăguţii de ei, cu entuziasm
şi dăruire, dar nu prea au
avut despre care zeci de mii
de victime să scrie poeţii
noştri, fie ei şi foarte evrei.
Nici măcar acei evrei care
au trecut prin deportarea din
Transnistria nu au avut ceva
interesant de povestit!…

Printre aceştia din urmă
numărându-se şi NORMAN
MANEA, pe care iniţiaţii în
subteranele vieţii literare îl
dau ca sigur viitor nobeleat.
De ce n-a scris Norman
Manea nimic despre
Transnistria?, întrebam eu
ritos în urmă cu ceva ani
buni. De ce nu intervine, ca
martor ocular, în discuţiile
bezmetice care s-au iscat
după 1990 pe tema holo-
caustului din Transnistria?
De ce se „abţine”?

Dar de ce se abțin și
ceilalți scriitori evrei, care n-
au ocolit subiecte ca lupta în
ilegalitate a comuniștilor,
subiect destul de mincinos,
dar la nevoie acceptabil?!
De ce s-au abținut să
onoreze literar memoria
celor 400.000 de evrei
holocaustizați de Antonescu
și armata/jandarmeria sa?!

S-au abținut chiar și
evreii care au plecat din
România în Israel, unde
nicio cenzură nu-i împiedica
să atace acest subiect:
crimele lui Antonescu! Ale
românilor anti-semiți! Nici
măcar Alexandru Mirodan,

după ce a ajuns în Israel nu
a atacat un subiect atât de
gras! Ca să nu mai zic de
Marius Mircu, de la care au
rămas referințe elogioase la
adresa mareșalului, citate
copios de Teșu Solomovici.
Se adună astfel pe umerii
colegilor noștri evrei povara
unei teribile nepăsări față de
evreii români holocaustizați
de mareșal!

Poate că ar exista o
excepție: memorialistica
evreului Stefan Voicu, mare
sculă kominternistă. A stat
vreo doi ani în Transnistria
și în memorialistica sa nu
zice o vorbă despre geno-
cidul la care a asistat,
dimpotrivă, elogiază am-
intirea ofițerului de jandarmi
care a păstorit cu omenie
lagărul de la Vapniarka.
După Ștefan Voicu, era
vorba de un lagăr cu
deportați comuniști! Dacă
mi-aduc bine aminte, cuvîn-
tul evreu nici nu apare cu
referire la societarii lagărului
Vapniarka din Transnistria
mereu pomenit de literatura
holocaustizantă post-
decembristă. Post decem-

brist a fost și Ștefan Voicu,
a murit în 1992, dar nu a
revenit să precizeze de a
cui suferință a fost vorba,
poate că nici nu e vorba de
prea multă suferință. Printre
evrei, la vremea aceea, cir-
cula o vorbă: pensionul de
la Odessa. Așa numeau
clădirea în care fuseseră
unii găzduiți. N-au dus-o
prea rău. Ca la pension…

Mă, ne-colegilor! Nu
credeți că e timpul să ieșiți
din silenzio stampa? Nu
credeți că onoarea vă obligă
să spuneți cinstit de ce vă
feriți de subiectul literar
Transnistria?! Alții,
aparținând altor literaturi, ce
n-ar da să aibă în mapă un
asemenea subiect! Iar voi
dați cu piciorul norocului! Ce
vă lipsește să vă faceți da-
toria de scriitor evreu, de
scriitor român, de scriitor
om! Nu jigodie!

●
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Argumentele veșnic negaționisteArgumentele veșnic negaționiste

Ion

Coja

DDe ce nu avem o lit-
eratura a holocaustului din
România? Pentru că n-a ex-
istat niciun holocaust în
România! Au scris imediat
după 1944 niște broșuri
rușinos de mincinoase,
tinerii condeieri evrei pe linia
lui Horia Carp, cu a sa
Cartea Neagră, printre ei și
Aurel Baranga, despre așa
zisele persecuții anti-semite,
pagini marcate de paranoia
ce bântuia printre scriitorii
realist-socialiști. O propa-
ganda rușinoasă, pe care
autorii s-au străduit după
aceea s-o facă uitată.

Rezum motivele
pentru care resping teza
holocaustului din Transnis-
tria:

Nu se poate să in-
voci asasinarea a 200 000
de oameni și de pe urma
acestui genocid cumplit să
nu rămână măcar o
„gropiță” comună de câteva
cadavre! Unde sunt cele
200.000 de cadavre de
evrei dați morții de jandarmii
lui Antonescu?! Mărturiile
unor evrei, cei mai
reprezentativi pentru comu-
nitatea evreiască, care nu
se potrivesc cu ideea de
holocaust în România. Alde
Filderman, Moshe Carmily
Weinberger, Alexandru
Șafran, Nicolae Steihardt.

Aceste mărturii exprimă
recunoștința evreilor față de
români. Recunoștința
evreilor normali! Ultimul
evreu important care a făcut
acest gest este un prim min-
istru evreu, Shimon Perez,
în urmă cu vreo cinci-șase
ani. Am informații că părerile
lui Shimon Perez despre
români sunt împărtășite și
de alți evrei importanți, în
frunte cu Netanayahu…
Este o mare diferență de
statut moral și intelectual
între evreii care și-au expri-
mat recunoștința față de
statul antonescian și evreii
care îl acuză pe mareșal de
genocid. Wilhelm Filderman
a fost „cel mai important
evreu din Europa”, iar alți
doi au fost mari rabini,
Șafran și Weinberger. De-
spre Steinhardt nu mai zic
ce înălțime morală are!
Bașca primul ministru
pomenit, Shimon Perez! În
schimb, printre evreii
„holocaustizanți”, toți niște
neica nimeni, se află și indi-
vizi penali, ca Radu Ioanid,
sperjuri dovediți în justiție.
Este sub demnitatea
noastră să le dăm vreo
atenție unor mercenari ai
ideilor, alde Lya Benjamin
sau Alexandru Florian. Din
păcate acești nerușinați au
protecția cahalului și ale
unor interese materiale
fauduloase!

Există mărturii ale
unor evrei ca Jagendorf,

lider al evreilor strămutați în
Transnistria la Moghilău, de-
puse la Yad Vashem, și pub-
licate după moartea
autorului cu modificări care
schimbă „mesajul” textului,
schimbări pe care autorul
nu le-a acceptat cât a fost în
viață! Nu este singurul fals
comis în laboratoarele Yad
Vashem. Au avut
nerușinarea să falsifice
chiar și Jurnalul celui mai
important scriitor evreu
român, Mihail Sebastian… –
Pentru mine personal
contează mult mărturia unei
foste colege, Leone Blum,
de la catedra de limba
franceză. În 1940 familia sa,
rezidentă în Franța, a avut
de ales între a veni în
România, cunoscut loc de
refugiu al evreilor din toată
Europa, și a rămâne în
Franța. Jumătate din familie
a rămas în Franța și au
dispărut în lagărele naziste,
iar jumătatea cealaltă au
venit în România. Ilegal,
fără acte justificative. Drept
care atunci când a început
războiul, familia Blum a fost
strămutată în Transnistria,
împreună cu alte zeci de mii
de evrei fără acte despre
care nu se putea ști cât sunt
de loiali României. Suspecți,
cei mai mulți!

Familia Blum a fost
găzduită în Transnistria în
locuința unui localnic, la
parter. Într-un interviu acor-
dat lui Ilie Traian profesoara

Leone Blum povestește am-
intiri plăcute din Transnis-
tria, unde a petrecut câțiva
ani ai copilăriei ocupându-
se de florile din grădina
casei. S-a întors după 1944
la București și a ajuns
profesoară de limba
franceză. Pe la începutul
anilor 1980 a făcut cerere
de plecare în „patria” Israel.
S-a făcut oarece vâlvă în
facultate, Leone Blum era o
ființă fragilă, n-o vedeai în-
fruntând greutățile vieții de
re-patriat. Știu că Alexandru
Graur a încercat s-o
convingă să renunțe. N-a
renunțat, dar după doi-trei
ani a cerut să se mai repa-
trieze o dată, înapoi în
România. Anul 1990 a găsit-
o în România. Mi-a transmis
salutări prin intermediari de
ocazie. Și-a petrecut ultimii
ani la căminul de evrei
bătrâni de la Lacul Tei. A în-
ceput să-și scrie memoriile,
mi-a transmis un mesaj,
memoriile urmau să ajungă
la mine, să mă ocup de pub-
licarea lor. Se pare că s-a
aflat de intențiile ei, a murit
înainte de a le putea materi-
aliza. Cel care mi-a adus
vestea, un evreu, a lăsat să
se înțeleagă că manuscrisul
memoriilor ar fi avut o
legătură cu tristul eveni-
ment. Administrația
căminului a făcut dispărut
manuscrisul! Repet: mi-era
destinat. Sunt neconsolat
pentru soarta bietei Leone

Blum. N-am stat niciodată
de vorbă!… Ne cunoșteam
din bârfele amicale ale
colegilor. Desigur, aflase cât
de anti-semit am devenit
după 1990. Se pare că n-o
deranja. Dimpotrivă. O fi
fost victima procedeului
numit „perna rabinului”?!

Nu există probe ma-
teriale, recte cadavrele, nici
pentru miile de evrei „uciși”
de români la Iași, în iunie
1041. Arhivele germane
menționează clar implicarea
numai a trupelor germane în
execuții de evrei. Jandarmii
români au arestat și ei
câteva sute de evrei, cărora
li s-a făcut proces corect, au
fost condamnați legal la în-
chisare, iar după 23 august
1944 au fost eliberați cu
toții. Fără nici un mort de
mâna jandarmilor români!

Aș putea să continui
și cu alte argumente, dar din
nou mi se face lehamite! De
ani de zile vin, eu și alți au-
tori, români sau evrei,
prezentăm asemenea argu-
mente, iar preopinenții
noștri holocaustizanți nu ne
răspund ca între oameni
serioși! Răspund în dorul
lelii și în dispreț total pentru
regulile unui schimb de idei,
de argumente.

Sătul de atâta
nerușinare și prostie…“.

●

Întoarcerea la animalitate…Întoarcerea la animalitate…

Ion 

Măldărescu

SSub mantia „Doamnei
cu coasa” și a conspirației
„Marii Resetări” Covid-19,
supraviețuirea românilor în
Matrix-ul secolului al XXI-lea
se derulează la umbra crimi-
nalului și încă actualului „Pact
Molotov-Ribbentrop”.

Există infractori ale
căror mâini nu au fost vreodată
pătate – direct – de sânge, iar
Rudolf Höss (a nu se confunda
cu controversatul adjunct al lui
Adolf Hitler – Rudolf Hess)
poate fi nominalizat drept unul
dintre aceștia. Deja cunoscut
ca „Greath Planetary Visitor”,
Rudolf Höss de Hermannstadt
și-a făcut de drum pe rute di-
versificate: București-Paris (cu
palton pe mașină), București-
Washington (cu șapcă
trumpistă sau cu acompania-
mente senil-incestuoase
bideniste, după caz),
București-Bruxelles pentru
pupăturiile etilistului Jean
Cloude Junker, București-
Berlin (după unii, cu Bun-
desnachrichtendienst-Pass) în
audiență la Mutti, București-
Glasgow (cu palton pe masă),
București-Piramide și „Fuga în
Egipt” când Țara arde,
Cotroceni-6 case (misiuni spe-
cial-NE-oficiale de navetă la
nevastă)… toate comise „pas

cu pas”, dar nu per pedes ca
apostolii, ci cu avioane de lux
private și/sau cu mașini spe-
ciale însoțite de escorte,
sirene, semnale roș-albastre,
toate pe banii cetățenilor
Coloniei Corporatiste aflată
sub Ocupație Militară Străină
numită – încă – România
(C.C.O.M.S.).

Între două escapade,
când, pentru refacere după
concedii și excursii epuizante
(cu sau fără nevastă) Rudolf
Höss de Hermannstadt, pre-
ocupat peste măsură de soarta
românilor lasă C.C.O.M.S. pe
mâinile slugilor băștinașe sau
nu ale național-socialismului
neo-marxist: Josef Mengele
Himler Arafat, Ludovic
Mandolină (doritor a fi acum un
fel de Klaus von Stauffenberg
răsculat), V.C.îțu auto erijat în
fantoma lui Joseph Goebells
de Transalpina, Gradatul
Gheorghiță Švejk, Stan
Streinu-Cercel și Bran Rafila
„medicii cu mulți arginți” de la
„Pfizer & Co.”, Raluca – Lampa
lui Aladin, Alina – Ilse Koch de
peneleu, Helwig – Wilhelm Ca-
naris Karikatur…

După faptele sale ca
Gauleiter al C.C.O.M.S., reîn-
carnarea fostului comandant
nazist al lagărului de la
Auschwitz pare a fi anti-
românul perfect supranumit re-
cent „Marele Alb de la
Piramide”, care, pe durata

„pauzei de vară” a Covidului, a
adunat gunoaiele de pe malul
Argeșului, a călărit biciclete
speciale sau s-a dat cu tălpicile
pe zăpezile străinătăților și
filosofează apostrofându-i pe
„dragii” lui români: „Ori ești
precáut, ori ești prost!”.

Naziștii au comis
crime împotriva umanității sub
eticheta „Lebensunwertes” (cei
nedemni de a trăi) catalogați
ca „Ballastexistenzen” (balast
existențial). Ei susțineau că eu-
tanasierea persoanelor ar tre-
bui tratată fără tabuuri, că
bolnavii mintali, handicapații
fizic, evreii, sintiții și țiganii, tre-
buie sterilizați în mare parte
împotriva propriei lor voințe.
Astăzi este la fel, dar „Ballas-
texistenzen” au devenit toți cei
care depășesc numărul celor
500 de milioane înscrise pe
„Georgia Guidestones”, plan-
tate acolo de „nu se știe cine”
(?) și unde poate fi citit deca-
logul Noii Ordini Mondiale:
Mențineți umanitatea sub 500
de milioane de persoane, în
echilibru permanent cu natura
(?- n.a.); Ghidați reproducerea
cu înțelepciune – îmbunătățind
aptitudinile și diversitatea; Uniți
umanitatea cu o nouă limbă
vie; Controlați sentimentele –
credința – tradițiile – și toate lu-
crurile printr-o judecată
temperată; Protejați oamenii și
națiunile prin legi și tribunale
juste; Lăsați națiunile să-și re-

zolve problemele interne sin-
gure, rezolvând doar pe cele
externe într-un tribunal mon-
dial; Evitați legile meschine și
funcționarii inutili; Găsiți echili-
brul între drepturile individuale
și datoriile cetățenești; Prețuiți
adevărul – frumusețea – iu-
birea, căutând armonia cu in-
finitul; Nu fiți un cancer pentru
Pământ – lăsați loc și naturii”.

Trăim în plin război
bacteriologic urmat de un
război climatic anunțat. „Marea
Resetare” a debutat cu
declanșarea războiului Covid-
19, scopul acestuia fiind – fără
putință de tăgadă – punerea în
practică a teoriei conspirației și
a decalogului de mai sus.
Acum, în România anului
2021, spitalele nu primesc
medicamente pentru tratarea
pacienților, spitalele ard,
medicii și asistentele/asistenții
nevaccinați sunt dați afară din
spitale, în România se moare.

Becali, cu bunele și mai puțin
bunele lui a făcut ce n-a făcut
nici un politician(ist) postde-
cembrist: la inundații a con-
struit case pentru sinistrați.
Acum vrea să fabrice – pe
banii lui – și să distribuie gra-
tuit medicamente, dar Rudolf
Höss de Hermannstadt și
slugile național-socialismului
neo-marxist îi interzic. Pentru
ei, unica soluție este înțeparea
cu un „vacs” nesigur și foarte

suspect, dar făcător de bani
criminali, așa cum a demon-
strat public, cu argumente eu-
roparlamentarul Cristian
Terheș.

Românii sunt conduși
din umbră, numărul real al
votanților este necunoscut
mass-media și împlicit
cetățenilor Românei, „se fac
alegeri” cu votanții fictivi
materializați prin două-trei mil-
ioane de C.N.P.-uri ale
nimănui, iar reprezentanții
„Marii Resetări” mărșăluiesc
triumfători peste cadavrele
românilor intonând Horst-Wes-
sel-Lied-ul „Die Fahne hoch!”.
Credința și drumul către Dum-
nezeu n-au nici un fel de
conexiune cu comandantului
lagărului C.C.O.M.S.

Conaționali, deși cu
câțiva ani în urmă, profesorul
sârb Miodrag Stanojevic din
Voivodina a spus despre
poporul român că ar fi „imbecil
de tolerant!” amorsarea ex-
ploziei mămăligii s-ar putea să
se fi produs. Poate, de Reve-
lion vom avea artificii! Scapă
cine poate!

●



Ghimpele Națiunii

Idioții politici ai Europei…Idioții politici ai Europei…

Cezar Adonis

Mihalache

NNu au ajuns ei „din
întâmplare” la acest
subiect… Și nu a venit nici
de nicăieri acestă soluție
„ m a g i c ă ”
(„constituționalistă”, nu?!) a
rezolvării tuturor prob-
lemelor noastre… A
încheierii crizei politice și,
numai mâine, o să ne spună
că și a depășirii oricăror
altor crize, energetice, so-
ciale, economice, san-
itare… Ba, n-ar fi de mirare
să ne anunțe că au citit ei în
tresele și gradele sistemu-
lui, și generalilor de carton,
că până și ea, pandemia –
această cenușăreasă pe
lângă preocupările înalt
politice ale guvernanților, nu
se va dusă de la noi decât
în clipa în care vom
schimba Constituția. Căci,
revizuirea Legii supreme,
chiar înlocuirea ei pe de-a
întregul, va deveni soluția
universală a ieșirii din haos.
Din haosul pe care l-au
creat ei, dar asta nu se pune
pentru că, la tribunal,
cândva, se vor apăra
spunând că au generat acel
haos care să izvorască or-
dinea. Noua ordine
constituțională, previzibil

parte a „chartei” noii ordini
mondiale…

Și nu, nu se
piaptănă chioarele politicii
de grija noastră. Nici măcar
de a lor. Căci ele și-au pus
la adăpost și ziua de după
ziua de mâine. Dar este
ordin pe unitatea politică
anti-românească. Trebuie
adânc înfipt pumnalul
schimbării în ființa noastră.
Aici trebuie să implice ei, să
scoată din temelii singurul
fundament pe care nu au
reușit să-l zdruncine până
acum: Constituția. Că mai
departe sunt destule lepre,
destui venetici, suficiente
scârbavnice de mahala cu
aere de clică politică, de
grupuri infracțional-econom-
ice la taraba puterii (dar și a
politicii, aproape pe de-a în-
tregul), care să finalizeze
mai apoi „lucrarea”… Să
țara rupă în bucăți… Să își
ia ei de acolo ce le face
trebuință, iar nouă să ne
arunce peticele aride,
despădurite, secate… Pen-
tru că acela care nu și-a re-
spectat, nu și-a protejat, nu
și-a apărat țara, acolo
merită să ajungă, nu?

Este tragic să  vezi
că, în timp ce mor românii în
spitale, dar și în afara lor
după presupusele, dar ne-
garantatele, vindecări, nu

doar că năpârcile ce ne con-
duc își trec printre degete
nisipul „luxorului”, socotind
pesemne clipele rămase
țării pe care au vândut-o, au
trădat-o, au sărăcit-o, au
ucis-o, preocuparea de
căpătâi rămâne aplicarea
fantoșelor unor idioți foarte
utili veneticilor pentru politi-
cile lor „economice” (de
pauperizare), „demografice”
(de înlăturare)…

Criza energetică ne
suflă în ceafă… Criza
alimentară se pregătește
să-și ascută ghearele de
stomacul nostru… Criza
sanitară ne sufocă din toate
părțile… Și, da, este și mai
tragic, că aceia care mor pe
repede înainte fără medica-
mente, fără oxigen, măcar
au avut o șansă: au scăpat
dintr-un iad al spitalelor în
care orice altă boală, orice
altă suferință, nu mai
contează…

Dar jegurile ne
anunță că au decis că tre-
buie să schimbe
Constituția… Că aici se
găsește soluția-minune…
Nu să importe medica-
mente, nu să aducă spitale
modulare, structuri ATI… Ei
au ordin de acțiune, nu îm-
potriva dușmanului comun
al omenirii, ci împotriva pro-
priei națiuni… Or, a accepta

azi și o virgulă pusă în
Constituție este o impietate
nu doar față de cei de acum
30 de ani, și care nu mai
sunt, dar și față de noi, tot
cei de acum 30 de ani, care
încă mai suntem într-o con-
tinuitate spre nicăieri. Pen-
tru că ‘geaba ne-am
încărunțit, dacă doar
lașitatea, indiferența,
nepăsarea ne-au fost virtuții
în așteptarea bătrâneților.

Nu, nu putem ac-
cepta revizuirea, schim-
barea, înlocuirea de-a
dreptul a Legii supreme de
către cei ce ne-au șters sau
au acceptat prin blaturi iz-
gonirea și înstrăinarea
noastră, care și-au frecat
dosul palmelor de însem-
nele noastre! Cum să ai în-
credere să lași Constituția
unei țări pe mâna acestor
personaje? Uităm că ne-au
eliminat cu seninătate tricol-
orul de pe „noile” buletine?
Că ne-au interzis intonarea
Imnului Național? Că ne-au
scos tricolorul de la
manifestările sportive, cul-
turale, doar pentru că der-
anja mustățile unor grofi
scârboși? Că ne-au lăsat
fără simboluri, fără monu-
mente, că ne-au smuls
pagini din cărțile de istorie?
Că au pus balega person-
ajelor lor pe pământul nos-

tru? Că au turnat
monstruozități pe gliile
noastre?

A venit vremea să
ne apărăm!… Și mai avem
atât de puține lucruri de
apărat încât chiar vom fi
niște criminali de nu o vom
face… Trebuie să ne facem
scut în jurul Tricolorului, a
Imnului, a simbolurilor pe
care le mai avem, dar și în
jurul Constituției. Pentru că
nu-i putem lăsa să-și bată
joc de ea doar pentru că așa
au decis ei la căpătâiul
muribunzilor. A muribunzilor
semeni, a muribundei noas-
tre Țări… Cu picioarele je-
goase pe furtunurile de aer,
cu labele trântite pe medica-
mente și ajutoare… Este
vremea ca două paradigme
să se confrunte. Noi, cei ce
încă mai avem curajul a ne
impune din dreptul nostru
de glie, noi, „Niște țărani” de
care nu a ținut nimeni
seama trei decenii, și ei,
guvernanții și clasa politică,
ei, acești idioți politici ai Eu-
ropei care ne conduc…

●

„Jocul cu moartea”„Jocul cu moartea”

Petru

Jipa

PParafrazândul pe
Zaharia Stancu, acest joc
cu moartea apare ca o
mască hidoasă a instinctului
de animal ce zace în om.
Noi oamenii simpli de-a lun-
gul timpului am spus despre
acești conducători că sunt
nebuni, ei au spus despre
noi că suntem proști, dar
mereu am fost angrenați la
roțile istoriei și mereu ,,neb-
unii” au împins „prostimea”
spre un război pe care nu l-
a înțeles nimeni. Istoria se
repetă, avem aceleași per-
sonaje care apar pe scena
timpului la un interval de cel
mult o sută de ani.

„E greu să iei parte
la război și să nu omori oa-
meni. Pe unii îi omori de de-
parte, când tu stai în
tranșee și ei năvălesc la
atac. Ochești unul care-ți
cade mai bine în cătarea
armei. Mâna, afurisită, nu
tremură. Tragi. Și vezi cum
omul în care ai tras se
prăvălește pe brânci ori pe
spate și nu se mai ridică.
Ochești altul. Și așa mai de-
parte. Pe ăștia nu-i știi cum
arată la față. Nu știi dacă
sunt tineri ori bătrâni. Nu le
vezi obrazul. De departe toți
soldații se asemuie între ei,

ca doua picături de apă.
Aceleași uniforme, aceleași
căști, fug Ia fel, aleargă la
fel, se târăsc pe brânci la
fel. Oamenii pe care-i omori
de departe nu-ți tulbură
niciodată nici gândul, nici
somnul. În văpaia focului,
pe front, te simți grozav de
nenorocit când tragi într-un
dușman si nu-l vezi căzând.

Este ca și cum, aflându-te la
vânătoare, tragi într-un
iepure, și iepurele, în loc să
se dea o dată, de doua ori
peste cap și să nu se mai
scoale, fuge și se ascunde
în tufiș. În război, viața omu-
lui e ieftină. Nu mai face doi
bani”.-Zaharia Stancu

„Dacă în romanul
Intermitențele morții al lui
Jose Saramago moartea
face un pact de neagre-

siune cu omeniriea, luând
decizia de a-și suspenda
activitatea (atât de
necesară, declară autorul
portughez), în piesa de
teatru Jocul de-a măcelul a
lui Eugen Ionescu moartea
apasă pe accelerație într-o
adevărată cursă nebună
spre neant, intrând în oa-
meni ca o bilă de popice.”

Jocul cu moartea și
jocul de-a măcelul, dar ni-
meni nu face nici-un pact de
neagresiune cu timpul, un
timp ce a fost dictat de cine
știe cine aflat la butoanele
supreme. Vorbeam despre
acești noi Zei și despre
asemănările pe care le
regăsim în istorie, și poate
de aceea am ales
atenționarea lui Bejamin
Freedman pe care a rostit-o

în discursul din 1961 la
Washington: „Vom suferi
aceeași soartă pe care a
suferit-o Germania și din
același motiv”. El știa ce
spune, el fusese în cele mai
înalte poziții ale
organizațiilor evreiești. El a
avut relații cu: Woodrow
Wilson, Franklin Roosevelt,
Joseph Kennedy și John F.
Kennedy. Acest mesaj a fost
prezentat în unele medii ca
fiind învechit și minor, dar
acest avertisment este,
poate astăzi, mai actual și
mai urgent, un avertisment
făcut către Occident.

„Aici în statele Unite,
sioniști și co-religioșiilor au
format controlul guvernului
nostru. Din mai multe mo-
tive, prea multe și complexe
de discutat acum, sioniști și
co-religioșii lor conduc SUA
ca și cum ar fi monarhii
absoluți ai acestei țări.
Acum trebuie să înțelegeți
că această afirmație este
foarte lungă, dar perimiteți-
mi să vă arăt ce s-a întâm-
plat în timp ce noi
Dormeam. Ce s-a întâm-
plat? Primul Război Mondial
a început în vara anului
1914. Sunt foarte puțini oa-
meni de vârsta mea care își
amintesc aici. Războiul a
fost compus pe de o parte
de Marea Britanie, Franța și
Rusia; iar în cealaltă de

Germania, Imperiul Austro-
Ungar și Turcia. În doi ani
Germania câștigase
războiul: nu numai că l-a
câștigat nominal, ci l-a
câștigat în cele din urmă.
Submarinele Germane care
au fost o surpriză pentru
lume, au măturat toți inam-
icii în Oceanul Atlantic.
Marea Britanie era încă
acolo fără muniție pentru
soladații săi, cu o
aprovizionare cu mâncare
pentru o săptămână- și
după accea foamea.”

Ne întoarcem în
timp pentru a arăta cum is-
toria se repetă așa cum se
repetă și jocul cu moartea,
dar noi o să continuăm în
numărul viitor cu această in-
cursiune pe care o face
Benjamin Freedman în isto-
ria recentă a umanității.

Așa cum spunea tot
marele Profesor Septimiu
Chelcea: „Politețea de-
schide multe uși, dar faptele
bune le ține deschise”. Să
avem încredere în ușile de-
schise și poate istoria se
,,resetează” și ea. De unde
acest cuvânt…? Reset…

●


