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Chemarea la ascultare a „imamului” Daniel PFA!Chemarea la ascultare a „imamului” Daniel PFA!

Cezar Adonis

Mihalache

ĂĂștia ar fi în stare să
îi ia pe toți „acasă”! Acasă la
noi, nu în vilele lor somp-
tuoase. Le-ar face și centre
extinse. Eventual, cartiere.
Numai să-i trimită Europa la
noi! Desigur, cu plata
înainte! Adică, sprijinul fi-
nanciar al UE să ajungă,
preferabil, înaintea cotei de
refugiați.

Și atât de disperați
sunt după bani (banul nu
are culoare, nici politică, nici
religioasă, nu?!), după
aceste fonduri bune de
prăduit pentru alegerile vi-
itoare, că doar nu o să-și
bage DNA nasul într-o
acțiunea umanitară!, că nici
nu-i interesează o minimă
selecție. Nu le pasă nici
măcar dacă vorbim într-
adevăr de refugiați!

Să întrebe poporul
ce-și dorește? Asta e ex-
clus! Poporul nu a fost el în-
trebat în cazul unor
chestiuni mult mai puțin
grave. Ba, din păcate,
poporul însuși a uitat să se
mai întrebe dacă nu ar tre-
bui, din când în când, să
mai pună câte o întrebare
guvernanților.

Iar politicienii sunt
atât de „înfometați” că ar fi
în stare să se certe cu mar-
ile puteri pe tema
emigranților! Dar din per-
spectiva alocării unui număr
și mai mare de refugiați! Or,
în marile cancelarii se știe
deja de această
„bunăvoință”. Această
disponibilitate care a config-
urat de la o zi la alta harta
relocării emigranților de la
procentele inițiale pentru
România, timide, de 0,3 la
sută, mai apoi, trei procente,
la cifre concrete, de 7000,

7500 de imigranți…
Problema este că nu

vorbim de o cotă unică. Păi
ce, la anul, guvernanții nu
vor mai avea nevoie de
bani? Ori anul următor?!
Așa că s-ar putea să avem
cote multinuale cu o lungă
bătaie în timp. Căci, pentru
întâia oară, UE ar putea
aprecia aplecarea spre de-
turnarea de fonduri a politi-
cienilor noștri! Și ar da oricât
să scape de o parte dintre
refugiați. Că pe aia mai isteți
se pricep ei să-i integreze,

dar cu cei neșcoliți ori bol-
navi, ce să facă? Îi trimit în
România!

Iar dacă politicienii
și-ar vinde și sufletul, ce mai
contează țara ori amărâtul
de viitor dacă nu pot scoate
un ban în prezent?, noi ar
trebui să protestăm… Căci,
problema nu se mai pune
din perspectiva faptului că
„decât să plângă mamele
noastre, mai bine să plângă
ale lor”! Ci din faptul că s-ar
putea să ajungă să plângă
copii noștri, într-un viitor în
care Biblia ar putea deveni
cartea clandestină a unei
majorități refugiate în pro-
pria-i țară! Pentru că, în
condițiile în care avem
minorități de câteva sute de
suflete, secuii, oare cum va
suna aducerea atâtor
emigranți în România? Și nu
vor fi o minoritate „a
refugiaților”, ci una a sirie-
nilor ori a altor seminții care
se vor grupa în cotele alo-
cate. Ne putem aștepta
chiar la urgentarea revizuirii
Constituției, pentru elim-
inarea Articolului 3(4) care
precizează că „Pe teritoriul
statului român nu pot fi
strămutate sau colonizate
populaţii străine”.

Ei bine, fiind vorba
de bani, mulți bani, nu putea
să lipsească din peisaj Pre-
aneFericitul Daniel PFA!

Care și-a glăsuit oferta de a
sprijini autoritățile în acest
proces de colonizare! De a
se implica în ajutorarea
„refugiaților”. Că sunt bani
din care și nesfânta lui soci-
etate ar putea prădui, nu?!
Așa că, a tunat la adresa
creștinilor care au ridicat o
cruce pe pământul țării și a
tăcut când imamul
Bucureștilor ne-a batjocorit
credincioșii.

Și ce îi pasă lui
Daniel că refugiații devin
violenți doar când văd

crucea pe ajutoarele pe
care le primesc? Ce îi pasă
aceluiași cap al bisericii de
faptul că imamul ne jignește
credința și compară Potopul
biblic cu o revărsare ce a
lăsat în urmă… rahat. PF(A)
Daniel a acceptat el ridi-
carea unei mega-moschei,
chipurile la schimb cu un
teren la Istambul unde să-și
facă BOR-ul magazin de
desfacere pentru pelerini, că
de biserică nu poate fi
vorba?! Așa că, nu e de mi-
rare că susține și colo-
nizarea islamistă.

Și se află încă în
fruntea bisericii! Este acolo
pentru că preoții care
glăsuiesc a avertizare sunt
taxați pentru neascultare și
trimiși să vândă lumânări la
margini de cătune! Treaba e
că Daniel nu ține cont că de
la cei 7000 de emigranți nu
o să poată se le ia sfintele
taxe BOR: 1000 nunta, 500
botezul, banii de calendare
(!) și alte cele… Poate doar
abonamentul radio TV Trini-
tas, dacă le face emisiuni în
limba arabă!

Dar găseste el soluții
de compensare, că ar fi în
stare să dea jos și crucile de
pe turle pentru „despăgubiri”
corespunzătoare!

●

Fiecare cu problemele lui!Fiecare cu problemele lui!

George

Petrovai

VViaţa indivizilor şi
popoarelor este interesantă şi
rodnică, într-un cuvânt activă,
atâta timp cât creează prob-
leme care vizează mai binele
(probleme economice, moral-
spirituale, de organizare) şi
oferă soluţii ingenioase pentru
rezolvarea acestora într-un
timp rezonabil. Căci a vieţui
doar pentru satisfacerea pro-
priilor pofte şi capricii, care –
ştim cu toţii – sunt mult mai iuţi
de picior decât posibilităţile
morale şi legale de mulţumire
a lor, înseamnă a trăi în chip
egoist pentru trup, nicidecum a
exista pentru spiritul uman şi
cosmic. Dar, în ceea ce
priveşte intensitatea, am-
ploarea şi persistenţa, una
sunt problemele individuale şi
cu totul altceva cele comu-
nitare, prin extensie ale
poporului din care acesta face
parte, astfel încât – în pofida
legăturii intrinseci dintre cele
două categorii de chestiuni (în
situaţii de acest gen se pleacă
de la particular spre general) –
să se menţină permanentul
conflict dătător de progres din-
tre nevoile prezente ale indi-
vidului, care aspiră la istorie,
ba chiar la etern, şi nevoile em-
inamente istorice ale generalu-
lui, care aspiră la rezolvarea
celor mai acute trebuinţe ale
prezentului.

Văzând, însă, bătuta
pe loc a României postdecem-
briste şi paradoxurile cu care
necalificaţii noştri guvernanţi
au îndopat-o în ultimul sfert de
veac (ţară încă bogată cu tot
mai mulţi oameni aduşi la sapă
de lemn, ţară care se
războieşte cu conceptul de
corupţie şi unde marii corupţi,
mulţi ca frunza şi iarba, se simt
mai ceva ca-n sânul lui
Avraam, ţara vorbelor memo-
rabile şi a faptelor execrabile
etc.), nu se poate să nu iei
seama atât la resemnarea gro-
sului cetăţenilor, care-şi
justifică obedienţa prin
găunoşenia spusei „Numai mai
rău să nu fie”, cât şi deruta
unei societăţi care, ameninţată
din lăuntru şi din afară, face
eforturi disperate să
supravieţuiască doar prin culti-
varea a două monstruoase
idealuri, veritabili asasini ai
prosperităţii, zâmbetului şi vi-
itorului de pe aceste me-
leaguri: tinerii înzestraţi se fac
luntre şi punte să plece din ţară
(de florile mărului româna este
a doua limbă maternă după
engleză în informatica
mondială?!), astfel România
tot mai sărăcită contribuind
prin hemoragia de materie

cenuşie la îmbogăţirea celor
putrezi de bogaţi, iar grosul
românilor rămaşi în ţară
(mereu cu gândul la pensia
incertă şi de batjocură, ce a
luat locul luminiţei de la capătul
tunelului postdecembrist),
rabdă cu stoicism toate
greutăţile, umilinţele şi
strâmbătăţile inventate de şefi
şi cârmuitori, doar-doar va da
bunul Dumnezeu să pună
mâna pe ea.

Şi chiar că este un
ideal de neatins această
mizeră pensie în comparaţie
cu pensiile speciale (a se citi
neruşinate) ale marilor
răufăcători porecliţi aleşi,
având în vedere faptul că tot
mai mulţi dintre ei îşi dau
obştescul sfârşit mai înainte
de-a gusta din amara ei
dulceaţă. Iar cei rămaşi ca prin
minune în viaţă după otrăvirea
zi de zi cu alimente chimizate
şi medicamente perfide, tre-
buie să bea până la fund ba
paharul trebuinţelor tot mai
mari şi mai presante (scumpiri,
inflaţie, taxe şi impozite), ba pe
acela al umilinţelor cu care-i
cinstesc (sic!) lichelele
cocoţate la putere, atunci când
îşi permit să-i numească
„asistaţi sociali” şi când îi
ameninţă că în curând s-ar
putea să nu mai fie bani pentru
pensii, când nu trebuie să fii
coborât cu hârzobul din cer ca
să-ţi dai seama că banii pentru
pensii, sănătate şi ajutor de
şomaj nu numai că sunt ai con-
tribuabilului în urma cotizaţiilor
de zeci de ani, că doar în
funcţie de aceste contribuţii se
calculează defectuos plăţile
făcute de stat atunci când se
impune acest lucru, dar con-
tribuabilului nu i se dă
niciodată socoteală de banii
lui, întrucât banii sunt prost
administraţi de către toţi aceia
(politruci, miniştri şi funcţionari)
care au menirea socială să-i
gospodărească cu maximă pri-
cepere şi responsabilitate.

Dar, cu toate că astea
sunt pe hârtie bugete distincte,
guvernanţii României postde-
cembiste îşi permit să bage toţi
banii contribuabililor în acelaşi
coş al nevoilor, aşa că mai la
urmă, adică atunci când nu
mai sunt bani pentru pensii sau
asistenţă socială, nelegiuiţii nu
sunt traşi la răspundere (corb
la corb nu-şi scoate ochii), ci
cel veşnic păgubit este chiar
proprietarul banilor, adică
mereu umilitul şi mult prea
răbdătorul contribuabil de
rând. Căci doar la alde ăştia se
pune problema pensiilor, nu la
baştanii cu lefuri la nivelul oc-
cidentalilor şi cu pensii pe
măsură. 

●
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Nu vă e destul?! Mai vreți moschee și centru islamic la București, în România?Nu vă e destul?! Mai vreți moschee și centru islamic la București, în România?

Ion

Coja

ÎÎn ultimele zile
asaltul islamic asupra Eu-
ropei s-a dovedit a fi o real-
itate de care trebuie să
ținem seama de acum
înainte în toate marile
proiecte de viitor!
Speranțele noastre gen-
eroase, de multiculturalism
și alte …vrăjeli europ-
enizante, e bine să le
atârnăm în cui, la 
muzeul proiectelor imposi-
bile, eșuate. 

Omenirea nu este
pregătită pentru așa ceva,
omenirea mai are de lucrat
asupra sinelui său. Fiara din
om este departe de a se fi
domolit, de a se domesticit,
de a fi capabilă de con-
viețuire, de co-laborare, de
com-pătimire… Homo ho-
mini lupus este mai
adevărat ca oricând!…

Carta drepturilor
Omului, scris cu majusculă:
Omului, se dovedește tot
mai greu de aplicat. Tot mai
greu de înțeles de către cei
ce nu i-au simțit niciodată
lipsa!

Nu poți acorda drep-
turi unora care refuză să
aibă și obligații! Sau unora
care se bucură, se înfruptă
din drepturile oferite de eu-
ropeni, dar datori și devotați

ei se simt față de alte legi,
față de alte culturi, față de
ideologii ostile europenis-
mului, ostile creștinătății!

Îi primești în casa ta,
omenește, ca să aibă un
acoperiș protector deasupra
capului, iar ei, după ce se
instalează confortabil, îți cer
să scoți icoanele din casă, a
căror prezență îi
îngrețoșează sau îi revoltă!
Să nu mai vadă cruce și
crucifix în preajmă!… Nu e
corect …political!

Iar dacă le explici că
datorită Crucii, datorită celui
aflat de 2000 de ani pe
cruce tu ai fost atât de gen-
eros cu el, un străin picat pe
capul tău de neunde, el îți
răspunde cinic: păi, vezi
unde v-a adus Iisus al
vostru?! 

Unde v-a adus iu-
birea voastră pentru se-
meni?!… Noi nu vă
considerăm semenii noștri!
În zece-cinsprezece ani
vom fi mai mulți ca voi!…
De ce mai țineți la
învățătura Lui? Este
perdantă!…

Trebuie pusă mâna
pe bici, căci și acest gest
intră în arsenalul cristic!
Duhul blândeții suntem da-
tori să-l încercăm, să ne
purtăm ca atare până la
proba contrarie! Dar numai
până la proba contrarie! Nu
credeți că sunt destui anii

de când în Europa se pro-
duce zilnic „proba con-
trarie”?!

Slavă, Domnului, că
s-a întâmplat ce s-a întâm-
plat! Nici nu contează cine
este în spatele „invadato-
rilor”, pe banii și logistica cui
au ajuns în Europa!
Contează realitatea faptului
care s-a făcut evident: rasa
europeană este agresată
fizic și spiritual cu o
vrăjmășie pe cât de
absurdă, pe atât de tenace,
neînduplecată!

I-am primit în Eu-
ropa și i-am lăsat să se
înmulțească pe niște se-
meni de-ai noștri, semeni
care nu ne recunosc și ei pe
noi ca semeni! Care ne simt
ca pe niște adversari, ca pe
niște dușmani neîmpăcați!
Care nu ne vor, și este
chestiune de timp până
când ne vor arăta ușa! La
câți vom avea norocul să
mai fim în viață atunci!…

Slavă Domnului că
s-a întâmplat invazia
„siriană” de zilele trecute. A
înțeles și ultimul imbecil cât
e de mare primejdia!… Da,
răspunsul nostru cel mai
potrivit este să-i găzduim,
temporar, pe refugiații
creștini, care n-au avut altă
soluție de supraviețuire,
dacă este adevărat că
islamiștii au început în Siria
să-i persecute, să-i ucidă pe

creștini!… Suntem popor
creștin și așa ne este și țara!
Nu avem cum să le purtăm
de grijă celor care vin să
dea jos crucea!… Ar
însemna să nu le mai
purtăm de grijă copiilor și
nepoților noștri!

…Îi iubesec dintot-
deauna pe turcaleții din
Kustenge, din Dobrogea.
Am scris de zeci de ori de-
spre impecabila lor loialitate
față de statul român, față de
români, în general. Mi-e
drag Iusuf, mi-e drag Adnan
sau Memet, Omer sau
Feuzi, m-am bucurat când,
după 1990, au redeschis
moscheea de pe Tomis, în
Constanța!

Dar, din păcate, nu
pentru „turcii noștri” s-au
gândit unii la Moscheea cea
mare din București, la cen-
trul islamic din incinta aces-
teia. Iar cei ce s-au gândit la
așa ceva nu sunt turcii mei
din Constanța! Nu știu exact
cine sunt, dar pun mâna-n
foc că sunt străini de cultura
și spiritualiatea musulmană
din Dobrogea, din România!
Atât de plăcută, de
omenoasă!

De aceea – ca să nu
lungesc vorba, spun
răspicat și nu în nume pro-
priu că povestea cu
moscheea din București nu
mai poate fi valabilă, indifer-
ent care au fost înțelegerile

până acum semnate! S-au
schimbat datele problemei!
S-a dovedit cu asupra de
măsură că Europa, Europa
noastră, Europa Europă,
este în primejdia de a
dispărea sub povara unei
imigrații incapabile să se
asimileze, să se mlădieze
după normele culturale și
spirituale europene! Și asta
pentru că imigranții nici nu
vor să-și însușească aceste
norme europene, nu vor cu
niciun chip să se europ-
enizeze!…

Și atunci ce vor ei?
Ce vor ei și cei care ni i-au
trimis?

Păi ei vor Europa,
drăguții! Ei vor casa pe care
noi am construit-o și în care
au fost primiți cu o generoz-
itate de neînțeles pentru ei!
Dar au înțeles că le-ar fi
ușor să-l scoată pe propri-
etar în stradă!… Europenii
ăștia sunt proști de buni ce
sunt, cu drepturile omului
ale lor!…

Și mai pe scurt:
moschee la București nu se
mai poate construi decât
prin consultarea publicului,
numai după ce ni se va cere
acordul printr-un referen-
dum! Europa a fost de
atâtea ori trădată! România
la fel! Destul!?

●

Cele mai vechi urme de pași ale Omului de Neanderthal din lume: Peștera Vârtop din RomâniaCele mai vechi urme de pași ale Omului de Neanderthal din lume: Peștera Vârtop din România

George V. 

Grigore

CCel mai vechi semn al
vieţii omeneşti de pe teritoriul
României este o urmă de picior
a unui Om de Neanderthal,
numit și Omul de Vârtop.
Povestea descoperirii acestui
obiect de tezaur speologic, cel
mai vechi din România şi cel
mai bine conservat din toate
peşterile de pe pământ, este
una deosebită. Pe culmile
Apusenilor, în Munții Bihorului,
la 1.200 metri altitudine, în
apropierea pitorescului cătun
Casa de Piatră (comuna
Arieşeni, judeţul Alba) se
găsește una dintre cele mai
spectaculoase peșteri din
România, respectiv Ghețarul
de la Vârtop. La această
locație se ajunge urmând
șoseaua de pe Valea Gârda
Seacă aproape 12 km din co-
muna Gârda de Sus, până în
cătunul Casa de Piatră. La
acest cătun se poate ajunge și
coborând din traseul turistic
Padiș-Scărișoara în Poiana
Călineasa. Ghețarul de la Vâr-
top este situat în versantul ves-
tic al muntelui, spre Valea
Gârda Seacă, la o diferență de
nivel de 170 m față de fundul
văii.

Peștera a fost mult
timp închisă pentru turiști
deoarece nu avea un acces
amenajat și a devenit celebră
în spațiul științific după ce, în

urmă cu 30 de ani, aici au fost
descoperite urme de pași piet-
rificate ale „Omului de Vârtop”
(Om de Neanderthal), cu o
vechime de 62.000 de ani. De-
numirea peșterii vine de la pla-
toul sub care se află (platoul
Vârtop), „vârtoapele” fiind de
fapt adânciturile care se
formează în zonele carstice,
prin dizolvarea calcarului. Ea
se mai numește și Peștera
Ghețatul de la Vârtop, pentru
că adăpostește un bloc de
gheață fosilă în interiorul
cavității carstice, ce are un
volum de aproximativ 1.600
metri cubi. Intrarea în peșteră
este cunoscută de către local-
nici de sute de ani, dar nu a
fost menționată în lucrările
științifice până în 1955, când o
echipă condusă de profesorul
și geologul Marcian Bleahu a
pătruns până în galeriile pro-
funde ale peșterii. Ulterior
acesta a fost cartografiată, iar
în anul 1957 a fost declarata
Monument al Naturii (pentru
existența ghețarului, dar și a
bogatelor formațiuni carstice)
și închisă cu poarta. Mulți
specialiști și speologi susțin că
este chiar mai spectaculoasă
decât mult mai cunoscuta
Peșteră „Ghețarul de la
Scărișoara”.

Peștera „Ghețarul de
la Vârtop” are o lungime de
340 metri cartografiați și este
dezvoltată în calcare depuse în
jurasicul superior. Are un portal
de 15 metri lățime și cinci metri

înălțime. Prin aceasta intrare
se ajunge în „Sala Ghețarului”,
sală de 70 metri lungime, care
adapostește și un sector cu
gheață fosilă. Din aceasta
sală, trecând printr-o poartă și
un scurt sector de galerie
joasă, se ajunge în „Sala Do-
mului”, în care se poate admira
un dom din montmilh („lapte de
peșteră”) festonat cu gururi
(bazinete), precum și intere-
sante draperii pe tavan (văluri).
De aici se intră în „Sala Min-
unilor”, denumită astfel datorită
diversității speleotemelor
prezente: stalactite, stalagmite,
o coloană, scurgeri parietale,
coralite, stilolite, gururi etc. Din
aceasta sală se urcă spre
„Sala Mare”, care are o
lungime de peste 100 metri.
Aici se pot admira domuri sta-
lagmitice și numeroase stalag-
mite, stalactite, coloane,
coralite, baldachine, draperii,
gururi festonate, un disc și
cristale de calcit. Importanța
peșterii rezidă mai ales în
bogăția formațiunilor de
depunere calcitică, foarte vari-
ate ca tip și bine conservate.
Deși mică ca lungime a galeri-
ilor, aceasta este una dintre
cele mai frumoase peșteri din
țară datorită conservării
podoabelor. Peștera este
menționată în diverse publicații
și sub numele de Peștera
Minunată sau Ghețarul de la
Casa de Piatră.

În această peşteră, în
anul 1974 a fost descoperită

„Sala Paşilor” de către o
echipă de speologi condusă de
prof. dr. Iosif Viehmann, în care
au fost descoperite urmele de
pași pietrificate ale „Omului de
Vârtop”. 

Cea mai perfect
conservată urmă antropo din
peşterile Terrei“. Urma are 22
de centimetri lungime şi 10,6
centimetri lăţime, iar degetul
mare este mai depărtat de
celelalte degete cu 1,6 cen-
timetri. Se presupune că el
putea „apuca” obiecte cu pi-
ciorul, aşa cum fac maimuţele.
Înălţimea acestui hominid nu
depăşea 146 de centimetri.

După descoperire, în
urma cercetărilor realizate de
prof. dr. Iosif Viehmann,
împreună cu antropologul Can-
temir Rişcuţia, acesta a stabilit
că este vorba de un om de Ne-
anderthal. „Sala Paşilor” nu se
află pe parcursul turistic al
peșterii şi este greu accesibilă,
ceea ce a făcut ca existenţa ei
să rămână necunoscută spe-
ologilor amatori. Prof. dr. Bog-
dan Onac, cercetător pricipal la
Institutul de Speologie „Emil
Racoviţă” Cluj, în prezent pro-
fesor la  Univesity of South
Florida – Statele Unite, ne
relatează: „La momentul de-
scoperirii, pentru că era unicat,
colegul Viehmann a decis să o
scoată afară, pentru a o păstra
şi studia în muzeu (este vorba
de Muzeul Racoviţă al Institu-
tul de Speologie „Emil
Racoviţă” din Cluj)“. „Peste

timp, s-a dovedit că a fost o de-
cizie foarte bună, pentru că în
1995, când voiam să ne
ducem cu colegi din străinătate
să vadă urma de vârtop, am
constatat că ce mai rămăsese,
respectiv un călcâi şi partea
din faţă a piciorului - au fost trei
urme în total - au fost scoase
afară cu ajutorul unui fierăstrău
electric şi ca urmare peştera
fiind vandalizată nu mai era
nimic de văzut în ea. Ca ur-
mare, faptul că astăzi avem în
Muzeul Institutului de Speolo-
gie această urmă completă a
„Omului de Vârtop”, este o bu-
curie şi de asemenea un mate-
rial de studiu. 

Din momentul de-
scoperirii şi până în anul  2005
au fost făcute numeroase pre-
supuneri privind vârsta omului
care s-a plimbat în peştera
Vârtop. S-au vehiculat vârste
între 18.000 şi 80.000 de ani
fără o bază de datare
radiometrică, ci pur şi simplu
pe analiză antropologică. 

În prezent Peştera
Vârtop este în grija
Administraţiei Parcului Natural
Apuseni. 

●
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şi posibilul divorţ al cuplului princiar britanicşi posibilul divorţ al cuplului princiar britanic

Ion

Măldărescu

DDacă Mareşalul An-
tonescu, Mihai Antonescu,
George Alexianu şi Gener-
alul Constantin (Pichi)
Vasiliu nu ar fi fost asasinaţi
la Jilava, în 1946, mâine ar fi
aruncaţi în celule. Fără
judecată dreaptă! Dacă
Nicolae Ceauşescu nu ar fi
fost asasinat în ziua sfântă a
Crăciunului din 1989, mâine
ar fi încarcerat. Fără
judecată dreaptă! Dacă
Mihai Eminescu, Mircea Eli-
ade, Petre Ţuţea, Mircea
Vulcănescu, Constantin
Noica, Emil Cioran, Radu
Gyr, Octavian Goga, Ion
Creangă, Ion Luca Cara-
giale, Mihail Sadoveanu…,
Steinhard, Wilhelm Filder-
man, Alexandru Şafran nu s-
ar fi stins demult sau dacă
alte embleme ale secolelor
trecute, care au marcat
existenţa Neamului Româ-
nesc, ar mai fi fost în viaţă,
ar lua calea exilului.
Torţionarul-şef de la Institu-
tul Naţional (al cărei
naţiuni?) pentru Studierea
Holocaustului din România –
„Elie Wiesel” (I.N.S.H.R.-
E.W.) Alexandru Florian, –
le-ar tatua pe frunte, pentru
totdeauna, stigmatul „crimei”
nedovedite, reciclându-i în
închisorile „democraticei”
colonii de la extremitatea
estică a U.E. Ce practică şi
ce urmăreşte şi cum
funcţionează această
coloană a cincea a „Sionis-
mului acoperit”? Instalat
confortabil sub acoperişul
Guvernului României, prin
sprijinul nemijlocit al „micului
Titulescu”, „şeful de cuib” al
Sionului a pornit un fel de
perpetuum mobile antiromâ-
nesc.

Torţionarul şef de la
I.N.S.H.R. nu este decât o
clonă alienată, căreia i-a fost
inoculat, încă de la naştere,
un pestriţ amalgam al ne-
fastelor gene colectate prin
anii ’40-’50 de la alogenii
care mânuiau frâiele de-
cizionale, imediat după in-
vazia sovietică: Pantiuşa,
Nicolski, Hannah Robinson,
Burah Tescovici, Samuel
Bruckner, Valter Neulander,
Denis Patapievici, Leon
Tismeniţki… şi a lor ceată de
piţigoi. El şi stăpânii lui nu
vor doar condamnarea unor
cazuri izolate. Ei vor
ştergerea memoriei, a Isto-
riei Românilor. Vor con-
damnarea întregii elite a
culturii române. Profitând de
toleranţa „imbecilă” – a
poporului român faţă de
minorităţi – cum a numit-o is-
toricul sârb din Voivodina,
Miodrag Stanojevič, insidios
şi I.N.S.H.R.-E.W. s-a auto-

instituit într-un „Tribunal al
Poporului”, mai abuziv şi an-
tiromânesc chiar decât cel
din 1946. Cu ce drept? Cu
cel al dictaturii minorităţii,
impusă de o democraţie
caricaturală? Cine a acredi-
tat acest institut torţionar ide-
ologic cu prerogativele de a
învinui, judeca şi condamna
Românii în ţara Lor?

Fiindcă nu se dezic
de permanenta şi ipocrita
zicală „să moară şi capra
vecinului”, unii nedumeriţi,
întreabă, nu de ce este
condamnată o fantomă (fas-
cismul), ci de ce nu este
condamnată şi cealaltă
extremă. De ce este înfierată
„cu mânie proletară” numai
Mişcarea Legionară –
catalogată, nefondat, ca
fascistă -, nu şi Comunismul.
Purtătorii ilegali de capete
patrate şi de creiere contam-
inate nu văd pădurea din
cauza copacilor! Nu văd
pericolul pe care-l reprezintă
o instituţie anti-românească
adăpostită, apărată şi plătită
de la bugertul statului, pen-
tru ca românii să poată fi
înjuraţi, acuzaţi şi
condamnaţi „legal”, pe banii
lor. Ce demonstraţie poate fi
mai eficace decât obstinaţia
stigmatizării României ca
Ţară, şi a românilor, ca oa-
meni? Cui foloseşte, nu-i
greu de ghicit. Răul cel mare
nu este neapărat atacul, ci
poziţia umilitoare, „în ge-
nunchi”, a Poporului Român!

Pentru a nu
răspunde acuzaţiilor
I.N.S.H.R.-E.W. uită că:
„torţionarii, ofiţerii Securităţii
anilor de început ai regimu-
lui comunist, au fost străini
de neam (Pantelei
Bodnarenko, alias Gheorghe
Pintilie, agent sovietic
N.K.V.D., ucrainean cu
cetăţenie rusă, primul direc-
tor al Securităţii; Grünberg
Boris, alias Alexandr
Sergheevici Nicolschi, agent
sovietic, evreu basarabean,
al doilea director al
Securităţii; Vasile Vâlcu, bul-
gar, primul şef al Direcţiei de
Informaţii Externe (D.I.E.);
Mihai Gavriliuc, ucrainean;
Wilhelm Einhorn, evreu
maghiar, adjunct D.I.E.;
Adalbert Iszaek, al doilea
adjunct D.I.E.; Piotr Goncia-
ruk, alias Petre Petrescu, şef
al Direcţiei de Contraspionaj
a Securităţii; etc., n.n.) şi de
tradiţii, paraşutaţi sau veniţi
[...] împreună cu cohortele
roşii de ocupaţie; neşcoliţi şi
tocmai de aceea invidioşi şi
posedaţi de dorul răzbunării
asupra unor imaginari
«duşmani de clasă»; mulţi la
număr, birocraţi în activitate,
au fost mai degrabă dresaţi
decât educaţi; uneltele
oarbe ale unui regim
despotic pentru care legea

făcută tot de ei se aplica
după toanele sau bunul 
lor plac; au atins
contraperformanţe profe-
sionale greu de egalat; au
adoptat mecanic practicile
malefice ale celor care i-au
inventat şi transplantat pe
meleagurile româneşti”.
Pacepa, care-l cunoscuse
bine, îl caracteriza astfel:
„îmbătrânit prematur din
cauza combinaţiei dintre sti-
cla de votcă din sertarul
biroului – pe care o golea de
câteva ori pe zi – şi ţigara
ce-i atârna permanent în
colţul gurii, precum şi a fap-
tului că nu pleca niciodată
de la birou mai devreme de
două dimineaţa”, deoarece
întocmea şi semna listele cu
românii care trebuiau
pedepsiţi ca duşmani ai
poporului, „semnătura lui
Pantiuşa era suficientă pen-
tru a autoriza Securitatea să
aresreze, să confişte
proprietăţi, să deporteze, să
condamne sau să 
execute pe orice
«contrarevoluţionar» sau
«bandit». Cei doi adjuncţi ai
lui puteau trimite pe oricine
în lagăre de concentrare”,
„Adjunctul lui Bodnarenko,
Alexandru Nicolschi (Boris
Grünberg) spunea: «eu sunt,
din tată în fiu, ateu convins»;
a supervizat reeducarea din
mlaştina disperării, prin
bătaie şi umilinţă,
supranumită «Fenomenul
Piteşti» [...] Ioana Constan-
tin Pintilie, fiica adoptivă a lui
Pantelei (Timofei)
Bodnarenko şi a Anei Toma
Grossman (1912-1992) de-
clara într-un interviu despre
părinţii săi, agenţi sovietici,
următoarele: „părinţii mei
erau şi ei atei, dar bunicii din
partea mamei erau foarte
religioşi. Era o familie
evreiască tradiţională care
venea la noi acasă şi nu
mânca din farfuriile noastre
pentru că nu erau cuşer [...].
Drept să vă spun, eram şi
sunt ateistă. Mi-e greu să
cred în Dumnezeu, mi-e
greu să cred în ceva ce n-
am văzut” . Alogenii au
deținut controlul în România
postbelică.

Cum se împacă
prevederile absurdei Legi
217/2015 cu faptul că în ul-
tima parte a lunii august (la
30 august 1940 a fost sem-
nat Diktatul de la Viena), la
scurtă vreme după promul-
garea noii legi, dictatorul
pro-nazist maghiar Miklos
Horthy este comemorat la
Cluj-Napoca, în cadrul unui
eveniment finanţat de mu-
nicipalitatea localităţii? De
unde au plecat trenurile cu
evrei spre lagărele naziste,
nu din nord-vestul Transil-
vaniei aflată sub ocupaţie
horthystă? I.N.S.H.R.-E.W.?

Mucles!
Pentru că, în mod

sigur, voi fi acuzat de subiec-
tivism sau că aş fi adept al
„teoriei conspiraţiei”, în cele
ce urmează mă voi folosi, la
rândul meu, de arma inam-
icului. Voi apela la eroarea
de argumentare: „argumen-
tum ad ignorantiam” (o
afirmaţie ar putea fi falsă
doar pentru că nu exista
probe concrete în susţinerea
ei, viciu de logică (d)enunţat
de sintagma anglo-saxona
„the absence of evidence
isn’t evidence of absence”.
Se pare că preţiosul „tren-
fantomă” german, căruia i se
pierduse urma în meandrele
finalului celei de-a doua
conflagraţii mondiale – ar fi
fost „descoperit” recent într-
un tunel de lângă localitatea
poloneză, Walbrzych.
Circulă ipoteza că trenul ar
conţie – printre altele, şi
„Camera de chihlimbar”
(încăpere ornată cu piese
din chihlimbar şi evaluată la
suma de 250 de milioane de
£), extrasă de trupele ger-
mane dintr-un palat 
din St. Petersburg, în anii
războiului. Potrivit publicației
britanice „The Independent”,
Federaţia Rusă ar putea
pretinde obiectele de val-
oare din trenul nazist drept
compensație pentru pierder-
ile țării în cel de-Al Doilea
Război Mondial, iar aseme-
nea altor „relicve” conven-
abile învingătorilor, sunt încă
valabile înţelegerile enunţate
la Conferința de Pace de la
Potsdam din anul 1945,
printre acestea, stabilindu-se
că, oricare pradă de război
recuperată de la germani
trebuie să fie impărțită în
mod egal între Statele Unite,
Franța, Marea Britanie şi
Uniunea Sovietică. Peste
toate, ca bomboana pe
colivă, recenta reuniune a
Congresului Mondial al
evreilor a ridicat pretenţii cu
referire la returnarea oricăror
valori jefuite de Germania în
timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial de la evreii
polonezi.

Ca şi „naşterea”
Statului Islamic, „explozia”
imigranţilor nu s-a produs de
la sine. Sunt operaţii contro-
late din culisele guvernării
planetare. Multitudinea
intoxicărilor nu s-a lăsat
aşteptată: euro-atlanticii, îi
arată cu degetul pe ruşi,
ceilalţi, pe americani,
scoţându-l în faţă pe Sörös,
ca monstru de serviciu. Ori-
care ar fi autorii, afacerea a
căpătat o amploare fără
precedent. Traficul cu carne
vie – la propriu şi la figurat,
inclusiv cel de organe – a
atins cote fabuloase, cu prof-
ituri pe măsură. Într-un dis-
curs rostit la Banska Bystrica

(centrul Slovaciei), în fața
unui auditoriu de peste
2.500 de oameni, printre
care şi diplomați străini, pre-
mierul slovac Fico a apreciat
că „[...] politica europeană
de imigrație a eșuat cu totul.
[...] Haideți să nu ne pref-
acem că nu vedem frica oa-
menilor – nu doar în
Slovacia, ci și în întreaga
Europă. Haideți să nu ne
prefacem că nu vedem
cauzele acestui fenomen și
să nu ne mai prefacem că
suntem capabili să rezolvăm
problema primindu-i pe toți
cu brațele deschise – in-
diferent că e vorba de
imigranți economici sau oa-
meni care chiar sunt puși în
situația de a-și salva viețile,
sănătatea și familiile [...]
Haideți să fim sinceri, nici
măcar nu suntem în stare să
ne integrăm propriii cetățeni
de etnie romă – și sunt sute
de mii -, cum să fim capabili
să integrăm oameni care au
un stil de viață și o religie
total diferite?”. N-am auzit pe
niciunul dintre „aleşii neamu-
lui” din România să se
pronunţe „pe şleau”, precum
premierul slovac, despre
ţiganii noştri. Apropo, nu ştiu
cât va mai dura naveta
săptămânală Cotroceni-
Sibiu a cuplului prezidenţial,
dar prin târg se vorbeşte că
la Sibiu se va deschide
primul magazin cu produse
tradiţionale ţigăneşti. Vor fi
expuse spre vânzare pro-
dusele care au dispărut din
magazinele cu produse
tradiţionale româneşti din
alte zone ale ţării.

Şi dacă tot a venit
vorba de „ţigănisme”, „gura
presei” comentează că
tradiţia Casei Regale a Per-
fidului Albion nu se desminte
şi că într-un viitor apropiat,
istoria ultimului deceniu al
secolului trecut se va repeta
în ediţie-versiune „modificată
şi adăugită”: mariajul princiar
Kate Middelton – William e
pe ducă. De-aia nu-mi place
guvernarea monarhică! Pen-
tru că în Monarhie, cea mai
înaltă poziţie din stat se
transmite pe cale sexuală,
nu pe cea intelectuală sau a
calităţilor de conducător de
stat. Că de minte… să nu
vorbim de funie în casa
spânzuratului!

●
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Cezar 

Adonis Mihalache

MMai au un pic și se
bat pe ei! Tare din epoci
îndepărtate, dar nu apuse,
am spune! Căci, oare cum
altfel să cataloghezi disponi-
bilitatea a feluriți „vlădici” de
a ieși în față cu ofertele de
ajutorare a refugiaților. Mai
că te-ai aștepta să-i vezi că
se așează la coadă la
porțile Guvernului pentru
bonuri de ordine la prelu-
area de refugiați! Patriarhia,
Politehnica, Universitatea
București și Parlamentul!
Astea doar în primă fază.

Și ce tabere ori cen-
tre de refugiați? Păi, nu sun-
tem noi ospitalieri? Oferte
de cazare cu margarete și
sclipici!

Acum, s-a ofertat și
ministrul Educației, în nu-
mele Politehnicii și a
Universității București…
Într-o primă fază… Să bage
refugiați în căminele
studențești! Că au locuri
excedentare și stau
camerele degeaba! Și este
pentru întâia oară în 25 de
ani când studenții află că,
de fapt, ei se bat toamna ca
proștii pe locurile de cămin!
Căci, în realitate, sunt locuri
libere berechet.

Iar pe lângă aberația

unui rector care vrea să
bage refugiații în căminele
noastre (de ce nu, direct în
camere cu studenții
români?!), le mai ofertează
spații de cazare supli-
mentare la căminul de lângă
Măgurele. Ba, poate le

oferă și burse de cercetare-
activare direct la reactorul
institutului, nu?

De fapt, s-a ajuns la
un nivel la care serviciile se-
crete par depășite! Pentru
că, geaba se chinuie ele să
nu se strecoare teroriștii prin
gardurile de la Centrele
pentru refugiații, dacă se
ițește câte un frecționist
politruc să deschidă el larg
ușile căminelor!

Desigur, deși s-au
aliniat în corul babelor

plângăcioase de grija altora,
parlamentarii nu ar lua un
refugiat în găzduire. Dar se
bat și ăștia. Că se mai
înființează o comisie, două,
trei pentru refugiați, mai
cresc sporurile la
indemnizație și își mai fac

de lucru că oricum sunt
„tabula rasa” când vine
vorba de proiecte pentru
țară, așa că se agită pentru
alții.

Dar nu se agită
toți… degeaba! Aici e prob-
lema! Căci, deja se vede
cam cine vrea să ges-
tioneze aceste comisii pen-
tru refugiați! 

Și, Doamne ferește!,
să lăsăm maghiarimea
politică să „coordoneze”, la
nivel parlamentar, inte-

grarea refugiaților. Că ăștia
o să tragă concluzia că e
nevoie de împărțirea
imigranților pe zone, și cen-
tre universitare, să mai
construiască o „minoritate”.
Ba, a mai ieșit și un tâmpit
să ne spună, intrigat, că
putem lua 20 000 de
imigranți, că dacă îi
împărțim la numărul de
județe o să vedem că e în
regulă.

O „minoritate” pe
care, apoi, or să o agite, că
se pricep la asta, pentru a
înfăptui ceea ce nu au reușit
prin mâna secuimii înfier-
bântate. Iar duce probabil și
în taberele lor de vară, ale
„maghiarimii eliberatoare”,
iar de la concursuri de tir, ar
trece direct la motto-ul neîn-
deplinit de secuime: „Cu
arma în mână!”. Și ar depăși
și complexul pașilor
mărunți!

Da, să primim
refugiați în țară! Dar nu
după câți ar vrea să ne
livreze Europa (mai ales
prin grija cancelarului
Merkel, tot mai suspect de
apropiată intereselor musul-
manilor, de spui că a trecut
la islamism!) și ținând cont
că mai sunt și alte țări,
vecine nouă, din care s-ar
putea revărsa valuri de
refugiați, precum Ucraina.

Da, să primim

refugiați, cazuri umanitare!
Dar după ce rezolvăm prob-
lema propriilor noștri
refugiați! Bătrânii azvârliți în
stradă și cărora nu le duce
grija nici Patriarhia, nici rec-
torul cu excedent de locuri
de cazare și masă.

Or, e prea tipic
românește! Nu vedem
suferința bătrânilor și copi-
ilor ajunși în stradă, deși
sunt români de ai noștri, dar
ne arde grija de indivizi de-
spre care nu știm nimic. De
fapt, știm că au o natură
irascibilă, îi vedem cât de
acaparatori sunt, impulsivi și
de-a dreptul violenți când
vine vorba de „valoriile” lor,
dar pe care suntem gata să
îi trecem puntea fără a ne
asigura că am construit o
minimă protecție.

De aceea, când
vedem toți acei vlădici pas-
torali, profesorali și parla-
mentari, ar trebui să ne
întrebăm despre ce este
vorba în generozitatea lor
subită? Imbecilitate, neghio-
bie sau trădare?

●
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Andreea

Arsene

DDupă toate acele
nedreptăți din ultimul sfert
de secol la care a fost
supusă românitatea de
către iudele fără de sânge
românesc, canaliile alogene
din fruntea statului s-au
gândit că a venit timpul să
ne mai dea încă o lovitură
nemiloasă. Legea prigoanei
anti-românești a fost
promulgată fără nici o ez-
itare de către sasul de la
Cotroceni. Personalități
marcante ale culturii și
rezistenței anticomuniste
românești precum Mircea
Eliade, Constantin Noica,
Mircea Vulcănescu și Petre
Țuțea vor fi scoși din cir-
cuitul cultural, pe motiv că
au fost legionari. În plină
democrație, martirii neamu-
lui, care au îndurat cincizeci
de ani jugul sclavagismului
comunist, vor fi iar oropsiți,
stigmatizați și marginalizați
de către urmașii
comuniștilor. Este lesne de
înțeles că toate frâiele se
trag de la nivelul cel mai
înalt, iar cu puțin timp
înainte de a fi promulgată
legea, unul dintre cei mai
îndârjiți dușmani ai
României, păpușarul satan-

icei oculte, George Soroș,
tocmai a făcut o vizită la noi
în țară cu scopul de a le
trasa noi misiuni slugoilor
din fruntea țării.

M a s s - m e d i a
românescă (cea filo-
sinonistă) a dezbătut prob-
lema în favoarea legii,
desigur. De ani de zile cam-
paniile media, prin acțiuni
de dezinformare, intoxicare,
măsluirea adevărului și den-
igrarea valorilor autentice
românești, a a avut o
contribuție decisivă la
decăderea și pervertirea
morală a societății
românești. Sunt puține voci,
deocamdată, care s-au ridi-
cat împotriva aplicării aces-
tei legi, iar cei care iau
atitudine fermă sunt tinerii
din grupările naționalist-le-
gionare, cățiva din oamenii
de cultură și foste cadre mil-
itare. 

Șeful Bisericii Orto-
doxe Române, cameleon-
icul părinte Daniel, care ar fi
trebuit să se opună fără rez-
erve legiferării prigoanei, nu
a reacționat în nici un fel,
circulând zvonurile că ar
face parte din rândul ma-
soneriei, fiind uns cu gradul
de „grande maestro”.

„Ne-preafericitul”
Daniel Ciobotea... De când
îl știm în fruntea bisericii, n-

am văzut măcar o dată să
se implice în vreo campanie
anti-avort, anti-eutanasiere
a câinilor sau împotriva
legalizării prostituției sau
homosexualității. Tot face
mare caz de misionarismul
ortodox, da, prin acest tip de
misionarism susținut de
dumnealui, nu face altceva
decât să se ocupe cu
colectarea de fonduri pentru
imperiul finaciar pe care și-l
extinde în defavoarea
sărmanilor care ar trebui
ajutați de biserică. Nu există
nici o legătură între orto-
doxia adevărată și pseudo-
creștinismul bazat exclusiv
pe materialism, promovat
de cel ce pare a se vrea un
„Arsenie Boca” sau un
„Iustin Pârvu”, adevărații
duhovnici și îndrumători
spirituali pentru care
niciodată nu a primat intere-
sul material sau altfel de in-
terese care să contravină
principiilor și moralității
creștin ortodoxe.

Patriarhul doar a a
vociferat formal și fără vreun
rezultat dorit, prin inter-
mediul unor reprezentanți
BOR, privind intenția
comunității musulmane din
România de a construi o
moscheie care, vezi
doamne!, ar fi o datorie
morală mai veche a

românilor față de musul-
mani. În România toate et-
niile cer drepturi, pe când
cetățenii de drept nu au
decât obligații. Cea mai
grea lovitură dată de sioniști
nouă românilor, este
obligația de a renunța la val-
orile autentice și la identi-
tatea națională. Nici în
vremea comunismului nu s-
a ajuns atât de departe
încât să se încerce măca a
ni se impune să renunțăm la
portul tradițional românesc.
Este un atentat fără prece-
dent această măsură
abominabilă, la ființa
noastră națională. Portul
tradițional românesc este o
emblemă a românismului
creștin, o moșternire din
vremuri îndepărtate de la
strămoșii noștri daci. Cum
să renunțăm la identitatea
noastră ancestrală? Oare,
aceste mizerii aruncate
asupra noastră precum și
multe alte nedreptăți priciu-
nuite de ura nemăsurată a
criminalilor alogeni, chiar ne
îndreptățește să mai cre-
dem că a existat și există un
holocaust al evreilor îm-
potriva românilor și nu in-
vers, așa cum se face mare
caz? Sigur că da!

Se știe prea bine că
holocaustul evreiesc a fost
un scenariu sionist pus la

cale de către evreii cei mai
bogați din lume și că s-a
urmărit să fie pretextul pri-
mordial pentru crearea stat-
ului Israel. 

Aceiași dușmani de
moarte ai României, între
care fostul președinte Ion Ili-
escu, precum și escrocul Eli
Wiesel, au bătut palma pen-
tru întocmirea unui raport
mincinos în vederea
acuzării României de impli-
care în holocaustul evrei-
esc, deși există nenumărate
dovezi și mărturii că Româ-
nia a fost barca de salvare a
evreilor în timpul guvernării
marelui om politic și strateg
militar, Mareșalul Ion An-
tonescu, martirul pe care
acești trădători de neam îl
acuză de a fi fost criminal de
război în timpurile în care
Europa extremistă trimitea
la gazare evreii. Au uitat,
oare, veneticii aceștia
marcați de ură satanică, de
bunătatea și ospitalitatea
românească de popor
creștin  ales? Trebuie grab-
nic să ne deșteptăm și să
ne mobilizăm prin puterea
conștiinței colective pentru a
ne salva din ghearele dia-
bolicei oculte.

●


