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„Poate că povestea este partea

cea mai frumoasă a vieţii

omeneşti... cu poveşti ne

leagănă lumea, cu poveşti ne

adoarme... Ne trezim şi murim

cu ele.” 

- Mihai Eminescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Hartă interactivă a colonizării României…Hartă interactivă a colonizării României…

Cezar Adonis
Mihalache

NNoi nu avem la
dispoziție o asemenea hartă
interactivă a serviciilor de
care putem beneficia. Și nu
este vorba de servicii la
nivel ocupațional ori locativ,
ci măcar medicale… Păi, la
ce îi trebuie pacientului
român informații în timp util?
Poate să meargă din cabi-
net în cabinet, să stea la
cozi și cozi, să cerșească
informații de la asistente

țâfnoase și, dacă e
nemulțumit, să o ia de la
capăt. Dacă mai are puteri.
La fel dacă e în căutarea
unui loc de muncă!

Dar, pentru ei, a fost
pus la punct un sistem infor-
matic, și nu numai!, de doc-
umentare ceas. O bază de
date îngrijit creionată pe
toate județele țării, să știe
imigrantul unde și ce trebuie
să facă pentru a se simți
bine aici, la noi. Adică, inte-
grat. Să aibă omul habar, de
exemplu, că dacă dă de
două ori cu bostanul în
minge primește, pe lângă
banii pentru care a fost adus
să joace țurca, și cetățenia.
Cu toate drepturile
„conexe”, oricum mai multe
ca ale noastre. Și pentru că,
nu-i așa?!, noi ne purtăm
frumos cu imigranții, îi dăm
și familiei lui cetățenie. De
fapt, i-o acordă guvernul lui
Julien Cioloș, că are de
unde că doar de aia pre-
mierul-fideluță a dat aviz
negativ unui proiect de lege
vizând acordarea cetățeniei
românilor noștri din
Diasporă, victime și urmașii
celor ce au avut de suferit în
urma rapturilor și a anumitor
conjuncturi istorice (și e
lungă lista, cu sute de mii de
români din Bucovina de
Nord, Herța, Timoc, Cadri-
later…). Ce, ei nu pot veni
ca IMIGRANȚI, frate frate,
dar integrarea e pe dedicații
guvernamentale, nu pot
accesa și ei harta interactivă

a serviciilor pentru imigranți
(atenție, însă, să uite pentru
moment ce sânge le circulă
prin vene, că dacă merg pe
sistemul fraților de aici, o să-
i mănânce sfinții la rând la
documentare!), să dea cu
mingea într-o plasă și poate
le dă guvernul cetățenie?!

Iar harta nu este
creată de vreun ONG dedi-
cat imigranților. Cel puțin, nu
la nivel de titulatură, Harta
națională a serviciilor dedi-
cate imigranților fiind
lansată de… Asociația
Română pentru Pro-

movarea Sănătății!
Ce treabă are pro-

movarea sănătății cu asigu-
rarea confortului imigranților
e doar prima chestiune care
miroase dubios. Sau sin-
gura, intrând în chestiunea
nesănătoasă a rostului
asociației vedem că preocu-
pare principală o reprezintă
organizarea de seminarii 
și implementarea de
proiecte vizând (ne)Discrim-
inarea Imigranților în Dome-
niul Drepturilor Civile! Cu
parteneri „de studiu” 
pe măsură: Societatea
Academică Română și Con-
siliul Național de Combatere
a Discriminării. Și cu un cerc
care nu se închide
niciodată, ci evoluează într-
o spirală cu vârf de sfredel
în interesele noastre, 
prin legăturile-mamă ale
Fundației Soros.

E drept, Asociația
Română pentru Pro-
movarea Sănătății se ocupă
și de… sănătatea noastră,
dar la nivelul unor studii de
impact economic vizând
consumul de alcool. Cu
niște rezultate de ar trebui
să plecăm de rușine de pe
aici. Să-i lăsăm pe imigranții
care vin cu obiceiurile lor
sănătoase!

De fapt, rolul
asociației este clar în mo-
mentul în care desfacem un
pic ambalajul și găsim ca
structură principală Centrul
de Documentare și Cerc-
etare în Domeniul Integrării

Imigranților. Cu largi dimen-
siuni de aplicare, inclusiv
programe de educație an-
tidiscriminare pentru…
funcționarii publici, pentru
că tot latră Vasile Dâncu de-
spre cât de nepregătiți 
și neprofesioniști sunt
funcționarii noștri, dar nu în
raport cu românii, ci în
relația de perspectivă cu vi-
itorii (să nu ajungem 
să spunem… următorii!)
cetățeni români. Cu
imigranții.

Ce caută însă într-
un opis al serviciilor pentru
imigranți Agențiile Județene
pentru Ocuparea Forței de
Muncă și Inspectoratele Ter-
itoriale de Muncă? Oare,
până a le da pâinea (pe
care le-au luat-o românilor,
expediați în raptul făcut de
propria lor țară, împinși spre
exil sau trimiși în șomaj pe
ani și ani), autoritățile nu ar
trebui să se preocupe ca
imigranții să primească
adresele serviciilor de
imigrări?! Care apar și ele
pe hartă, dar de la poziția
trei-patru încolo, de parcă
vizita pe la acele birouri ar
trebui să o facă după ce s-
au cazat și au depus
cererile pentru locuri 
de muncă (de fapt, 
pentru indemnizațiile de
neocupați)…

Marea nerealizare 
a inițiatorilor Hărții o
reprezintă faptul că „doar” în
12 judeţe şi în Bucureşti
există organizaţii neguver-
namentale care oferă ser-
vicii specializate pentru
imigranţi! Dar nimeni nu 
se întreabă în câte 
județe există ONG-uri spe-
cializate pentru problemele
românilor?! De la cei ajunși
în stradă, de la bătrânii care
nu-și pot lua medicamente
și mâncare, copii despărțiți
de părinții lor, plecați după
un colț de pâine, la tinerii
care nu au unde să stea…

Despre o hartă
interactivă a serviciilor dedi-
cate românilor, ce să mai
vorbim?! Doar avem o hartă
interactivă a colonizării
României… Noi afară, ei
aici, poate ca următorii
cetățeni români…

●

În greva foamei...În greva foamei...

George
Alexander

LLa Strasbourg, în
fața CEDO, Florin Barbu,
aflat în greva foamei, moare
încet, dar sigur!, pentru copiii
săi… „Ai milă de mine, Dum-
nezeule, - spune el, sfârşit-
ai milă de mine!”. Iar moartea
lui - şi a noastră! - prinde
contur în fiecare zi… Sunt

copiii noştri, în fapt, pruncii
unui popor ce nu mai are vi-
suri acum. Nu mai are niciun
vis. Sunt copiii noştri, viitorul
României din ce în ce mai
fără viitor! Nu este normal ca
numai un părinte să se
jertfească pentru copiii săi.
Atunci când avem un
preşedinte, un guvern şi,
chiar un parlament!, trăind cu
toții sub oblăduirea lor, ne-
am aştepta că fac ce trebuie
să facă… Deschid ochii, văd
oamenii şi nevoile lor, îi
ajută, trăiesc - dacă nu pen-
tru ei!- măcar nu-i
abandonează în fața
străinilor. Copiii noştri nu
sunt de vânzare! Dar,
renunțăm la ei prin tribunale,
autorități române!…

Ne scuzăm de
fiecare dată, dezamăgind şi
cedănd fără luptă! Îi pierdem,
îi vindem, îi trimitem în exil
pe capete! Prin Norve-
gia, Finlanda, Danemarca,
Marea Britanie, ca să nu mai
vorbim de România, unde
chiar dacă, sărmanii, s-ar
adăposti în vreo bisericuță,
s-ar ascunde acolo,
autoritățile române, în zelul
lor, sunt gata să-i împa-
cheteze şi să-i trimită de
urgență… acolo unde îi lasă
sufletul! Acolo, unde, în
înțelepciunea şi conştiința

lor!, consideră că le e locul…
Prin vreo Canadă

înghețată, unde-şi vor plânge
în linişte părinții… Într-un
colet poştal către vreun
cuplu homosexual! Florin
Barbu se stinge uşor… Nici-
unul dintre „Liderii” (?!)
noştri, însă, nu pare că-şi
face păreri de rău!... Toți au
digestia bună, conțiința
imaculată, în continuare. În
țară merg toate lucrurile bine,

după cum se pare… Ca-n
orice țară-nfloritoare! De ce
să-şi mai facă probleme,
atunci, şi să-l întrebe pe nu-
ştiu-cine dac-a mâncat, de
câte zile se află în greva
foamei sau dacă are nevoie
de vreun ajutor, neapărat?!
De vreun medic, poate?! Îl
ignoră cum ne ignoră pe toți!
Dacă autoritățile române –
care pot cere repatrierea
copiilor! - nu fac nimic acum,
nu vor mai putea face ceva
ca să se reabiliteze în ochii
noştri niciodată! Iar, toți cei
care tac în fața acestor
Drame, vor deveni complici
la o crimă când omul acesta
va muri. …Căci, drama lui
pune la încercare destinul
nostru, încă!... Nu ne mai
putem pierde propriii copii!

„Ai milă de mine,
Dumnezeule!”, spune el,
plângând. Durerea lui mă
sfâşie. Aş vrea să-l ajut. Cât
nu e prea târziu… Ajută-l şi
tu! Înainte să-şi ia viața…

●
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Se trezește România...?Se trezește România...?

Andreea
Arsene

NNu sunt mulți cei
care au auzit despre
militanții patrioți, acești oa-
meni cu fibră de martiri,
care își depun toată energia
și curajul pentru 
cauza dreaptă a națiunii
române.Cu toate că a exis-
tat o temere justificată,
aceea că frații de neam nu
au perceput mesajul vibrant
transmis pentru a impul-
siona conștiința colectivă  și
nu se vor trezi măcar în cea-
sul cel din urmă, ei își vor
duce până la capăt misi-
unea de salvare a neamu-
lui.Mulți dintre militanți și-au
început activitatea în spațiul
virtual, pe cel mai mare site
de socializare din lume,
Facebook-ul. Acolo, în
lumea virtuală s-au legat
parteneriate puternice între
cei care aveau scopuri co-
mune. Unii s-au manifestat
prin scris, alții au mers direct
pe teren să protesteze. Unii
dintre ei, slabi de caracter și
influențabili, au abandonat
lupta sau au cedat din
cauza orgoliilor și a opor-
tunismului celor ce aveau
alte interese... interesul ac-
cederii la funcții. Cert este
că cei mai puternici,
credincioși, incoruptibili și
curajoși s-au menținut pe
linie și își continuă lupta fără
să țină cont de piedicile pe
care le întâmpină la tot
pasul. Facebookul, site-ul
cu utilizatorii cei mai
monitorizați a făcut, unoeri,
minuni: a strâns laolaltă in-
imile patrioților adevărați,
care vibrau pe aceiași undă
a înfăptuirii unității spirituale
a neamului românesc.

Eroii martiri ai nea-
mului românesc precum
Avram Iancu, Tudor
Vladimirescu, Mihai Emi-
nescu, Corneliu Zelea Co-
dreanu, Ion Antonescu.
Sunt eroi care, de dincolo
de mormânt, și-au desem-
nat urmașii să le ducă lupta
mai departe și ne vor
călăuzi pe drumul iluminării
conștiinței, renăscând în noi
mândria de a fi români și
simțul valorilor naționale. Și
pentru că istoria noastră
este bogată în personalități
de anvergură care au
înfăptuit idealurile românești
visate de veacuri întregi,
aceste personalități ne-au
rămas ca puncte de reper
importante a luptei noastre
comune. Demolatorii
românismului și arhitecții
nenorocirii noastre, etnicii
alogeni subordonați odioa-
sei oculte mondiale
lucrează intensiv la
șteregerea treptată a
identității noastre naționale.
Ei abrogă legi anti-

naționale, ei își apără
funcțiile și averile agonisite
prin furtișag, ei hotărăsc
cum să trăim, cât să trăim,
ce mâncăm, cât să
mâncăm, cum să ne
creștem copiii sau cum să-i
educăm, cât să muncim și
cum să muncim, cum să ne
informăm, direcționându-ne
spre surse eronate cu
scopul de a ne manipula
mentalul. 

Oare aceasta
înseamnă democrația 
mult trămbițată? Aceste
manifestări vădesc un con-
trol excesiv, intens voalat,
asupra ființei umane.

Politica impusă de
mai marii lumii este
dictatorială, dar nu o
dicatatură exercitată prin
violență fizică, este o
dicatură mai odioasă pentru
că formele ei de mani-
festare sunt nuanțate de
subterfugii, o dicatură a
manipulării în masă... ești
obligat să faci ceva fără să-
ți dai seama că ești obligat,
ca un dobitoc fără conștiință
te conformezi regulei care
pare a fi mai degrabă o sug-
estie, punând-o în aplicare
fără să știi de ce, sau dacă
îți este utilă. Societatea
umană a fost supusă la tot
felul de experimente sociale
pentru a studia reacția și
comportamentul individu-
lui.Păpușarii care intrerprind
astfel de experimente au
ajuns la concluzia că „indi-
vidul” poate fi supus mai
ușor prin controlul psihicului
decât prin metode de con-
trol agresive, amenințări,
lovituri și constrângeri, drept
urmare au dezvoltat și
perfecționat metodele în
pas cu avansarea tehnolo-
giei. Este suficient să ai un
televizor în casă, un calcu-
lator sau un telefon perfor-
mant și, desigur, o minte
slabă, influențabilă , care nu
poate discerne realitatea de
ficțiune și minciuna de
adevăr, și treaba este ca și
făcută. Revenind la
conducătorii noștri, care dau
semne de neliniște din ce în
ce mai mult, ca urmare a
faptului că tot mai multe voci
din mulțimea obidită se
ridică împotriva lor,
plănuindu-le sfârșitul, căci
doar fiecare început are un
sfârșit, au picat imperii,
darămite niște hoți și crimi-
nali care au secătuit și con-
damnat la exterminare un
popor întreg. Ne vor fi con-
siderat ei proști, dar, vorba
lui Lăpușneanu, „proști dar
mulți”… iar când se va
răscula prostimea nu o să
mai rămână os din osul lor
în picioare. Românii au
răbdat aproape 27 de ani:
au răbdat foame, au răbdat
umilință, au răbdat jaful din

propria lor mică avuție
strânsă cu sudoarea frunții,
le-au răbdat pe toate… dar
nu se mai poate! În-
todeauna asupriții s-au ridi-
cat împotriva asupritorilor.
Simt cum colcâie în inima
fiecărui român asuprit o ură
maladivă împotriva călăilor
care ne conduc destinele
într-un mod atât de
prăpăstios. S-au trezit
românii, se solidarizează
între ei pentru a înfăptuirea
schimbării mult așteptate.
Românii își vor țara înapoi,
își vor identitatea și bunurile
materiale și tot ceea ce le-a
fost confiscat le-a rămas
credința ca ultim bastion al
luptei, credința în Divinitate,
care nu poate fi furată.

Etnicul saș din frun-
tea țării nu s-a dovedit a fi
mai capabil decât cei trei…
ESCU. Ce dragoste să aibă
un străin de neam pentru un
neam care îi este străin?
Cum să nu pună el umărul
la demolarea identității
noastre naționale, prop-
unând și fiind de acord cu
legile anti-românești care
consfințesc scoaterea din
școli a religiei, istoriei și
înlăturarea simbolurilor
naționale? Ce ar putea avea
în comun acest etnic ger-
man cu Avram Iancu, un
simbol al luptei pentru drep-
turile românilor din Transil-
vania din acele timpuri când
românii deși erau majoritari
în provincie, nu se bucurau
de aceleiași drepturi ca și
celălalte populații etnice,
parazitare, ungurii și sașii.
Sasul a fost băgat în fotoliul
de la Cotroceni cu binecu-
vântarea masoneriei,
organizația sinistră sub a
cărei cupolă are acoperirea
necesară să-și ducă la bun
sfârșit misiunile ucigașe îm-
potriva neamului nostru. Nu
mai avem societate civilă
care să ne reprezinte în
stradă, dar ne avem unii pe
alții și vom conlucra con-
structiv pentru a ne salva.
Societatea civilă a fost
confiscată de ong-urile
soroșiște care au împânzit
toate domeniile de activi-
tate. Suntem atacați din
toate părțile.

Cum a ajuns un in-
stitut fantomă, numit al holo-
caustului (Ellie Wiesel),
format pe fundamentul unor
dovezi mincinoase, să
decidă politica statului în
ceea ce privește mani-
festarea cultului pentru anu-
mite personaje istorice?
După judecata lor diabolică
ar trebui să renunțăm să
mai menținem vie memoria
și moștenirea unora dintre
personalitățile marcante ale
istoriei - Mihai Eminescu,
Corneliu Zelea Codreanu,
Ion Antonescu, pentru că

aceștia și-au manifestat os-
tilitatea față de evreii infiltrați
în structurile statului, care
sabotau în mod perfid și
continuu siguranța statală,
acționând ca elemente
parazitare dușmănoase.
Cine este acest evreu, Ellie
Wiesel, și lacheul lui credin-
cios, Alexandru Florian?
Primul pretinde că a fost
surghiunit în lagărele
naziste, ceea ce este o
minciună ordinară dovedită,
deoarece, ca un evreu ce
este, nu s-a dat înapoi de la
fabricarea de dosare minci-
noase și furtul de indenti-
tate. Cel din urmă este, așa
cum era de așteptat, fiul
unor comuniști din viță
bolșevică, care pretinde
drepturi și impune reguli de
parcă maică-sa l-a născut
cu vreo autoritate care să-l
îndreptățească cu meritul
de a dicta el legi după bunul
plac. Doi escroci care
urmăresc să ne șteargă de
pe firmamentul statelor care
încă își mai păstrează iden-
titate națională.

Acești oameni dia-
bolici, și-au dus planurile
într-un punct decisiv dar
fără o finalitate propriu-zisă,
pentru că, așa cum am mai
scris în alte articole, din
popor s-au ridicat „dacii” la
luptă .Numele unui Cătălin
Berenghi, Gabriel Apreute-
sei, Mihai Târnoveanu, Lau-
rian Stănchescu și alți
români cu stofă de viteji, au
devenit nume care se află
pe buzele și în inimile mul-
tora dintre noi. 

Cele mai curajoase
acțiuni ale acestor bravi
români se materializează 
în ciuda impedimentelor.
Cătălin Berenghi cu
tovarășii săi de luptă duc
crucea neamului în spate
așezând-o pe Golgota în
care iudele neamului româ-
nesc vor să construiască
mega-moschee acelor
păgâni care ne-au cotropit
și jefuit aproape un mileniu.
O batjocură imensă la
adresa unui popor creștin, o
sfidare enormă adresată
domnitorilor creștini care au
lăsat în urma lor biserici
ortodoxe clădite pentru
credința și neamul lor. Nici
pe timp de război cu turcii,
aceștia n-au avut
îndrăzneala de a impune
ȚĂRILOR ROMÂNEȘTI să
le înalțe moschei ca dovadă
de supunere față de Înalta
Poartă. Își primeau tributul
în bani și daruri pământești
și plecau pentru o
perioadă… Dar acum, pe
timp de pac,e în numele
unei așa zise toleranțe et-
nice, guvernanții proscriși
au găsit de cuviință să
aprobe ridicarea moscheii
fără acordul poporului,

creștin orthodox în marea
lui majoritate.

Am urmărit de luni
de zile activitatea de protest
a scriitorului Laurian
Stănchescu, cel care duce o
luptă crâncenă cu sistemul
pentru salvarea patrimoniu-
lui cultural românesc. 

A condamnat vehe-
ment dezinteresul guvernu-
lui de a salva de la
degradare   operele   lui
Brâncuși și pentru refuzul
alocării de fonduri pentru a
menține aceste opere de o
valoare imensă în patrimo-
niu național. Scriitorul a
inițiat și alte forme de
protest. A început să sprijine
minerii de pe Valea Jiului,
voind să le apere interesele,
știind că acești oameni care
au trăit atâția ani de zile în
spiritul tradiției mineritului,
ocupație riscantă, merită să-
și păstreze locurile de
muncă la fel ca toți ceilalți
români care sunt amenințați
cu masive concedieri
rămânând fără nici o sursă
de venit. Câți scriitori sau
simpli oameni din România
au curajul să iasă în stradă,
cu Drapelul în mână,
îmbrăcați în costum popular,
cu banderola tricoloră pe
frunte pentru a protesta în
numele tuturor românilor?

Peste Carpaț,i în
inima Transilvaniei, un
român numit, Mihai
Târnoveanu, alături de alți
români care își au inima
poleită cu cele mai fru-
moase virtuții, fac minuni
pentru frații lor de neam
care au nevoie de sprijin
pentru a găsi puterea de a
se împotrivi asupririi
maghiarilor, care sunt ma-
joritari în județele Harghita
și Covasna. Acestor frați de
neam le-a netezit calea
luptei și le-a sporit senti-
mentul de mândrie
națională. S-au donat bani,
drapeluri românești care să
fie arborate pe instituții, cos-
tume populare, cărți și tot
ceea ce era necesar pentru
a-i determina pe frații noștri
să nu renunțe la identitatea
lor de fii ai României.

Iată cum o mână de
luptători cu sânge dacic le-
au dat lecții, prin
transpunerea în fapte a pla-
nurilor, formațiunilor politice
așa zis naționaliste, care bat
pasul pe loc de ani de zile,
fiindcă reprezentanții lor au
fost racolați și cumpărați de
serviciile secrete pentru a le
face jocurile. Lupta celor
drepți și îndreptățiți continuă
fără temeri până când ne
vom lua țara înapoi.

●
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Cine urmează?...Cine urmează?...

Ionuț
Țene

VVestea neașteptată
a morții lui Dan Condrea,
patronul Hexi Pharma, 
a venit desigur… pe
neașteptate. Accidentul de
mașină e suspect. Mergea
să-și ia fetița de la fosta
soție, deci ipoteza sinu-
ciderii cade. Mai mult, soția
a declarat că omul de afac-
eri era genul care mai
degrabă ucidea pe cineva
decât să se sinucidă. Cel
mai probabil Dan Condrea a
fost ajutat să se „sinucidă”
de cei care l-au sprijinit ani
de zile să distribuie
dezinfectanți diluați de 4000
de ori. Procurorul General al
României, Augustin Lazăr, a
declarat luni că patronul
Hexi Pharma, Dan Con-
drea, ar fi urmat să fie au-
diat luni în dosarul privind
dezinfectanţii diluaţi şi că „s-
ar fi întâmplat mai multe lu-
cruri”, informaţii pe care Dan
Condrea le-ar fi ştiut.
Datorită lui Dan Condrea au
murit peste zeci de mii de

pacienți români în spitale de
infecții nosocomiale. Dan
Condrea a moștenit afac-
erea și „suveica morții”
românilor cu dezinfectanți
de la tatăl său, posibil un om
important cu conexiuni în
lumea serviciilor secrete
care controlează și conduc
de fapt România.

Dan Condrea s-a
crezut nemuritor, că el are
spate puternic și nu i se
poate întâmpla nimic. Deși
avea zeci de mii de morți pe
conștiință părea că pe Dan
Condrea nu-l poate opri ni-
meni. Evident că a avut în
spate mafia din Sănătate
care învârte miliarde de
euro în conexiune cu gener-
alii de securitate și tot felul
masonerii locale. Niciun
manager de spital româ-
nesc nu a avut curajul să
demaște diluarea
dezinfectanților, deși abso-
lut toți știau că aceștia nu
sunt conformi și aduc
moartea în spitalele pe care
le păstoresc.

Banii și frica au fost
mai puternici decât
conștiința și viețile

pacienților care au murit cu
zile. Era clar că mafia și ser-
viciile din spatele Hexi
Pharma au putut susține
această afacere criminală.
Parchetul general și DNA-ul
lui Koveși nu au mișcat de
10 ani niciun deget să
demaște afacerea criminală
din spatele Hexi Pharma,
deși existau informări SRI și
destule indicii despre cata-
strofa din Sănătate. Toate
acestea mă fac să mă gân-
desc că DNA și Justiția e
curajoasă doar la comandă
politică sau din afară. Când
afacerea e protejată de gen-
erali de securitate și grupări
mafiote oculte, afacerile
criminale merg ca pe roate
în România. Deși au existat
peste 500 de informări SRI
despre dezinfectanții din
spitale, niciun prefect, pri-
mar, consiliu județean nu a
luat nicio măsură de control
în spitale. Toți managerii de
spitale erau obligați să sem-
neze contracte cu Hexi
Pharma. Odată ce a ajuns
scandalul la lumina zilei, iar
Dan Condrea sub vizorul
presei, martorul incomod,

martorul cheie care ar putea
duce la păpușarii care con-
duc România, a fost „sinu-
cis” în accident de mașină.

Ciudat este că SRI a
dat un comunicat că Dan
Condrea, cel mai controver-
sat afacerist implicat în
moartea a zeci de mii de
români în spitale, nu era filat
și monitorizat.Cine îi crede?
Bine că toți ciumpalacii care
au furat o butelie sunt
monitorizați și înregistrați și
apar pe surse stenograme
în presă, dar omul din mi-
jlocul celui mai mare act de
corupție criminal din Româ-
nia nu era filat și monitor-
izat? Evident că Dan
Condrea a fost „sinucis” ca
să se salveze păpușarii din
servicii care conduc țara
spre hoție și dezastru de 26
de ani, unii dintre ei aceeași
care l-au ucis pe
Ceaușescu. S-a pus deja
batista pe țambalul Hexi
Pharma așa cum am pre-
conizat într-un editorial
acum câteva zile. Generalii
și masonerii din Sănătate își
pot desface fericiți sticlele
de șampanie, a fost

acoperită și îngropată cinic
afacerea morții a zeci de mii
de români din spitale
datorită infecțiilor nosocomi-
ale.

Păpușarii își pot
ridica încă o nouă vilă și își
pot deschidă încă un cont în
Panama Papers, iar românii
săraci și cinstiți sunt luați în
continuare de „fraieri”, să
moară prin spitale și să
plătească taxe și impozite.
Dan Condrea îşi ţinea banii
în conturi din străinătate.
Unul dintre aceste 
conturi personale era
CH5704835064767572000
de la Credit Swiss Elveţia.
Contul a fost  deschis din
2008, de cînd a început și
afacerea prin firme off-shore
din Cipru, țară unde avea
alte conturi. După Hexi
Pharma va veni altă firmă
protejată de servicii, pentru
unii păpușari s-a schimbat
doar paradigma, pentru
românii internați în spitale le
rămâne doar o posibilă con-
damnare la moarte prin
infecții nosocomiale?

●

Să dispară, că ne-a stricat toată afacerea! Să dispară, că ne-a stricat toată afacerea! 

Maria-Diana
Popescu

ȘȘi a dispărut artizanul
celui mai mare genocid din is-
toria Sănătăţii româneşti,
poate prin acelaşi modus
operandi ca Dumitru Tinu sau,
nici nu ştim cine a fost înmor-
mîntat în locul lui Condrea,
asasinat sau lăsat să plece
peste graniţă de criminalii care
l-au protejat pînă n-a mai putut
sări pîrleazul. A fost aşa o
mare grabă în transportul
sicriului de la I.M.L. la cimitir!
Practic, maşina gonea pe
străzile Bucureştiului şi, pen-
tru inducerea în eroarea a pre-
sei şi opiniei publice, două
limuzine identice au făcut
cursa I.M.L.-cimitir. O grabă
asemănătoare celei cu care
au fost şterse probele de la
copacul cu pricina. Procurorul
general al României a anunţat
prejudiciul din scandalul „Hexi
Pharma”, nu şi lista celor care
au primit şpăgile la plicuri, nu
şi lista celor implicaţi în geno-
cid. Nominalizaţii de pe lista
infractorilor vor fi viitorii
şantajabili, folosiţi în secret la
alte treburi murdare, în schim-
bul libertăţii lor. Doar trăim într-
o republică a procurorilor, o
republică a S.R.I., unde Io-
hannis este tot mai arogant,
iar reprezentanţii Puterii de la
Bucureşti şi-au pierdut de tot
minţile! Hai să nu-l plîngem pe
Condrea! Omul acesta a gen-
erat un adevărat genocid în
spitalele din ţară! Mafioţii
aceştia extrem de periculoşi
din sînul Puterii îşi reglează
conturile între ei. Dumnezeu
să-l ierte pentru că a ales
calea mafiei! Noi trebuie să

aflăm adevărul din spatele
dispariţiei sale.

Cui foloseşte
dispariţia lui Condrea? Lesne
de înţeles: membrilor din Cosa
Nostra, made în România!
Criminalilor din spatele lui,
care, tot pentru sume astro-
nomice, îi protejau de atîţia ani
genocidul. Cînd Condrea
urma să meargă în faţa
procurorilor pentru a fi pus sub
învinuire, protectorii care l-au
sprijinit au hotărît să-l elimine,
pentru a i se închide gura.
Care este teza pe care trebuie
să o favorizăm în cazul Con-
drea? Asasinatul sau plecarea
peste graniţă? De sinucidere
nu poate fi vorba. Nu cred în
sinucidere, pentru că Dan
Condrea, potrivit informaţiilor,
se ducea să-şi ia fetiţa de la
fosta soţie. Greu de crezut că
Dan Condrea este cu
adevărat mortul din accident,
pentru că trupul era complet
destructurat, actele fix lîngă
maşină, iar, minune, telefonul
întreg, suna lîngă cadavru.
Moartea lui e o regie de
Oscar, la fel ca a lui Dumitru
Tinu, Erbaşu, Marta, Florian
Anghelescu, sponsorul cam-
paniei lui Băsescu, la fel ca
moartea lui Cristian-Gheorghe
Pavel, sponsorul campaniei
electorale a lui Iohannis. Puteţi
afla mai multe detalii despre
aceste morţi suspecte şi
neelucidate din linkul de mai
jos. Un medic nu alege să se
sinucidă într-un accident de
maşină, pentru că el ştie că
exista probabilitatea ca
intenţia să nu fie finalizată şi
să rămînă infirm. Mai mult
decît probabil, dosarul se va
închide la ordin, cu menţiunea
„sinucidere”. Nu excludem nici
ipoteza că lui Condrea i s-ar fi

regizat plecarea. Poate în
locul lui a fost plantat un mort
de pe la vreo morgă a spi-
talelor sau poate a fost ucis un
boschetar îmbrăcat în hainele
lui Condrea. În speţă  sînt
multe necunoscute şi
nepotrivite la locul accidentu-
lui, luînd în calcul cadavrul
complet destructurat, lipsa
urmelor de sînge din maşină şi
graba, la fel de criminală, cu
care au fost ridicate, atît
maşina, cît şi mortul.

Dacă vă amintiţi,
înainte de asasinarea lui Du-
mitru Tinu, acesta a făcut în
propriul ziar anunţul că se află
în posesia unor documente
care vor răsturna toată clasa
politică din România. La fel s-
a întîmplat cu Erbaşu. Trebuia
să dea nişte declaraţii în faţa
procurorilor şi cu trei ore
înainte a fost asasinat. Că
doar nu se arunca de unul sin-
gur în propria piscină, unde nu
era pic de apă. Avem de-a
face cu asasinate identice, nu
cu nişte coincidenţe. Avem de-
a face cu nişte criminali cinici
şi mă refer la cei care îi asigu-
rau spatele lui Condrea -
mafiotul de serviciu - pentru
care n-a contat viaţa a zeci de
mii de români. Tot felul de
pricepuţi vin cu ipoteza sinu-
ciderii. Cine susţine o astfel de
ipoteză ne ia drept fraieri sau
naivi, ca de fiecare dată.
Mafioţii din sînul Puterii au
transformat vieţile românilor în
sume uriaşe de bani, pe care
le-au ascuns în paradisurile
fiscale. Criminalilor implicaţi în
reţeaua „HexiPharma" li s-a
luat o piatră de pe inimă. Au-
dierea lui Condrea ar fi scos la
iveală secrete dătătoare de
fiori dintr-o reţea bine
organizată, unde se vehiculau

sume astronomice. Vorbim de
un criminal, care cu bună
ştiinţă, din iubire de bani şi
putere, a vîndut ani de zile
produse contrafăcute, (unii
spun că „Hexi Pharma" pro-
ducea şi droguri de mare risc),
condamnînd la moarte, cu
sînge rece, zeci de mii de
cetăţeni internaţi în spitalele
din ţară. Pacienţii rămaşi în
viaţă îndură şi acum ororile şi
tratamentele costisitoare, ca
să scape de infecţiile contrac-
tate.

Din partea lui Iohan-
nis, sfidare la cel mai înalt
nivel! Nu face nimic altceva
decît să jignească funcţia pe
care o ocupă. Iese în faţă cu
nişte cîrpeli. Cîrpeli şi atît! În
scandalul dezinfectanţilor a
dat o tentă de muşamalizare,
prin cunoscutele-i vorbe de
duh: „în momentul în care
primim informări, se consideră
că sîntem informaţi”. Bravo,
domnule, o constatare pur
filosofică! Un individ precum
Condrea, care derula 12 mii
de contracte cu trei sute de
instituţii ale statului, un penal
din cauza căruia s-a murit pe
capete în spitale, un penal
care reprezenta o chestiune
de siguranţă naţională a fost
lăsat liber pînă la audiere.
Sănătatea este o problemă de
siguranţă naţională care ţine
de C.S.A.T. Ce-a făcut Iohan-
nis ca preşedinte al instituţiei?
Nimic. În puţinul timp pe care
l-a stat în ţară de cînd e
preşedinte a tăcut sau a scris
impresii pe feisbuc, în rest, a
fost plecat peste graniţă, în
excursii fără finalitate sau în
concedii de refacere după ex-
cursii. Uneori, forţat de
împrejurări şi doar împins de
la spate, a ieşit cu discursuri

sterile şi controversate. Oare
să nu ştie acest şef de stat că
întreg sistemul de lupă îm-
potriva coruptei este can-
grenat?

Jurnalistul Ion Cristoiu
spune că „moartea lui Dan
Condrea este o moarte care
convine celor care 
s-au străduit să înăbuşe scan-
dalul: DNA-ului, SRI-ului,
Preşedintelui Iohannis, Par-
chetului General şi, evident,
celor pentru care Dan Con-
drea a fost o puşculiţă”. Nu o
puşculiţă, ci un fluviu de bani
care erau colectaţi de atîţea
ani în buzunarele mafioţilor de
stat. „Mai mult, Klaus Iohannis
pare să fi ascuns adevărul,
Parchetul General a lăsat cât
a putut de mult ancheta în
rem, Dan Condrea n-a fost
pus sub urmărire penală,
D.N.A. nu a deschis un dosar
de corupţie, iar moartea lui
Dan Condrea înseamnă
moartea oricărei tentative de a
afla aspectele de Corupţie ale
afacerii. S.R.I. a stârnit cele
mai mari suspiciuni prin re-
fuzul de a desecretiza
informările, prin raportul fără
date precise, înaintat Comisiei
de Control al S.R.I., prin
prestaţia slugarnică faţă de
S.R.I. a Comisiei, în frunte cu
Georgian Pop”, scrie jurnalis-
tul Ion Cristoiu. Aşadar, dormiţi
liniştiţi! S.R.I. şi D.N.A.
lucrează cu atenţie! 

Cu alte cuvinte,
dezinfectanţii, medicamentele,
vaccinurile, alimentele şi crim-
inalii de serviciu au liber să
ucidă în continuare!

●
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Avocatul lotrilor și abuzul „în meserie”!Avocatul lotrilor și abuzul „în meserie”!

Cezar Adonis 
Mihalache

PPompier, polițist,
pilot, miner, scafandru ori
salvator? Sunt meserii ba-
nale, cu zâmbetul pe buze
și chef de relaxare! De
aceea, când punem riscul
pe scara lui maximă, e de
prost gust să amintim de-
spre acestea… În România,
ne râcâie Victor Ponta
neștiința cu știința lui de pla-
giator, cea mai periculoasă
meserie este cea de… pri-
mar. Și mai să-l crezi când
te gândești câți primari au
ajuns la spital în urma cas-
cadoriilor lor cu banul și
bunul public. Că au ajuns la
spital să nu stea carecumva
pe la „beciul domnesc” ori
direct în găzduire la „mitit-
ica”, nu mai contează,
meseria lor e grea – în fața
deciziei cum să mai fure și
de unde, dezumanizantă –
în fața maldărului de bani
care le desfigurează
imaginația în încercarea de
a-l pune pe căprării,
epuizantă, până la starea
de leșin medical în playbak
de sanitar, ori general
metastazantă, precum
abuzul de cancer testicular
(pe care alții îl fac în… gât,
dar tot așa se notifică med-
ical!), toate de-a dreptul in-
vazive ca număr de ani în
contravaloarea lor de
infracțiuni pe mandat.

Prim-infractorul țării,
pentru că așa se 

întâmplă când lași hoția
nesancționată, pungașul se
face avocat de lotrii și în-
cepe să tragă de guler (dar
nu de ăla al lui, că n-are el
„rever” de onorabilitate nici
măcar pentru un lat de
curea de ceas), cinstea și
demnitatea, reclamând

infracțiunea celor onești în
încercarea lor de a taxa
„cinstea” primarului de
România, așadar, copiuță
de furăciune ne-a luat la
rost.

Treaba e că, de vrei
să aperi hoții, chiar de ești
imunizat cu serul politic al
lotrilor, nu poți să nu „in-
jectezi” tot minciuni. Și tre-
cem peste faptul că Victor
Ponta face o confuzie

(neintenționată, desigur, dar
așa își pune el mănușile să
nu lase amprente în cazierul
viitorilor colegi de celulă
politică), clamând activitatea
de primar ca… meserie. Și
nu funcție ce stă pe umerii
unor, într-adevăr, profesii și
meserii… „Fostul”, cam

tânăr pentru a fi deja istorie
(politică), dar având tot vi-
itorul în față pentru man-
datul de aprofundare a
adevăratelor meserii, se-
zoniere!, de tâmplar ori scri-
itor de pereți în 
spații rectangular închise,
reclamă în numele primar-
ilor „proletari”, uniți sub 
stindardul partidelor protec-
toare de pungășii, oricum la
vremurile următoare, tor ei

și la primării (și nu doar la
cele de sectoare!), ne
reclamă, dară, continuitatea
nerușinării de a acuza, și nu
a priori, ci pe fapte,
furăciunile unor, aici e drept,
mai mult viitori decât foști,
primari.

„Abuzul în serviciu”.

Ba, pentru a păstra puțul
gândirii nesecate a „fostului”
(premier), abuzul în…
meserie. Pentru că nu este
corectă, ne dojenește 
Victor Ponta la ora de
neconștiință civic-politi-
că, nu este normală
răspunderea penală a pri-
marului pentru ceea ce
semnează! Iar „Abuzul în
serviciu” ar trebui eliminat
din Codul penal! Pesemne,

pentru a fi mutat în sarcina
cetățenilor ce-și permit să-i
ia la întrebări pe aleșii locali
pentru ceea ce au făcut,
prost și hoțește, dar și ceea
ce nu au făcut, pe conflict
de interese ale terților de
partid și clică.

Și, totuși, de ce se
limitează Victor Ponta doar
la exonerarea abuzului în
funcție pentru primari? De
ce nu și o prevedere
colaterală a exonerării pen-
tru abuzul în firea-i de pri-
mar a alesului?!

Adevărul e că
periculoasă nu este
existența unor meserii…
periculoase, ci a unor gân-
ditori ce fac playback pe
propriul copy-paste al bolo-
vanilor din puțul lor de
(ne)gândire… Și când te
gândești ce bolovan a dus
țara asta pe umerii ei… Dar
parcă mai sinistră decât
gândirea „pietrelor” a fost tot
nerațiunea noastră…

●

Pentru SRI nu reprezintă un caz „de siguranță națională” Pentru SRI nu reprezintă un caz „de siguranță națională” 
faptul că mor români uciși de mafia din Sănătate!faptul că mor români uciși de mafia din Sănătate!

Ionuț
Țene

E E strigător la cer ce
se întâmplă în sistemul
medical românesc. De ani
de zile mafia din Sănătate
ucide zeci de mii de 
români prin utilizarea
dezinfectanțiilor diluați de
4000 de ori, dar SRI nu
consideră asta o problemă
de „siguranță națională în
sine”, conform unui comuni-
cat oficial. Patronatul Hexi
Pharma și sute de manageri
de spitale au pe conștiință
uciderea a 27.400 de
români, conform Eurostat,
datorită infecțiilor nosocomi-
ale, dar pentru SRI nu e caz
de „siguranță națională în
sine”.Au murit femei, copii,
bătrâni, bărbați în puterea
vârstei uciși cu bună știință
de o parte din sistemul med-
ical corupt pentru a trăi doc-
torii și managerii în vile de
lux și a își plimba amantele
în jipane, dar pentru SRI
cazul nu e de „siguranță
națională în sine”.

Din 2006 un sistem

mafiot din Sănătate obligă
spitalele să cumpere, 
contra șpăgi la manageri,
dezinfectanți cu valoare de
apă chioară ca să fie operați
pacienții ce mor apoi cu zile
de infecții, dar pentru SRI
cazul nu e de „siguranță
națională în sine”. Asta ca
să nu se deranjeze
grupurile ”masonere” din
Sănătate, care au dat șpagă
până la cele mai înalte
nivele din statul român? Mă
întreb retoric, dar cu lacrimi
în ochi: pentru fostul șef al
„agenturii” Soroș din Clujul
anilor 90, Eduard Hellvig, ca
să moară nevinovați, uciși
cu bună știință de mafia din
Sănătate, 27.400 de români
nu e caz de „siguranță
națională în sine”? Posibil
ca pentru corifeii lui Soroș
să moară români uciși în
spitale nu e chiar  o
problemă de „siguranță
națională în sine”? Sunt
companii farmaceutice și
multinaționale care moartea
a cât mai mulți români nu e
o problemă, dacă aduce
bani? Pentru aceste firme și
slugile lor din mafia

Sănătății, uciderea de
români contra profituri
uriașe prin dezinfectanți
diluați, medicamente false și
vaccinuri cu apă de ploaie,
e clar că nu e de „siguranță
națională în sine”? Atunci
mă întreb tot retoric: pentru
SRI ce este caz de
„siguranță națională în
sine”. Să urmărească tineri
care citesc cărți creștine și
patriotice, să inventeze
comploturi naționaliste și să
inflameze pericolul rusesc,
contra arme cumpărate pe
bani mulți de la americani

Corpul de control al
premierului a dovedit că în
județul Argeș copii nu au
murit de la consumul de
brânza de vaci de la firma
românească „Bradet”, ci se
pare de la vaccinurile pe
care mafioții din Sănătate ni
le bagă pe gât cu forța ca să
încaseze profituri uriașe.
Românii sunt folosiți pe post
de cobai de către mafia din
Sănătate, uciși cu premed-
itare de unele companii
multinaționale și slugile lor
din ministere, dar pentru
SRI nu e caz de „siguranță

națională în sine”?
Răspunsuri de felul

acesta am mai primit de la
SRI, atunci când un editori-
alist clujean a fost amenințat
cu moartea de grupările
paramilitare maghiare din
secuime sau când s-au
semnalat că Harghita și Co-
vasna nu mai fac parte de
facto din statul român, unde
și pe sediul poliției zace
steagul Ungariei Mari. Dacă
pentru SRI uciderea de
români în spitale ca să facă
mafia din Sănătate averi
uriașe pe crimă nu e de
„siguranță națională în
sine”, atunci ce este de
„siguranță națională în sine”
pentru SRI, în afară de a în-
casa salarii și prime uriașe
de la bugetul de stat? De
ani de zile se ucid români în
spitale prin dezinfectanți
diluați și instituțiile statului
român au tăcut, la fel și SRI.
Mă întreb cum pot dormi
liniștiți noaptea directorii de
spitale, care au pe
conștiință 27.400 romani
uciși de mafia din 
Sănătate, numai în cazul
dezinfectanțiilor? „Dacă voi

ve-ţi tăcea, pietrele vor
striga” scrie în Evanghelie.
Eu nu vreau să tac. Primul
pas pentru normalizarea și
încrederea în sistem ar fi
demisia șefului SRI, Eduard
Hellvig, care a gestionat
dezastruos comunicarea cu
românii în acest caz Hexi
Pharma, un adevărat geno-
cid la adresa românilor. Și
acum mai aștept ca românii
să iasă în stradă pentru
aflarea întregului adevăr din
sistemul de Sănătate, nu
numai pentru schimbarea
de guverne, de fapt rotația
marionetelor intereselor
străine, la apelul bocancu-
lui.

●


