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„Ateismul va cădea, 

dar aveţi grijă cu ce va fi în-

locuit.” 

- V. Gafencu
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Forma fără fond a unei intoleranțe tăiate împrejur…Forma fără fond a unei intoleranțe tăiate împrejur…

Cezar Adonis
Mihalache

DDacă noi dormim la
propriul nostru proces de
culpabilizare și sancționare,
ei nu o fac… Dimpotrivă!
Dacă noi nu reacționăm nici
măcar formal în fața valului
de acuzații nefondate și al
proceselor de învinovățire
pentru felurite „opinii”, mai
mult pamflete de presă și
gânduri „feisbuciste”, trans-
formate însă de corul de-
tractorilor și cel al cozilor de
topor în delicte naționale
majore, asta nu înseamnă
că ei nu lucrează pe mai de-
parte la strângerea țarcului
libertăților noastre de expri-
mare.

Și sunt aspecte noi
care au fost strecurate în
opisul de acuzare al națiunii
române și, atenție cei ce vă
dormiți nepăsarea!, nu doar
în cazul naționaliștilor și al
patrioților poate mai vocali,
ci a oricărui ins deranjant
prin polemicile lui (căci, da!,
prin neimplicare, orice
cetățean rămâne un simplu
ins pentru cei ce ne
condamnă trecutul, prezen-
tul și viitorul). O acuzare
continuă despre care nici
politicienii și nici
reprezentanții presupusei
societății civile nu se
pronunță. Nu au curajul să o
facă? Nu, sunt plătiți să nu o
facă! Căci, acolo unde de-
tractorii trag șanțuri, cozile
de topor autohtone vin să
sape adânc, trădându-ne is-
toria, tradițiile, valoriile, țara
și neamul.

În acest fel, „pre-
venirea discriminării” a fost
ușor-ușor translatată spre
„combaterea discriminării”,
marcând, suis-generis,
existența acestui fenomen
în societatea românească,
iar pe lângă acuzația de dis-

criminare a orice și oricând,
a mai fost atașată și vina
intoleranței generalizate
noastre.

Și nu mai miră pe ni-
meni cum, în casa noastră,
pe banii noștri, se
organizează nu acțiuni de
decelerare a importanței
prevenirii discriminărilor, ci
mese rotunde cu aer minis-
terial pentru însăși „Com-
baterea discriminării rasiale
și a intoleranței”.

Unde sunt însă
aceste discriminări și acte
de intoleranță în România
pentru a face deja organi-
gramele și a trasa modul de
acțiune pentru diviziile
milițieneșți guvernamentale
împotriva celor ce gândesc
și se exprimă liber?

Este adevărat, nimic
nu s-ar realiza fără alipirea
cozilor de topor la vier-
muiala limbricilor detractori.
Pentru că geaba ar veni o
asociație europeană să ne
formateze procedurile pe-
nale pentru combaterea
„discriminării rasiale și a
intoleranței în România”,
dacă de aici nu ar avea cine
să le toarne cerneală în pix.

Recent s-a remarcat
și penalul penalilor de par-
tid, el, unicul ales, penalul
susținut de jumătatea de
milion de cetățeni onești, cu
o lecție de impunere penală
pe tema defăimării sociale.
Defăimarea socială lăsată la
libera interpretare a
judecătorilor… Defăimarea
socială însemnând orice
tocmai prin nedefinirea ei.

Acum, organismul
de discriminare națională,
acest fetiș numit Consiliu
Național de Combatere a
Discriminării, s-a raliat di-
rectivelor venite de la un or-
ganism european, la fel de
vascularizat antisocial, pen-
tru a-și crea ruleta diktatelor
de agresare a unui întreg

neam. Un CNCD care se
comportă de prea multă
vreme ca un minister al
instanțelor sociale și pe
care, mâine-poimâine, chiar
o să-l vedem ridicat la rang
de Minister al Combaterii
Discriminării, Intoleranței și
a Defăimării sociale!

Și cum să nu capete
greutate astfel de acțiuni
când însăși reprezentanții
Comisiei Europene îm-
potriva Rasismului și
Intoleranței (ECRI) au venit
și au trântit pe masă un ra-
port privind COMBATEREA
rasismului și intoleranței în
România! Și dacă nu tre-
buiau demonstrate
culpabilizările fără conținut,
dar cu forma tăiată împrejur,
pe conturul steluțelor CE,
(căci, oare cine să le ceară
asta, guvernul în genunchi
al lui Victor Ponta ori sasul
deromânizat nemțește?!) s-
au măscărit și măsurile
contrareacțiunii „discrimina-
torilor”.

Un aparat de stat în-
treg ce ar urma să fie pus la
dispoziția mașinăriei „de
combatere”! Cu judecători,
procurori specializați pentru
„lupta împotriva rasismului”.
Chiar și corupția ar putea
să-și piardă statutul de gen-
erator de vulnerabilitate, în
strategia (anti)națională,
pentru a fi înlocuită cu lupta
împotriva „rasiștilor”!

Și dacă tot e
lucrătură la comandă, s-au
strecurat și noile ținte de
acțiune, de la marota
discriminării țiganilor la
situația „solicitanților de azil”
(mai corect spus, coană
Europă cu fusta țigănească
săltată în cap, a „familiilor
de azilanți”, căci ai uitat, de
la mâna-ți iute până la gura-
ți spartă, despre ce fel de
„cote” vorbim pentru Româ-
nia!) la situația privind
„locuințele pentru
minorități”.

Or, ce să înțelegi din
această nouă noțiune
introdusă în vocabularul lim-
bii de cal al acestui „political
correct” impus cu pumnul?
Că țiganii nu au locuințe ori
că refugiaților, ca viitorii mi-
noritari, trebuie să li se asig-
ure case?!

●

Tribunul...Tribunul...

Tudor
Voicu

TTribunul, cu bunele şi
relele sale, a fost una dintre
pesonalitatile noastre mar-
cante. S-a bucurat de 
un respect deosebit şi
consideraţie şi un succes elec-
toral deosebit, de aceea este
regretat de milioane de români.

CORNELIU VADIM

TUDOR a fost un bun şi erudit
orator, un mare om politic şi a
fost cunoscut, în 
special, pentru firea să
temperamentală şi retorica sa
politică dură, naţionalistă. A
candidat la preşedinţia
României, începând cu anul
1996, în anul 2000 a ajuns în
turul doi alături de ION ILICI
ILIESCU. ILICI a furat voturile
în mod grosolan, cu ajutorul iu-
daismului mondial care nu a
admis ca preşedinte al
României să fie un român. O
viaţă întreagă a fost un patriot
consecvent, un intelectual
foarte muncitor, cinstit şi gen-
eros. CORNELIU VADIM
TUDOR nu a fost prezent la
adevărata lui valoare.

CORNELIU VADIM
TUDOR a fost acuzat că a fost
principalul reprezentant al
politicii naţionaliste şi xenofobe
după 1989. El nu a fost anti-
semit, xenofob, cum îl batjo-
coresc unii de la „societatea
civilă” şi unii alogeni, rataţi,
transfugi şi în special evrei.
CORNELIU VADIM TUDOR nu
a fost antisemit, antivreu, pen-
tru că avea evrei în familie şi s-
a înconjurat de evrei.
Majoritatea consilierilor lui au
fost evrei, care l-au trădat.
Greşeala capitală a lui COR-
NELIU VADIM TUDOR a fost
că s-a înconjurat de evrei, pe
unii dintre ei aducându-i chiar
de la TEL AVIV şi din SUA.

Nici nu fusese îngropat
şi au apărut denigratorii lui pre-
cum apar corbii. Şeful corului
acestor denigratori, duşmani ai
lui CORNELIU VADIM
TUDOR, care a apărut la tele-
vizor a fost evreul SOLOMON,
metamorfozat în RĂZVAN
EMIL TEODORESCU, născut

la 22 mai 1939. Nu-mi venea
să cred, când am văzut cu câtă
ura, duşmănie, răutate vorbea
acesta…

A murit cu conştiinţa
împăcată că şi-a îndeplinit cu
prisosinţă datoria în viaţă. Cât
timp va dăinui neamul româ-
nesc, mormântul lui va fi loc de
pelerinaj. Pe lespedea acestui
mormânt e scrisă una din cele
mai frumoase şi strălucite
pagini din istoria ţării. Lui I. C.

BRĂTIANU i s-a spus „Sfinxul”.
Lui CORNEL VADIM TUDOR i
s-a spus TRIBUNUL şi aşa va
rămâne în istoria poporului
român.

Omul este valoros prin
ceea ce face, ce produce, ce
rămâne după el. După COR-
NELIU VADIM TUDOR, a
rămas o operă care va dăinui
în istoria culturii române şi uni-
versale. Oricâte lipsuri a avut şi
oricâte greşeli a săvârşit, COR-
NELIU VADIM TUDOR a fost
un mare om de cultură, doctor
în istorie, patriot desăvârşit, un
mare scriitor, poet şi pamfletar
iar duşmanii lui de astăzi sunt
duşmanii naţiunii noastre. El a
fost un poet naţional, patriot
înflăcărat, un mare om politic
care a servit interesele Poporu-
lui Român. Prin dispariţia lui
CORNELIU VADIM TUDOR,
poporul român a pierdut un
mare naţionalist român. A avut
mulţi duşmani pentru că a pro-
movat curentul naţionalist toc-
mai în perioada în care se
dorea că România să fie
lichidată ca stat şi românii ca
naţiune. Cea mai mare parte a
acestor denigratori o reprezintă
alogenii şi infractorii de drept
comun iar altă parte – lingăii şi
profitorii vechiului regim.

Dispariţia eminentului
om de cultură, ziarist și scriitor
reprezintă o mare pierdere
pentru poporul român. Am pier-
dut o mare personalitate a cul-
turii şi politicii româneşti.

●
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Tezaurul geto-dac de la Surcea Tezaurul geto-dac de la Surcea 

George V.
Grigore

DDacă ne dorim să
înţelegem mai mult din iden-
titatea noastră, să
înţelegem mai mult din
rădăcinile noastre şi din tre-
cutul străbunilor noştri, ar
trebui să ne întoarcem
privirile şi către inima
României, acolo unde sunt
cele mai numeroase dispute
legate de identitatea şi de
istoria noastră. În judeţele
Harghita şi Covasna au fost
descoperite de-a lungul tim-
pului peste 200 de aşe zări,
34 de cetăţi şi peste 30 de
tezaure, toate GET-ice! În
timp ce auto rităţile se ocupă
cu polemizările, aceste de-
scoperiri uluitoare nu sunt
nici popularizate, nici puse
în valoare, deşi ar putea să
lumineze o bună parte din
vechimea acestui popor
român. În acestă zonă, totul
a început pe la 1800, 
cu descoperirile făcute
întâmplător de ţăranii care
îşi munceau pă mân turile. Ei
aduceau autorităţilor bucăţi
ciudate de me tal vechi, sau
cioburi, sau chiar vase în-
tregi, pe care le descop-
ereau atunci când întorceau
brazda cu plugul.

Astfel de semnalări
erau destul de frecvente pe
toată partea estică a Tran-
silvaniei şi aproape că nu
există sat în care să nu se
ştie câte un loc „special”, o
„vatră”. D. Scheint a fost
printre primii cercetători
care a luat aminte la aceste
descoperiri întâmplătoare şi
a început studierea
sistematică a regiunii. A
căutat în special cetăţile şi
aşezările fortificate, acestea
fiind încă de pe atunci
obiect de dispută, mai ales
pe problema datării: erau
ele construite înainte sau
după descălecarea se-
cuilor? Concluziile sale vor
fi în bună măsură politizate,
vorbindu-se despre cetăţi
construite şi înainte, şi după
venirea secuilor. Curios a
fost însă faptul că cetăţile
considerate mai vechi se
regăseau în legendele lo-
 cale, pe când cele mai noi
nu se regăseau în po veş tile
secuilor. Cercetările ulte-
rioare au arătat că cetăţile
mai noi au fost construite de
cele mai multe ori pe rui nele
vechilor cetăţi sau fortificaţii.
După studiul pu blicat de
Scheint în 1833, au urmat
însă şi alte cercetări ale
zonei. În perioada
interbelică, A. Ferenczi face
pri mele săpături de
anvergură, strict pe prob-
lema dacică.

Într-un moment în
care nu se politiza atât de
mult cercetarea, descoperir-

ile şi însemnările sale au
avut o importanţă foarte
mare pentru cei ce au stu-
diat ulterior, deşi exagerări
au mai existat, inclu siv
legate de o „perioadă slavă”
a regiunii. În 1985, Viorica
Crişan, acum directoare a
secţiei de ar heologie a
Muzeului din Cluj, a ajuns la
muzeul din Miercurea Ciuc
şi a început să pună cap la
cap toate studiile de până
atunci, făcute despre dacii
din estul Transilvaniei.
Numai astfel s-au mai
„limpezit” izvoarele arheo-
logice aflate aici. Pentru o
primă abordare, traseu
„arheologic” de pe latura
stângă a Râului Negru este
cel urmărit de noi, în
această cercetare. Acesta
continua fie drumul ce intra
prin Oituz – Breţcu - Ojdula,
fie pe cel denumit „Calea
Vrancei” şi care pătrundea
în depresiune la Ojdula şi
continua prin aşezările
dacice de la Hilib, Ghelinţa,
Peteni, Zăbala, Tamaşfalău,
Surcea, Telechia, Brateş,
Boroşneu Mare, Reci şi mai
departe spre alte zone ale
Daciei intracarpatice. În
acest drum ajungeau şi cei
care treceau muntele pe
Bâsca Mare -  Comandău -
Covasna  sau pe celelalte
căi dinspre Buzău. Este
greu de spus dacă unul din
cele două trasee a fost mai
intens utilizat sau nu.

Cert este că şi pe
cel de al doilea se remarcă,
pe lângă artefactele
obişnuite ale aşezărilor,
tezaurele monetare şi de
obiecte descoperite la Oj-
dula (tezaur de monede
greceşti), Hilib (tezaur for-
mat din 76 drahme
Dyrrhachium, trei imitaţii de
tetradrahme thasiene şi un
denar roman republican),
Ghelinţa (două tezaure, din
care unul de podoabe şi
denari republicani romani (o
brăţară în spirală, decorată
cu motive în relief executate
prin ştanţare, trei fibule frag-
mentare de tip Latčne târziu
cu coardă exterioară, un
lanţ împletit, fragmentar şi
monede romane republi-
cane) şi altul (compus din
200 monede greceşti Tha-
sos, Apollonia şi
Dyrrhachium), Peteni
(tezaur de monede şi
podoabe compus din 39
denari republicani romani
(172 - 68 î.Hr), două brăţări
spiralice cu palmete, deco-
rate cu motive în relief real-
izate prin ştanţare, un colier
fragmentar şi două fibule de
tip „linguriţă”, bucăţi de
bandă de argint, o placă de
bronz şi un fragment dintr-o
placă de fier) sau Surcea
(un tezaur de argint format
din: 1). o faleră, ovală,

reprezentând un călăreţ în
mers spre dreapta. El ţine
cu mâna stângă frâul, iar cu
dreapta mânerul unei săbii
lungi. Călăreţul, imberb,
este îmbrăcat în armură şi
poartă pe cap coif; dea-
supra capului este un vultur
cu aripile desfăcute. La pi-
cioarele calului, redat în
mişcare, cu piciorul stâng
ridicat, se află un câine
(lup); 2). o faleră, rotundă,
reprezentând un grifon;
marginile ambelor falere
sunt ornamentate cu semi-
ove incizate; 3). patru baze
de cupe, de formă
semisferică, ornamentate în
relief (de sus în jos): şnur,
frunze de acant şi lotus cu
vârful în jos, alternând;
spaţiile dintre vârfurile frun-
zelor sunt umplute cu
puncte; (D = 7,2 - 7,3 cm);
toate piesele sunt din argint
aurit; 4). şase nicovale de
fier; 5). un lingou de argint).

Satul Surcea
aparține de comuna Zăbala
și se afla la trei kilomteri
vest de Tamașfalău, pe DC
10. În perimetrul localității s-
au identificat mai multe un-
elte de piatră cioplită, fără
precizarea epocii. Pe ogorul
unui locuitor au fost culese
fragmente ceramice, fu-
saiole de lut, oase de ani-
male, lame de silex,
aparținând epocii neolitice,
precum și fragmente ceram-
ice, un vas cu patru butoni,
o ceașcă cu toartă,
aparținând epocii bronzului.
În perimetrul localității s-au
mai găsit fragmente ceram-
ice datate din prima și a
două epocă a fierului. În
anul 1934, cu ocazia unor
săpături, s-au găsit urma-
toarele obiecte: o faleră de
argint aurit, reprezentând
cavalerul trac (Cavalerul
Zamolxian sau Danubian,
cel ce apare în multe
reprezentări din tezaurele
geților sudici, descoperite în
Bulgaria), cu o pasăre dea-
supra capului (Mama Gaya
Vultureanca sau Planeta
Pământ în „zborul” ei galac-
tic) și un câine la picioare
(așa numiții „Câinii
Pământului”, care „urlă” pre-
vestind vreun cataclism
planetar) și o faleră
reprezentând un animal
înaripat (grifon; semn al
Tainei acestei Lumi; semn al
Leoaicei Sarmis – Forța
Vieții combinată cu semnul
Mamei Gaya Vultureanca –
Planeta Pământ;
Renașterea prin Apocalipsă;
„oprirea și restartarea vieții
și timpului”). Reprezentarea
Grifonului Getic mai apare
pe scuturile de fier geto-
dace din Cetatea Piatra
Roșie, pe fundurile pa-
harelor bitronconice de
argint geto-dace tip Agighiol

(Fiara Adâncului), pe coiful
princiar de aur al Frăției
Getice descoperit la
Coțofenești (jud. Prahova),
pe vasele de aur din Tezau-
rul de la Sânnicolau Mare
(Banat), dar și în
repreentările existente pe
tezaurele geților sudici
(traci) descoperite în Bul-
garia. Falera era un orna-
ment care se purta la gât, ca
medalion. Pe primul dintre
aceste medalioane de-
scoperite la Surcea
(„Surceaua nu sare departe
de pom!”) avem una dintre
primele reprezentări ale
acvilei, cea care s-a consa-
crat în heraldica românescă
de mai târziu (Mama Gaya
Vultureanca). Tezaurul mai
cuprinde patru baze de
cupe din argint, de forma
semisferică, ornamentate în
relief: șnur (sfoară răsucită),
frunze de acant (plantă gen
ciuline; plantă cu țepi) și
lotus cu vârful în jos (sem-
nul Lotusului este cel al Fiu-
lui Nefertum din triada sacră
a Bisericii Vechi Valaho-
Egiptene); nicovale mici de
fier, de dimensiuni diferite; o
bară de argint (lingou) ca
material brut; diferite vase
ceramice, printre care o
ceașcă cu toartă, la fund
decorată cu „omphalos”, o
oală decorată, o ceașcă
dacică și fragmente de fruc-
tiere. Tezaurul dateaza din
sec. I î.Hr. Din localitate au
fost culese și fragmente de
vase romane, care indică o
stațiune foarte bogată și de
lungă durată. Prima at-
estare documentară a
localității este din anul 1567.

Denumirile istorice
românești ale locului au
fost: 1787, Perr (Par); și din
1854, Surce (Surcea).

Toate aceste piese
de tezaur vorbesc despre
un cult străvechi, cel al
Vechii Biserici Valaho-
Egiptene, cel care a creat
pentru prima oară în istorie
ideea de cavaler apărător al
unor percepte religioase-
magice. Cavalerul Zamolx-
ian sau Danubian (cel care,
cu ajutorul calului se putea
deplasa foarte repede, ca
„valul Potopului Planetar”;
de aici și „ca-val-cad-a”) era
dedicat unei cauze sfinte:
apărarea Marei Arii Getice
ce va deveni loc al salvării
speciei umane la timp de
cataclism planetar,
păstrarea prin tradiții și obi-
ceiuri a cunoștințelor pri-
mare necesare unei reluări
a vieții umane normale și
civilizate, aplicarea unor
măsuri de extremă urgență
pentru salvarea oamenilor
cuprinși în marele cataclism
ce va veni. De aceea, la
Zidul lui Adrian (Marea Bri-
tanie) există o „Biserica Ex-

ercitatoria” (Biserica de
exerciții militare) a geto-
dacilor care au luptat aici
(clădirea unică în întreg
spațiul Imperiului Roman,
dar pe teritoriul Geției de
Aur sunt multe clădirile
specifice, în formă rotundă
(Lumea noastră era Plană
(pătrată) pentru unele
popoare, sau Rotundă (cu
mai multe dimensiuni) pen-
tru altele; Geții de Aur știau
Taina Lumilor, de aceea se
pot vedea și astăzi clădirile
sactuare rotunde de la
Sarmisezetusa Regia, din
cetățile dacice, din Sanctu-
arul Marilor Zei din Arsinoe
(Samotrachia), forma Sfân-
tei Sofia din Constantinopol
(formă rotundă a cupolelor
preluată și în arhitectura
moscheilor din zona Istan-
bulului), Biserica Rotundă a
lui Galeriu (Tesalonic;
Săruna) și în formă de
potcoavă (semicirculară;
potcoava ca „semn al
norocului”), specifice aces-
tor cavaleri). Ei se rugau și
în același timp se antrenau
pentru luptă, implicați total
în acea credință primordială
ce propovăduia revenirea
periodică a cataclismelor și
necesitatea apărării oame-
nilor de ororile acestor pe-
rioade. Credința lor în
nemurire venea din faptul
că, indiferent de șocul apoc-
aliptic planetar care va veni
(când toată planeta va fi un
imens cimitir), aici, pe acest
teritoriu apărat cu viața lor
timp de mii de ani, se va
putea „restarta” viitorul
omenirii; aici va exista
șansa de a supraviețui și
chiar de a trăi sute de ani
după trecerea prin apoc-
alips (Dio Geția, Dacia Felix
(Dacia Fericita), Adam Clisi
(Pământul lui Adam),
Grădina Maicii Domnului).
De aici a pornit tradiția cav-
alerilor ce au urmat de-a
lungul istoriei noastre, dar s-
a pierdut misiunea inițială și
inițiatică (Cavaleri Teutoni,
Cavaleri Templieri, Cavaleri
Ioaniți, Cavalerii Mesei Ro-
tunde, Cavalerii Ospitalieri,
etc.). Faptul că aceștia s-au
lăsat coordonați de Sfântul
Scaun, a făcut ca acești
cavaleri să se implice în 8
cruciade (9 cu cea a
săracilor), acoperind o
perioadă de 200 de ani de
război, așa zis „sfânt”.

Cavalerii geto-daci
(Danubieni sau Zamolxieni),
urmași ai Geților de Aur pri-
mordiali, au respectat per-
ceptele religiei lor și și-au
dat jertfa pentru aceste
credințe strămoșești.

●



4 Tichia de politician

Întrebări...Întrebări...

Tudor
Voicu

RRecent a apărut
„Dicţionarul ofiţerilor şi
angajaţilor civili ai Direcţiei
Generale a Penitenciarelor”
– Aparatul Central (1948-
1989), scoasă de Institutul
de Investigare a Crimelor
Comunismului în România,
autori Mihai Burcea (n. 31
iulie1976), Marius Stan (n.
22 august 1982) şi Mihail
Bumbeş (n. 12 aprilie 1981).
Stau şi mă gândesc ce ştiu
oamenii ăştia despre comu-
nism? Probabil sunt fii şi
nepoţii foştilor securişti,
activităţi de partid şi
torţionari. Ei sunt de sute de
ori mai răi, mai duşmănoşi,
mai câinoşi, mai ticăloşi, mai
tâlhari decât părinţi, pentru
că au o brumă de carte şi nu
vor să se afle adevărul de-
spre părinţii lor şi crimele
care le-au făcut părinţii.

Cartea, pe lângă că
este incompletă, prezint, de
fapt, nişte anonimi mărunţi,
funcţionari ai penitenciarelor.
Nu îi prezintă pe principalii
criminali şi, în mod deosebit,
îi ascunde pe criminalii evrei,
care erau peste 90 la sută
din conducerea Ministerului
de Interne, care hotărau cine
trebuie executat sau nu. Mă
surprinde că din carte
lipsesc VASILE CIOLPAN şi
evreul gardian Fitecantropus
de la Penitenciarul SIGHET,
cei care l-au omorât 
pe istoricul GHEORGHE
BRĂTIANU.

Lipseşte, de aseme-
nea, unul din principalii cele-
brii asasini ai intelectualilor
români stabiliţi în străinătate.
Este vorba de BĂNĂŢEANU
ION, originar din Olteniţa şi
şcolit la Moscova, de unde 
a venit că procuror. Nu se
spune un cuvânt despre
BOGDĂNESCU, cel care l-a
omorât pe dr. ION I.
SIMIONESCU, împuşcat în
Penitenciarul Peninsula
Constanţa (12 iunie 1951). I
se spunea torţionarul
CENUŞĂ, era ţigan, sau
iudeo-ţigan, originar din
Olteniţa.

Îmi amintesc ce îmi
spunea tata mare când a
ieşit din închisoare, că toţi
gardienii strigau la deţinuţi
„ia pe cinci şi ţine aproape”.
Singura vină a bunicului
meu era că a fost primar, a
construit şcoala, biserica din
comună, a construit un pod
peste râul Argeş care trecea
pe lângă comună. În casă lui
tata mare se întâlneau liber-
alii, fruntaşii partidului liberal,
începând cu IONEL I.C.
BRĂTIANU şi terminând cu
GHEORGHE I. BRĂTIANU.

Comuniştii, nu l-au
iertat, i-au confiscat averea
şi l-au întemniţat. Leprele iu-
daice bolşevice care au pus

mâna pe conducerea Statu-
lui Român după 23 august
1944 pe lângă că l-au batjo-
corit, umilit, întemniţat pe
tată mare, i-au torturat şi pe
copii şi nepoţii lui. A ieşit din
închisoare bolnav decedând
la câţiva ani, la vârstă de 77
de ani, într-un anonimat
total. Când era copil mic, a
lucrat pe moşia boerului
CONSTANTIN GIURESCU,
bunicul actualului DINU
GIURESCU, în zona Co-
munei Budeşti, judeţul Ilfov.
Atunci pentru că a îndrăznit
să ia un ştiulete de porumb,
arendaşul evreu l-a bătut şi
l-a umplut de sânge. Era
chiar să-l calce în picioare
cu calul.

Este interesant că în
toate închisorile se foloseau
aceste comenzi.  Rog vedeţi
cărţile „Urlă haita” de Nico-
lae Purcărea, Editura Sfinţii
închisorilor, 2012 (pag. 213)
şi „Aşa a fost să fie” 
de Barbu Olănescu –
Orendi, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2014 (pag. 121).
După unele informaţii -
Gabriel Constantinescu –
decedat între timp, spunea
că celebra comandă „ia pe
cinci şi ţine aproape” o
foloseau gardienii evrei din
lagărele cu prizonieri români
din Rusia Sovietică, în pe-
rioada 1941-1948 (Vorkutta,
Oranki, Mănăstirea Krasnig-
orsk, Gorki, Mriteiska,
Marsansk). Cum or fi ajuns
acei gardieni evrei – ruşi în
România? Ca şi Alexandru
Bârlădeanu, din comandant
poliţie al lagărului de pri-
zonieri români de la Saratov,
a venit cu tancurile ruseşti
abia în 1945 şi a fost instalat
de Ana Pauker şi Ion Ilici Ili-
escu în cele mai mari funcţii
din stat. Alexandru
Bârlădeanu a fost coman-
dant politic al lagărului de
prizonieri militari român din
Saratov, pe Volga.

Rog. de asemenea,
să vedeţi cartea „România
că o pradă” de Alexander E.
Ronneti, Editura Credinţă
Strămoşească 2013, unde la
paginile 505-538 se prezintă
un capitol cu „primii capi ai
securităţii”.

Este un paradox. Ac-
tualii guvernanţi ai României
aruncă vina de holocaust
evreiesc pe români! A fost un
holocaust, dar al românilor
făcut de evrei. În timpul
războiului, românii au pier-
dut un milion de oameni iar
evreii 15.000 (de boli,
bătrâneţe, bombardament).
Care holocaust al evreilor?
Rog vedeţi cartea „R.S.
Manuila şi Dr. Filderman”,
Precizări asupra numărului
evreilor din România 1956,
Suedia. Holocaustul româ-
nesc este înfiorător, este cel
mai cumplit masacru posibil
în acest secol. Autorii: evreo-
comuniştii, antinationalistii,

anticreştinii, iraţionalii, inu-
manii, toţi formaţi, instruiţi şi
plătiţi de varianta bolşevică
a O.F.O.

Evreii au declanşat
războiul (al doilea război
mondial), ei l-au întreţinut şi
ei l-au câştigat (Rog vedeţi
cartea „Evreii în România”
de Gabriel Constantinescu,
Editura FRONDE – Paris,
pag. 189-196).

După 1944, evreii au
pus mâna pe conducerea
Statului Român, şi-au în-
ceput să facă un holocaust
anti-românesc, majoritatea
intelectualilor ţării au fost
aruncați în puşcării şi o parte
au fost împuşcaţi sau
alungaţi din ţară. Toate pos-
turile de conducere din Con-
ducerea Statului, Ministere,
Inteprinderi, erau în mâinile
evreilor. Securitatea era
plină de evrei, aproape 90 la
sută erau evrei. Cei care
acţionau ca ofiţeri de securi-
tate în străinătate şi care au
omorât români, care au fost
alungaţi din ţară sau cei care
care reuşiseră să plece erau
evrei. Şi acum, vin evreii cu
tupeu inimaginabil şi
neruşinare şi spun că a fost
în România un holocaust
evreiesc. Ce holocaust?
Când au murit numai 15.000
de evrei, dispăruţi din care,
3-4000 au fost victime ale
represiunilor militare din Iaşi.
Iar românii au murit pe front
că să apere viaţa şi averile
evreilor. Rog vedeţi cartea
„Populaţia evreiască în tim-
pul celui de al doilea război
mondial de Wilhelm Filder-
man şi Sabin Manuila – Sue-
dia 1956. 

De asemenea,
pierderile suferite de
populaţie în Transnistria au
fost numai de 10.000 per-
soane, restul de 30.000 s-au
întors din cei 40.000
deportaţi. Din cei 10.000
evrei,  care se spune că au
murit în Transnistria, cea mai
mare parte au plecat cu tru-
pele ruseşti în retragere. În
război au murit aproape un
milion de militari români, şi
tot atâţia civili.

Nu se spune un cu-
vânt despre crimele pe care
le-au făcut evreii, la ocu-
parea Basarabiei şi Bu-
covinei de Nord, în iunie
1940 când au omorât 50.000
de militari români şi tot atât
aproape populaţie civilă. 

De asemenea, se
ascunde că în aprilie 1944,
evreii înfințaseră, pe 
teritoriul României, Repub-
lica Socialistă Sovietică
Evreiască, cu capitală la
Botoşani! Şi atunci ce holo-
caust evreiesc?!

Şi culmea ticăloşiei,
recent a apărut o lege
antilegionară – legea nr.
217/27 iulie 2005. Partidul
legionar nu a fost nici de
dreapta, nici de stânga, a

fost un partid naţionalist de
extremă cinste. 

Legionarii nu au
omorât niciun evreu. Chiar
RADU PREDA, Directorul
Institutului pentru Investi-
garea Crimelor Comunismu-
lui, în Ziarul România Liberă,
din 24 august 2015,
consideră că Legea anti-
legionară este o porcărie, o
lege anti-română.

În timpul conducerii
legionare, era în popor o
vorbă: „asta este cinstit că
un legionar”. Aşa se explică
de ce majoritatea intelectu-
alilor şi studenţilor au aderat
la Mişcarea Legionară –
Erau de o cinste ireproşabilă
şi patrioţi. Chiar oamenii de
afaceri au sprijinit Mişcarea
Legionară. MALAXA, care a
fost un adevărat român şi
patriot, a sprijinit şi încurajat
Mişcarea Legionară. 

MALAXA a acordat
muncitorilor un credit de unu
la sută pentru construirea
locuinţelor.

Şi vin acum evreii
să-l acuze pe VISINESCU
că este singurul vinovat de
crimele în timpul guvernării
evreilor de către evrei. O fi şi
el vinovat, pentru că a făcut
cârdăşie cu hoardele de
evrei stalinişti veniţi din
prăpastiile Asiei şi Galiţiei. 

Nu se spune un cu-
vânt în carte, despre şefii
torţionarilor şi asasinii din
perioada stalinistă, care
erau toţi evrei. Aruncă vina
pe români. Evreii au fost
nişte mieluşei nevinovaţi,
scriu în această carte cei trei
autori. Era o vorba în timpul
lui Malaxa: „Uite aşa se
construieşte casa cu banii
de la Malaxa”. De ce se as-
cunde adevărul? De ce nu
se scrie un cuvânt despre
adevăraţii asasini: Popa
Alexandru zis Tanu, Bog-
danovici, Dan Draica, Livin-
ski, Martinuș, Paul
Morărescu, Mărgescu, Iube-
vian, Grama, Climescu, Co-
jocaru, Lupaşcu, Sepeanu,
Dumitrescu, Gioicu, Gheo-
rghiu, Avadanei etc. Aproape
toţi cu nume neaoş româ-
nesc. O întreagă hoardă de
evrei ucigaşi ai poporului
român.

În „România Liberă”,
numitul VladimirTismăneanu
condamnă comunismul şi
spune că regimul comunist a
fost unul ilegitim şi criminal.
De ce nu spune cine l-a in-
stalat? Nu evreii au fost
aceşti asasini, torţionari,
veniţi din stepele Asiei şi
Galiţiei? El aruncă vina pe
români şi afirmă că evreii au
fost nişte victime, nişte
mieluşei. În România,
„revoluţia culturală” a însem-
nat deiudaizarea României.
În anii 1967-1970, peste
150.000 de evrei au părăsit
România, pentru că erau
vinovaţi de atrocităţile făcute

în anii 1944-1963, în majori-
tatea lor foşti ofiţeri de secu-
ritate, foşti torţionari în
lagărele de muncă, foşti
Secretari de partid,
comandanţi de închisori, di-
rectori de întreprinderi,
activişti de partid etc. Toţi
acești evrei care au părăsit
România, acolo unde s-au
instalat, au început o cam-
panie furibundă de calom-
niere a Poporului Român.
După decembrie 1989, cea
mai mare parte a lor s-au în-
tors în România, cu nume
false, ca investitori strategici.
În realitate, ei au venit la
furat, la jaf, la deposedarea
românilor de bunurile lor şi
chiar la alungarea românilor
de pe teritoriile lor
strămoşeşti. Aşa a fost să
fie. Pe cine nu laşi să moară,
nu te lasă să trăieşti. Ne
merităm soarta. Am avut
milă de ticăloşi. Pentru mai
multe detalii, rog vedeţi
cartea „Paula Mihailov Chi-
ciuc, 24 mai 2007”. Este mai
uşor să trăieşti ca un parazit,
ca un şobolan, ca un dihor,
ca un sconcs.

În anul 1946, Dr.
BAGDAZAR I. Dumitru
(1893-1946) era Ministrul
Sănătăţii. Într-o zi vine la
dansul Ana Pauker cu o
evreică, felceră, venită din
Rusia şi îl obligă pe Dr. Bag-
dasar să o numească Min-
istru Adjunct al Sănătăţii pe
Hermina Tismăneanu, o
semi analfabetă, cu câteva
clase elementare. 

Ministrul a acceptat
această poruncă, apoi Ana
Pauker i-a cerut ministrului
s-o numească profesoară
universitară la Institutul de
Medicină şi Farmacie
Bucureşti. Bineînţeles că a
refuzat şi i-a fost fatal. Ajuns
acasă a avut o cădere de
tensiune şi apoi un atac
cerebral. Atât a putut să
spună soţiei Florica Bag-
dasar „ne-au copleşit evreii”.
Şi apoi a decedat.Iată dară
urmașul cui vine în ziua de
azi să dea lecţii Poporului
Român!Aşa a murit celebrul
Academician DUMITRU
BAGDASAR (1893-1946),
creatorul neurochirurgiei
româneşti. Neurochirurgia
românească a strălucit prin
D. Bagdasar şi C. Arsenie.
D. Bagdasar a murit cu sen-
timentul datoriei împlinite.
Ce s-o fi întâmplat mai târziu
cu Hermina Tismăneanu? 

●
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Teatrul de revistă politică…Teatrul de revistă politică…

Cezar 
Adonis Mihalache

PPentru UNPR par a
fi două bilete câștigătoare…
Măcar pentru imaginea unui
partid în care burta gener-
alului intendență va sălta de
râs la giumbușlucurile și
glumițele de trotuar (de
revistă) a celor doi bufoni de
meserie. 

E drept, nici unul
dintre cei doi actori nu-i
seamănă „generalismului”,
dar nici „Moș Teacă”, păr-
vopsit, nu a fost întodeauna
ecranizat chiar la „dimensi-
unea” potrivită personajului!
Pentru cei doi actori însă
sunt chiar loturile de acces
la sincecura de partid. Unei
posibile sinecuri! Pentru că
e puțin probabil ca artiștii să
aibă loc și la împărțeala de
roluri din pelicula post
alegeri; nici parlamentari,
nici membri în comisia de
cultură, nici pensii de man-
dat și onoruri militare post-
mortem pe Aleea actorilor
(politici). Sau poate că…

Iar dacă gestul nu
surprinde în cazul
„Arșinelei”, prezența lui
Vasile Muraru în cazarma

generalului Oprea pare a fi
o palmă dată, nu teatrului, ci
umorului de revistă. Cel de
scenă, schimbat cu tribuna
„merite cum laude” pentru
trese și traseiști cu trese (!).

Desigur, Arșinel și
Muraru ar putea avea acum
ocazia să arate că, de fapt,

sunt (și) cei mai buni politi-
cieni dintre actori. Că invers,
cei mai buni actori… dintre
politicieni, au dovedit-o
nume cu adevărat sonore,
prezidențiabile și nu numai,
în sfertul de secol trecut al
teatrului de revistă politică
dâmbovițeană.

Sau poate că tot

ghișeftul îl reprezintă tocmai
o lăudabilă încercare de a
regăsi umorul pierdut al
românului. Dacă ar fi așa,
dacă cei doi actori s-au dus
în UNPR, dimpreună cu
„personajele” lor de la
Teatrul de revistă, pentru a
găsi acolo decorurile potriv-

ite, și figuranții de carton,
dar mai ales pentru a-i par-
odia pe aceștia chiar la ei
casă, în Uniunea
Necineastică a Progresului
pe Roluri, gestul acestora ar
fi genial. Ba, poate că în
lipsa unor autori de scenete
și scheciuri, Arsinel și Mu-
raru s-au înscris în UNPR

pentru a regăsi izvorul de
inspirație a teatrului de
revistă de mâine?! Ar fi un
gest altruit, nu?! Sacrificiul
suprem al actorului pentru
spectatorul lui, dar nu pen-
tru a-l distra, ci a-l trezi! De
acolo, din mijlocul politicii
unor personaje parodoiate

cu har.
Din păcate, nu este

așa…
Și totuși, dintre toate

cuplurile politice ale țării, cei
doi puteau marja pe
crochierea multor altor per-
sonaje. Bunăoară, Vasile și
Alinuța… Desigur, în acest
„duo”, celălalt Vasile nu își

mai avea locul, căci rolul
damei Gorghiu ar fi picat
mănușă, fără câteva zeci de
kilograme (dar se tăiau la
montaj!), partenerei de
scenă a lui Arșinel. Dar, zic
gurile rele, că era scumpă,
foarte scumpă această
prestație…

P.S.:
Evident, nici o

legătură între înscrierea în
Uniunea Națională a Par-
tidului Revistă a directorului
„Arșinela” și a directorului
artistic Vasilică, amândoi de
la Teatrul de comedie (cum
altfel?!) și verificările
comisiei de control a Pri-
mariei Generale la teatrele
bucurestene. Și nici un gest
neoneros în adeziunile
politice ale celor doi actori
încă nevestiți ai ecranului
politic chiar la partidul de
mentenanță a noului primar
interimar, nu?

●
Vulturul de mare se întoarce…Vulturul de mare se întoarce…

Iulian
Chivu

TTraian Băsescu este
fără îndoială un luptător.
Cariera lui politică de până
acum a dovedit-o cu
prisosință. Parcursul lui ver-
tiginos, priza lui la un anumit
electorat nu exclud în-
toarcerea vulturului de mare
pe scena noastră politică
atât de confuză încă.
Mărturisesc că nu sunt un
fan al fostului președinte,
însă nu pot să ascund că
aștept de prea multă vreme
un reviriment pe partea
dreptei românești. Or, pen-
tru asta este nevoie de o
personalitate puternică pen-
tru că românul de rând nu a
depășit încă etapa opțiunii
politice către un ins charis-
matic, genul tardiv de erou
providențial care să pro-
moveze totodată și un par-
tid mai credibil, fiindcă
partidele spectrului politic cu
care ne confruntăm
speranțele de un sfert de
veac au capotat lamentabil
într-un gen autohton de im-
plozie morală.

În plus, criza
personalităților politice mai
vechi pare să se
prelungească încă în
vestibulul DNA. Dosarele lui
Traian Băsescu ajunse în
instanțele Justiției nu sunt
de natură să-l trimită în re-
tragere tot așa cum nu l-au
îngenunchiat nici eveni-

mentele cu care s-a con-
fruntat în timpul celor două
mandate ale sale de
președinte. Un președinte
destul de vocal, jucător ‒
după cum i-a fost calificat
primul mandat, Traian
Băsescu întreține un spec-
tacol politic adesea
mediocru, dar este o
prezență captivantă pentru
un segment important din
electorat, ceea ce îi dă cu-

rajul să o ia de la cap, iată,
venind în fruntea PMP, par-
tid care a reușit și cu Elena
Udrea la timonă un scor
onorabil la prezidențialele
din 2014. Așa cum însuși a
anunțat, și nimeni nu se mai
îndoiește de asta, Traian
Băsescu va fi din fruntea
PMP o prezență incomodă
pentru mulți, un censor
morum, un arbitru atent și
nepărtinitor. Iar pentru asta
se pare că are destulă vlagă
pentru încă multă vreme. Și
apoi nu putem să neglijăm
că românii, ușor de pendu-
lat între o extremă și alta,

au, în condiții speciale, o
anumită înclinație către
reabilitări concesive mai
ales când au dezamăgiri pe
partea unor așteptări, din-
spre noile oferte și dinspre
cea de a doua alternativă.

Pe de altă parte,
lupii tineri ai PSD nu se
dovedesc în stare să înte-
meieze formule durabile la
vârf și rămân vulnerabili toc-
mai pe laturi esențiale. Iată,

de pildă, eșuarea formulei
Ponta nu promite reabilitări
de durată și promovează în
schimb impetuozități ce se
cer examinate atent, apoi
confirmate în timp. Liviu
Dragnea, după eșecul re-
formei administrativ- teritori-
ale, reținut în contul său
până și de unii observatori
politici, se arată mai intere-
sat să avanseze și să suțină
o Lege privind promovarea
demnității umane și a
toleranței față de diferențele
de grup decât o lege repara-
torie pentru asigurarea vo-
tului celor din diaspora,

așteptata Lege a votului prin
corespondență. Amânarea
acesteia, după cum vizibil
se intenționează, va face ca
și la alegerile de anul viitor
românii din afară să nu
poată să-și exprime votul
nestânjenit, știută fiind de
fapt opțiunea majorității
acestora; aceea care l-a
adus pe Klaus Iohannis la
Cotroceni. Traian Băsescu,
în postura de fost
președinte, ar fi o voce doar
de comentator politic, primit
pe posturile de televiziune
pentru că ar mai avea câte
ceva de spus și, oricum,
face rating.

În fruntea unui patid
nou, așa cum este PMP, cu-
vântul lui, într-o primă
analiză, dă vigoare partidu-
lui până în momentul în care
ar începe să-l umbrească și
asta s-ar întâmpla doar
când ar prejudicia imaginea
unor tineri în plină afirmare.
Băsescu știe asta, tot așa
de bine cum știe că el nu
mai poate face o altă carieră
politică. Nici pe cea de până
acum nu o mai poate con-
tinua; aceasta a atins
apogeul în cele două man-
date de președinte, cu care
s-a și încheiat ca atare.
Revenirea lui Băsescu e
doar una simptomatică,
conjuncturală, bivalentă: el
are destule de dat partidului,
iar partidul îi asigură în
schimb tribuna politică de
care iată că încă are nevoie.

Postura lui în fruntea PMP
ar fi una de avangardă, dar
în scurtă vreme competiția
în care se înscrie partidul îl
va obliga pe mentor să facă
un pas lateral ca să poată
să-și promoveze elitele,
ofertele. Vulturul de mare va
trebui să accepte statutul de
șoim de vânătoare. Este
totuși și un risc: acela ca
Traian Băsescu să pretindă
celui pe care-l va modela
să-i copieze modelul, nu
doar rețeta. El va trebui, la
momentul oportun, să ac-
cepte postura de suporter
lasându-și învățăceii în
competiție după inițiativele
lor și cu girul lui. Tocmai lu-
crurile acestea nu se pot în-
tâmpla și în PSD-ul lui Ion
Iliescu, ajuns acum PSD-ul
lui Liviu Nicolae Dragnea.

Conducătorii mai noi
ai stângii sunt din ce în ce
mai posesivi, cu înclinații
conflictuale subtile, strategi
ai ipocriziei și ai demagogi-
ilor imprevizibile, capabili să
se vâneze și să aștepte în-
delung până la momentul
cel mai favorabil. Pe acest
fond, Traian Băsescu simte
că lipsește ceva. Și, după o
logică elementară, în lipsă
de altceva, el se vede încă
util.

●


