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Colþul credinþei
strãmoºeºti

A FI ÎN CAPUL
MESEI
Te-au pus în capul
mesei? Sã nu þi-o iei în
cap,
ci fii între ceilalþi ca
unul dintre ei;
ai grijã de iei ºi pe
urmã aºazã-te.
Dupã ce þi-ai fãcut pe
deplin datoria, ia loc
ca sã te bucuri
împrunã cu ei
ºi sã primeºti cununa
bunei rânduieli.
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SE SCUMPEªTE VIAÞA

vreme ce stãpînii se ceartã, pe
slugi le doare pãrul. Vrajba dintre
partide a orbit lumea.
Vrajba din sînul fiecãrui partid þine
încordatã atenþia tuturor. Stînd cu ochii
þintã la sforile ce se trag în partidul
naþional-þãrãnesc, ori cu urechile ciulite
la declaraþiile grave ce se produc în
partidul naþional-liberal, contribuabilul
nici n-a bãgat de seamã cã i s-au urcat
impozitele, cã nota de cheltuieli creºte
în fiecare zi, ºi cã, în general, în jurul
lui, viaþa se scumpeºte.
Partidele
de
guvernãmînt,
preocupate cu elaborãri de programe ºi
cu corectãri de programe mai de mult
elaborate, nu vãd nimic, nu aud nimic.
Pe ele un singur lucru le intereseazã:

Bijuterii uitate

AFORISM

cînd pleacã guvernul ? Fiecare trage
nãdejde sã-ºi bage cadrele electorale de
partid în cadrele bugetare ale statului.
Asta e tot. Pentru asta se zbat toþi.
Trusturile îºi fac pur ºi simplu de
cap. Citiþi bilanþurile pe 1934 ale
cîtorva mari întreprinderi. Cîºtigurile
realizate de ele pentru folosul cîtorva
sute de acþionari sînt scandalos de mari.
Duceþi-vã, dacã aveþi vreme, la douãtrei adunãri generale ale unor asemenea
întreprinderi. Veþi gãsi acolo aceleaºi
chipuri puhave de lene, aceleaºi feþe
sãtule, aceleaºi pîntece ghiftuite.
Pentru aceste puþine feþe ºi pentru
aceste puþine pîntece þara e stoarsã ºi
contribuabilul mãrunt îngenuncheat ºi
înãbuºit. Marii contribuabili sînt, dacã

LA UN PAHAR

Hai sã bem, mãi frate Dumnezeu,
Un pahar din vinul þãrii mele.
Astãzi sunt bogat, fac cinste eu,
Buzunarele mi-s doldora de stele.

ªi pe urmã, Doamne, când va sta
Luna ca o pasãre pe gard,
Aplecat peste pahar îþi voi striga
Toate râurile fierbinþi care mã ard.

Cot la cot, ca doi prieteni buni,
Vom ciocni pahare de luminã
Setea mea de vis ºi de lumini
Va-ntâlni privirea Ta blajinã.

Pentru ca vecinii noºtri, ºui
Ne-au prãdat ºi ne-au þinut în jug ?
Din porunca ºi din vina cui
Arde þara noastrã ca un rug ?

român a adoptat
proiectul de lege privind publicarea
dosarelor
întocmite
de
Securitate
cetãþenilor þãrii. În sfârºit, opinia
publicã are ocazia de a afla adevãrul
despre o mulþime de indivizi care pânã
acum s-au bucurat de o reputaþie
nemeritatã.
Unul dintre ei este numitul
Eminescu Mihail, cunoscut ca poet de
profesie, dar despre care nimeni nu ºi-a
închipuit cã este ºi un dizident evreu,
duºman al regimului socialist multilateral dezvoltat, plãtit desigur de Joint
si de alte agenturi sioniste.
În dosarul lui se aflã urmãtoarea
NOTÃ INFORMATIVÃ
Subsemnatul mai jos semnat þin sã
vã aduc la cunoºtinþã cã ieri searã era o
searã minunatã de primãvarã, aºa cum
sunt serile de primãvarã la Bucureºti
atunci când sunt minunate. Mergeam pe
jos foarte vigilent împreunã cu
locotenentul Mitrea Cocor care îmi povestea cum stau lucrurile la lecþiile de
ivrit si iudaism de la Securitate. Cicã, în
general, bãieþii sunt silitori, au învãþat
sã-ºi spele mâinile înainte de masã ºi sã
binecuvânteze pâinea, þuica de Vãleni,
antricoatele cu floare ºi ciorba de
potroace.
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Jean de la Fontain
nu ocoliþir în tot cãzul menajaþi. Fiscul se poartã
cu ei cu mãnuºi, sã nu-i supere.
A fost vorba de o listã neagrã a marilor
contribuabili, care nu-ºi plãtesc impozitele.
Zaharia STANCU
3 martie 1935
(continuare în pag. a 2-a)

Fraþii mei de dincolo de zãri
La rãspântii cine i-a vândut ?
Voia cui împinge pe cãrãri
Paºii grei de dincolo de Prut ?
Hai sã bem, mãi frate Dumnezeu
Vinul þãrii mele dã puteri
Va fi crud ºi noduros cuvântul meu
Ca ciomegele strãmoºilor oieri.

ISUS, fiul lui Sirah

Dar cu pumnul încleºtat de voi izbi
ªi cu vin de-oi murdãri mantia Ta,
Sã þii minte, Doamne, cã pe-aici
Toate apele sunt sânge-n þara mea.
Andrei CIURUNGA

Societatea civilã româneascã, nu e nici civilã, nici româneascã

Dar mai au lipsuri. Confundã unele
noþiuni. De exemplu ei cred cã atunci
când cineva îþi spune Boker tov,

Reprezentanþii societãþii civile din
România au luat atitudine de-a lungul
timpului, dupã 1989, doar în momente

Sunt pictori, în cer, care lasã / Culorile lor sã mai cadã
Pe-aici, pe pãmânt, pe acasã, / ªi asta se cheamã zãpadã.

trebuie sã-i pui imediat cãtuºele la
mâini si sã-1 bagi în dubã.

MAI
FLORAR

Vorbeºte bãtrâne, cã
aºa-þi ºade bine,
dar potolit la sunet; sã
nu împiedici muzica.
Vorbeºte tinere, dacã
trebuie s-o faci,
ºi numai dac-ai fost
întrebat de douã ori cel
puþin.
Strânge-þi cuvântarea:
spune mult în cuvinte
puþine;
Fii ca unul care ºtie ºi
sã tacã.

Un cititor select de poezie frumoasã ºi un prieten fidel al revistei noastre,
domnul ing. Dumitru Vinereanu, ne-a adus ca pe un dar superb al primãverii,
acest poem semnat de Andrei Ciurunga, un frate de sânge din Basarabia.

Dosarul de securitate al evreului Eminescu

Parlamentul

Omul este de gheaþã
în faþa adevãrului,
dar este de foc în faþa
minciunilor

I. SCHECHTER
Israel

(continuare în pag. a 2-a)

preelectorale, mânate indiscutabil de
partizanate politice ºi nu întotdeauna în
favoarea þãrii noastre. La fel cum nu a luat
atitudine în cazul risipirii moºtenirii
Fundaþiei Gojdu, nu s-a vãzut nici în
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cazurile de privatizãri oneroase (pe
nimic), în cazurile de despãgubiri masive
(jafuri naþionale), în cazurile de
falimentare a marilor combinate agricole
(cum ar fi COMTIMUL), în cazurile de
risipire a flotei române, în cazurile de
înstrãinare
a
marilor
combinate
industriale (Galaþi, Slatina, etc.) ºi nici
atunci când s-au fãrâmiþat întreprinderile
agricole din þarã.
La fel cum Fundaþiile internaþionale
pentru protecþia animalelor care au
intervenit la masacrul câinilor din
Bucureºti - dar nu a intervenit la
moartea
porcilor
ºi
puilor
din
combinatele
româneºti,
tot
aºa
Fundaþiile societãþii civile n-au luat
poziþie la înfometarea populaþiei, la
uciderea bolnavilor in spitale (prin
lipsa de medicamente ºi îngrijire la
pensiile inumane ce le primesc
agricultorii, la condiþiile mizere din
cãminele pentru bãtrâni etc..
Fondurile consumate de aceste
instituþii ale societãþii civile se
Drd. ªtefan TARJOC
(continuare în pag. a 2-a)

ISSN:
1453-2700

2006

Director: Vasile TODI

MAGAZIN

M -R

l
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SE SCUMPEªTE VIAÞA
de primã necesitate. Toatã aceastã
urcare de preþuri se face pe punga
consumatorului mãrunt, a alegãtorului
pe care toate partidele îl gîdilã la tãlpi
cînd îi solicitã votul.
Nu simt dureros, funcþionarii cu
salariile ciuntite de diverse curbe,
urcarea preþurilor ?
Nu se aflã în aceeaºi situaþie
muncitorii ?
Masele, cum se vor mai putea
menþine cliente ale atîtor case de
comerþ, cînd puterea lor de consumaþie e paralizatã ?
Am vrea mai puþinã zarva politicã.
Sã ne mai lase în pace cu
declaraþiile lor luliu Maniu, Vaida,
Mihalache, Guþã Tãtãrãscu, Dinu
Brãtianu. Prea multã vorbãrie ºi prea
puþinã treabã are de înregistrat
ziaristul politic pe rãbojul vremii !
Am vrea mai puþin zgomot. Grija
pentru binele mulþimilor ar trebui sã
primeze în tot ceea ce fac guvernanþii
acestei þãri.
ªi mulþimile, cînd îi prind pe
politicieni cerºindu-le votul, proba cã
au fost preocupaþi de aceste griji sã leo cearã, nu altceva.
Se scumpeºte viaþa !
Naþional-þãrãniºtii
alcãtuiesc
programe de guvernãmînt ºi le discutã
la nesfîrºit.
Se scumpeºte viaþa !
Naþional-liberalii pregãtesc proiecte de legi financiare, se aºazã tot
mai temeinic în fotolii ºi-ºi fac
afacerile fãrã pic de ruºine.
Se scumpeºte viaþa !
Contribuabilii (alegãtori de ieri, de
azi ºî de mîine, consumatorii de ieri,
de azi ºi de mîine) plãtesc.
Plãtesc ºi rabdã, plãtesc ºi tac.

Societatea civilã româneascã, nu e nici civilã, nici româneascã
(urmare din pag. 1)

îndreaptã arareori în direcþii neapãrat necesare, ºi deseori în direcþiile indicate, de
conducerea lor din umbrã. Nu au fost puþine cazurile când reprezentanþii acestora
s-au implicat direct în campanii de presã cu conotaþie electoralã, în favoarea câte
unui candidat preferat, ba mai mult, dupã alegeri, au acceptat ºi funcþii
administrative în Guvern. Nici în aceste funcþii executive sau consultative ce leau acceptat, nu s-au pronunþat în favoarea pãstrãrii avuþiei tãrii (cazul PETROM,
privatizarea B.C.R. ºi C.E.C.), ci din contrã au militat în favoarea sponsorilor
externi.
În momentul în care politica Guvernului sau a Preºedinþiei nu mai
consunã, cu direcþiile în care militeazã, aceºtia se retrag din aceste instituþii
ºi-ºi reiau fostele activitãþi din societatea civilã. Nu e de mirare cã un
naþionalist cum ar fi Putin în Rusia, a atacat în presã ºi în justiþie, acest tip de
acþiuni strãine de interesul naþional. Oare de ce noi românii n-am putut
profita ca þãrile arabe de exemplu, de zãcãmintele noastre de þiþei, gaze
naturale, aur, uraniu ºi multe altele. De ce oare România nu ºi-a putut pãstra
ca Polonia cea mai puternicã bancã ºi nici mãcar CEC-ul?
De ce România a vândut ROMTELECOM ºi distribuþiile de curent electric
ºi de gaze?! Nu cumva s-a hotãrât undeva sã nu ne mai rãmânã nimic important
nouã? Noi vom rãmâne cãpºunari, oameni de serviciu ºi salubritate în þãrile
dezvoltate ale Europei etc..
De ce oare statul român vinde altor state (de la stat la stat) fabricile de
medicamente (în tara în care bolnavii n-au bani de medicamente), ca sã cumpãrãm
apoi medicamentele la preþ mondial în timp ce veniturile rãmân nesemnificative?!
Sau suntem con-damnaþi în sfârºit ca sclavii ºi sãracii lumii civilizate?!
De ce nu se aude în aceste cazuri glasul Societãþii civile, sau au alte
domenii mai importante?!
De ce nu se pronunþã reprezentanþii acestei ELITE în cunoºtinþã de cauzã,
mãcar în aceste cazuri flagrante de pauperizare a þãrii?!
De ce nu se pronunþã mãcar în domeniul învãþãmântului, a sãnãtãþii mintale a
populaþiei?!
Nu ne poate trece prin cap cã au interese contrare, favorabile concernelor
multinaþionale, ce vor doar pieþe de desfacere ºi de recrutare a forþei de muncã
ieftine?! Societatea civilã româneascã nu mai poate fi socotitã nici civilã, nici
româneascã în acest caz, ci din contrã.
De fapt cu cât þelurile acestei societãþi sunt mai numeroase ºi mai nobile,cu
atât sunt mai invizibile ºi mai greu de descifrat. Cu toate cã avem imnul
Deºteaptã-te române!, se pare cã avem nevoie de secole sã ne deºteptãm... sau
când o sã ne deºteptãm n-o sã mai avem nimic.

MAI
Nr. 5 (147)

2
2006

Dosarul de securitate al evreului Eminescu
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(urmare din pag. 1)

Contribuabilii corecþi o aºteptau.
Lista neagrã a fost datã la fund. De
cum s-a aflat în posesia ei, Ministerul
de Finanþe a tãinuit-o. Erau trecute,
probabil, pe aceastã listã de rãi ºi mari
contribuabili,
prea
multe
nume
simandicoase. Se putea oare ca
Ministerul de Finanþe sa se dovedeascã lipsit de eleganþã ?
Ieri s-a publicat lista noilor taxe ºi
impozite.
De ce sînt lovite prin noile taxe
tocmai alimentele de prima necesitate
? Sau, dacã e absolut necesar impozitul
acesta indirect, pentru ce el sã se
rãsfrîngã asupra consumatorilor în
mare majoritate sãraci ?
O mai bine chibzuitã orînduire
socialã ar îngriji ca acele produse de
care nimeni nu se poate lipsi sã fie la
îndemînã tuturor cu preþuri scãzute.
Nu mirã pe nimeni faptul cã
impozitul pe lux nu e aplicat ?
Obiectele de lux sînt ocolite de
dãri. Se importã lunar, de zeci de
milioane, fleacuri mãrunte ºi costisitoare pe care regimul vamal al unei
þãri la strîmtoare n-ar trebui nici
mãcar sã le lase sa se apropie de
graniþe. Regimul comerþului exterior
care, de la înscãunarea partidului
liberal la putere, se modificã
sãptãmînal ºi nu se mai definitiveazã, ar trebui pus la punct ºi
menþinut pe o cît mai lungã vreme
neschimbat.
Nu s-au urcat numai preþurile
produselor de import, ci ºi preþul
produselor interne.
Lemnele sînt excesiv de scumpe,
pîinea de asemenea. Cu ivirea acestei
primãveri timpurii s-au înregistrat
creºterea preþurilor tuturor alimentelor

l

Tot aºa ei nu reuºesc sã prindã înþelesul cuvântului ebraic Sliha.
Scuzã-mã! Ei îºi închipuie cã asta înseamnã sã torni o gãleatã cu apã rece peste
cetãþeanul care a leºinat la anchetã.
Mergând noi aºa prin primãvara de pe stradã, ne-a ieºit înainte numitul Lazãr de
la Rusca. Din vorbã în vorbã am aflat de la el cã în ºcoli circulã niºte poezii ale
unui dizident evreu. Avea la dânsul acele poezii ºi le-am luat acasã la cercetare.
Acum pot sã vã raportez cã poeziile sunt într-adevãr duºmãnoase. De exemplu,
într-una din ele dizidentul criticã nici mai mult nici mai puþin decretul prezidenþial
privitor la raþionalizarea consumului de electricitate:
La steaua care-a rãsãrit
E-o cale atât de lungã,
Cã mii de ani i-au trebui
Luminii sã ne-ajungã.
Are o poezie în care se plânge cã nu are cãldurã ºi din cauza asta îi este tot
timpul rece:
Nu spera ºi nu ai teamã,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnã, de te cheamã,
Tu rãmâi la toate rece.
Într-o altã poezie este atacat sistemul nostru juridic ºi se insinueazã cã la noi în
þarã condamnãrile sunt prea mari. Iatã o dovadã:
Pe aeeaºi ulicioarã
Bate luna în fereºti
Numai tu de dupã gratii
Vecinic nu te mai iveºti.
Încã nu am cercetat, dar se pare cã mama acestui dizident se aflã în strãinãtate,
poate în Israel, ºi cã îi face chemare la ea. El scrie:
O, mamã, dulce mamã, din negurã de vremi
Pe freamãtul de frunze la tine tu mã chemi...
Iar într-o altã poezie el o citeazã pe maicã-sa care îl îndeamnã sã fugã în
Occident:
O, vin odorul meu nespus Si lumea ta o lasã!
Toate aceste poezii sunt semnate cu pseudonimul Eminescu pentru a ascunde
origina evreiascã. El ºi-a schimbat numele aºa cum au procedat atâþia Abramovici ºi
Bercovici. În fiºierul nostru de la Securitate el apare cu numele adevãrat:
Eminovici.

ªi ieri,
ca ºi azi

Într-o perioadã cînd aservirea
economicã a României monopolurilor
strãine se accentua, prin concesionarea
bogãþiilor þãrii, cînd trusturile strãine
impuneau funcþionarea unor experþi si
controlori, Constantin Tãnase spunea
celebrul cuplet cu refrenul ªi cu asta ceam fãcut, pe care, la cererea publicului,
era mereu nevoit sã-l repete de cîteva ori:
Drumurile le-am vîndut?
Le-am vîndut!
R.M.S.-ul 1-am vîndut?
L-am vîndut!
Telefonul 1-am vîndut,
ªi pe dracu 1-am vîndut,

Am vîndut ºi-am revîndut
Tot ce-avem ºi ce-am avut...
Foarte bine! S-a fãcut!
Dar cu asta ce-am fãcut?
***
Legi cu droaia am fãcut?
Am fãcut!
Refãcut, parafãcut
Desfãcut !
Lefurile le-am scãzut,
Am redus tot ce-am putut,
Am mîncat ce n-am avut
ªi-am ajuns de necrezut
Dar cu asta ce-am fãcut?
Cupletul acesta  unul din cele mai
bune recitate la Cãrãbuº  nu a fost
singurul însuºit de spectatori, învãþat pe
dinafarã ºi transmis apoi din gurã în gurã.
Vasile TODI

Proºtii de azi, politicienii de mâine
Din perlele bacului

Poetul îºi aºteaptã iubita sã cutremure o barcã.
Cãlin þine de mînã mireasa care are pãrul lung de fericire.
Nechifor Lipan a avut fericita ocazie de a nu se mai întoarce acasã
fiind jefuit de niºte oameni invidioºi.
l În China trãieºte foarte multã lume care mãnîncâ o abundenþã de
orez, se încheie la gît si a inventat guma de la capãtul creionului.
l Romanii i-au bãtut crunt pe cartilaginezii din Cartagina.
l Creierul este un organ oarecum indispensabil capului.
l Zaharia Stancu a scris un roman desculþ. A fost ºef de birou la
scriitori.
l Ion Barbu a scris o poezie din încrengãtura molustelor intitulatã
Dupã melci.
l Cu cît ne apropiem de izbucnirea rãscoalei, cu atît þãranii stau mai
mult în cîrciumã, ca sã facã în ciudã boierului.
l Descoperirea Americii s-a produs într-un moment de neatenþie a
pazei de coastã.
l ªi cînd Petre Petre o vãzu pe Nadina dezbrãcatã îl gîdilã în tãlpi.
l
Încleºtarea era mare. Aviaþia germanã fãcea des atacuri
infanteristice.
l Eminescu este un mare clasic fiindcã se studiazã între pereþii
claselor.
l Ion plecã spre casa Anei Baciu cu gîndul la figuri mari ce se fac
numai noaptea.
l
l
l
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Când capeþi un rãspuns, te << luminezi >>. Când pui o întrebare, în schimb, luminezi lucrurile.
Constantin NOICA

În curtea casei bunilor mei pãrinþi, miroase a varã ºi a pâine caldã. Recitesc aici, înainte de a-l încredinþa tiparului,

interviul fãcut nu demult cu Viorel Roman. Cu profesorul Viorel Roman, de la Universitatea din Bremen. Am început
sã facem acest interviu abia atunci cand am putut cãdea de acord cã o societate europeanã nu se va putea constitui
prin omogenizarea oamenilor, ci numai prin înãlþarea lor la demnitatea persoanei.
- Domnule profesor cum se vede Bucureºtiul de pe
Berlin ?
- Bucureºtiul, în mod surprinzãtor dupã 1989 îi
surprinde pe vizitatori cã în loc sã vinã germanii,
francezii, italienii ºi sã apropie capitala României de
Occident, de Uniunea Europeanã, au venit mai mult
turcii ºi arabii, adicã Bucureºtiul s-a orientizat nu s-a
occidentalizat. Asta este prima impresie.
- Câte cãrþi aþi scris domnule profesor Viorel
Roman ?
- Vreo 20-30, dar eu sunt mai mândru de micile mele
contribuþii care sunt rãspândite în publicaþii care ajung
la omul de rând, cum e de exemplu publicaþia
dumneavoastrã.
- Cum v-aþi hotãrât sã colaboraþi cu noi ?
- În primul rând este o revistã foarte frumoasã. În al
doilea rând mã bucur cã am putut sã sprijin o publicaþie
care la început pãrea aºa de fragilã ºi oamenii din jur îi
dãdeau aºa de puþine ºanse de a exista într-o lume în
tranziþie ºi iatã cã ne aflãm la al 13-lea an de apariþie cu
o periodicitate constantã ºi cu o calitate, dupã pãrerea
mea, în creºtere. Ceea ce pe mine mã bucurã în mod
deosebit ºi puteþi sã contaþi pe mine ºi în continuare.
- Domnule profesor cu ce se consoleazã un om cu
educaþie prusacã aflat în vizitã în þara unde s-a
nãscut.
- Bine, România este ºi produsul unui prusac, Carol I
a pus bazele vechiului regat care dupã aceea a devenit
România Mare, aºa cã influenþa germanã în România
este destul de puternicã. Bineînþeles cã ultima invazie
slavã ºi comunismul, au schimbat puþin din parametrii,
iar comunismul nu era altceva decât o ridicare în slãvi a
disciplinei prusace combinate cu etica iudaicã. Acesta a
fost conceptul comunist al lui Karl Marx.
- Apropo de etica iudaicã, recent aþi terminat o
carte cu un titlu nedumerit: Evreii conduc lumea ?
- Da, întrebarea asta am descoperit-o, în mod
surprinzãtor, la Bucureºti ºi în mediile româneºti în care
mulþi interlocutori puneau întrebarea asta ºi rãspundeau
chiar afirmativ, ca ºi când evreii ar conduce lumea, ceea
ce m-a pus pe gânduri
- ªi nu o conduc ?
- Bineînþeles cã nu! Lumea e condusã de creºtinii
occidentali în ai cãror aliaþi se aflã ºi evreii într-o
poziþie foarte importantã. Dar sã spui cã evreii conduc
lumea mi se pare o diversiune ortodoxã. Repet, lumea
este condusã de creºtinii occidentali de acest 1 miliard
de oameni care sunt responsabili pentru restul de 5
miliarde, pe care trebuie sã-i conducã, sã-i administreze,
sã-i disciplineze, câteodatã, iar cele aproape 20
milioane de evrei sunt intelectuali de bazã, sunt în
anumite sfere de activitate foarte influenþi, dar departe
de a afirma cã ei conduc lumea sau Statele Unite.
Lumea este condusã, repet, de creºtini. Evreii sunt la
bãnci, la ghiºeele sãracilor, sunt în Universitãþi, sunt în
ziare, adicã ce numim noi small bussines  afaceri
mãrunte.
- Domnule profesor, afaceri mãrunte înseamnã sã
fii în bãnci, în universitãþi ºi sã stãpâneºti mass-media
?
- E într-adevãr mãruntã dacã ne uitãm la marile
concerne de exemplu industria petrolului, industria
oþelului, agro-bussiness-ul, pretutindeni sunt anglosaxoni. Existã un singur domeniu în care într-adevãr
este un multimiliardar evreu ºi care ar putea fi
considerat în prima ligã a miliardarilor americani. Este
Brufeld, fabricant de wisky ºi bãuturi spirtoase, un fel
de cârciumar al nostru interbelic care a ajuns în
America miliardar. Dar în celelalte, toþi miliardarii mari
americani, de la Bill Gates pânã la Baffet ºi ceilalþi sunt
anglo-saxoni, iar ideea cã ar putea fi un preºedinte
evreu e greu de imaginat. Dar, repet, pentru ortodocºi,
pentru români în special, antioccidentalismul financiar
la ortodocºi se ascunde astãzi în spatele unui
antisemitism. Repet, evreii conduc lumea? Dacã
întrebaþi în România 20 de persoane cred cã 10-15 sunt
de pãrere cã da, ei conduc.
- În Germania nu e la fel ?
- Bineînþeles cã nu. În Germania nici nu se pune
problema aºa de acut pentru cã numãrul evreilor este
extraordinar de mic, cred cã sunt acum un numãr
derizoriu, iar marea majoritate sunt bãtrâni veniþi din
Rusia care nu au pensii datoritã schimbãrii regimului
comunist ºi stau, sãracii, în condiþii de asistat social,
marea majoritate a evreilor, aºa cã în Germania, nu
poate fi acceptatã ideea cã ei ar conduce lumea. În
primul rând cã nu este nimeni la conducere, nu existã
nici un concern care sã fie condus de ei ºi când apar

sunt mici jurnaliºti, universitari. Dupã marele rãzboi
mondial în care ei au avut cel mai mult de pãtimit,
antisemitismul în Germania, este în continuare un
apanaj al pãturilor inferioare, dar în mediile normale
din contrã existã o simpatie pentru evrei, ºi existã o
normalitate privind problema asta, spre deosebire de
populaþiile dezavantajate din România, Rusia, acolo
gãsim un antisemitism care de fapt este o îmbrãcãminte
a antioccidentalismului.
- Când ne va ajunge ziua în care îi vom privi pe
evrei ca pe niºte fraþi mai mari, cum ne sfãtuia Papa
Benedict al XVII-lea ?
- Pãi eu cred cã deja ne-a ajuns. Între noi ºi evrei nu
este o deosebire atât de mare cum ar fi între creºtini ºi
ligile asiatice sau mahomedani, dupã cum observaþi în
zilele noastre.

- Domnule profesor ce a determinat implacabil
apropierea dumneavostrã de catolicism ?
- În primul rând, sã spun aºa, trãind aproape 35 de
ani în Occident m-am întrebat de ce poporul meu o duce
aºa de greu, de ce au ortodocºii atât de mare rezistenþã
în Occident, de ce nu existã o înþelegere între ortodoxie
ºi catolicism. Studiind aceastã problemã de-a lungul
deceniilor, având aceastã posibilitate privilegiatã la o
universitate germanã care îmi oferã ºi mijloace
materiale ºi tot ceea ce-ºi poate dori un cercetãtor, am
ajuns la concluzia cã aici este sâmburele discordiei
între creºtinii europeni, vechi de 1.000 de ani care
trebuie privitã în faþã ºi am observat cã în istorie toate
generaþiile nu s-au putut eluda de aceastã obligaþie de a
reface unitatea creºtinã. În ultima perioadã sunt foarte
bucuros cã în fiecare sãptãmânã, articolele ºi mesajele
mele pe aceastã temã sunt publicate în SUA, în Canada,
în Germania, Serbia ºi în România.
- Am scris nu demult, cã Europa unitã ºi civilizatã va
avea inima la Berlin ºi creierul la Vatican, am greºit ?
- Ce aþi scris dumneavoastrã este formidabil ºi aºa
trebuie sã fie. Din nefericire lipseºte un împãrat creºtin,
german, cum a fost 1.000 de ani, care sã garanteze ceea
ce dorim cu toþi: libertate, dreptate ºi pace. Aceste trei
raþiuni fundamentale preluate de la Sfinþii Împãraþi
Romani astãzi devenite dezideratele Uniunii Europene:
libertate, dreptate ºi pace. Asta îºi doresc oamenii. Poþi
sã fi împotriva imperiului, cu imperiul, dar în afara
acestor trei deziderate nu existã o viaþã demnã.
- Domnule profesor, aici, la marginea imperiului,
din pãcate, aceste trei deziderate sunt vorbe goale...
- Aveþi dreptate. La marginea imperiului, în barbarie
ºi chiar la limes, dupã câte observãm tot timpul libertatea
este îngrãditã, dreptatea este cãlcatã în picioare, ºi pacea
tot timpul pusã la îndoialã. De aceea, eu repet, germanii
ar face foarte bine sã preia vechiul lor mandat de romani
pentru cã prin încoronarea lui Carol cel Mare în anul
800, germanii au devenit romanii Europei.
- Spuneþi-mi, vã rog, ce orientare politicã aveþi
dumneavoastrã ?
- Eu am un statut social, am o anumitã imunitate ca
urmare sunt aºa de sigur social cã nu am nevoie de a-mi
proteja interesele de grupurile politice, dar sunt de
partea celor mulþi ºi dornici de libertate, dreptate ºi
pace.
- Ce trebuie sã facã românii pentru a intra cu
fruntea sus în UE ?
- Pentru a intra cu fruntea sus ei trebuie sã-ºi
aminteascã cã sunt de origine latinã, sã-ºi
aminteascã vechile virtuþi pierdute ale legiunilor
romane de la Dunãrea de Jos. Ei trebuie sã devinã
din nou romani.

- Domnule profesor, repet încã o datã, pentru a
intra în UE trebuie sã ne lepãdãm de ceva ?
- Suntem buni aºa cum suntem, dar trebuie sã
renunþãm la o parte din reziduurile ocupaþiilor barbare.
- Care sunt acestea ?
- De exemplu, lipsa de încredere în justiþie, lipsa de
încredere în occidentali, dorinþa de a intra în Europa pe
cãi ocolite, cu masonii, cu evreii, cu nemþii cu te miri ce,
afarã de ceea ce este de la sine înþeles, cu romanitatea
românilor. Dar asta presupune, în primul rând ca
preºedintele românilor care este semnul lui Dumnezeu pe
pãmânt pentru ortodocºi ºi cu patriarhul, sã înceapã
dialogul cu sfântul pãrinte de la Roma. Trebuie ca
biserica sã se apropie. Asta nu înseamnã cã ortodocºii
devin catolici, existã un miliard de catolici, nu mai este
nevoie de încã 20 de milioane de catolici. Ortodocºii sã
rãmânã ortodocºi, dar ei nu pot sã se închine spre
Moscova ºi Constantinopol ºi masa credincioºilor sã
fugã în Occident. Aici este drama românilor de astãzi.
Dacã mergeþi în Dealul Mitropoliei ºi îl urmãriþi pe
Prea-Fericitul Pãrinte Patriarh Teoctist, se roagã la
liturghie în fiecare duminicã pentru Patriarhul
Ecumenic al Greciei, pentru Patriarhul Tuturor Ruºilor
Alexei al-II-lea, pentru toþii patriarhii ortodoxiei. Nu
existã nici un cuvânt pentru Patriarhul Occidentului Papa Ioan Paul al II-lea, marele papã care a fost la
Bucureºti, nu se spune nimic de papa actual, Benedict
al XVI-lea. Totul este superficial, totul este fãcut de
mântuialã ºi nu va fi de duratã, cum n-a fost nici
perioada interbelicã de duratã.
- Care credeþi cã va fi rolul României într-o
Europã unitã, dacã vom intra ?
- Rolul ar putea fi de dimensiunea Spaniei, Franþei
- Noi nu suntem Franþa.
- Ar trebui sã fim, dar în forma asta ortodoxã fãrã
dialogul cu Roma, folosindu-se tertipurile interbelice
care au eºuat atât de jalnic...
- Tot aºteptând, nu existã riscul sã ne înecãm la mal ?
- Bineînþeles, nu numai cã existã riscul, e cea mai
mare probabilitate cã fãrã o apropiere spiritualã între
creºtinii occidentali ºi ortodocºii români ne vom îneca
la mal, pentru cã UE este codul canonic romano-catolic
laicizat, modernizat a codului comunitar.
- Pãi cum sã intre ortodocºii români într-un cod
canonic când ei nu se înþeleg cu catolicii ? Cum ?
- Dacã nu vor sã se unifice pe aceastã platformã, rolul
lor în UE va fi de cãpºunari.
- Domnule profesor, ce valoare va mai avea
demnitatea naþionalã într-o Europã unitã ?

- Demnitatea naþionalã într-o Europã unitã se
dezvoltã, nu se închisteazã ºi pentru cã vorbim într-o
revistã condusã de un aromân, aromânii cred cã vor
avea o mare perspectivã. Demnitatea lor naþionalã, a
urmaºilor legiunilor de la Sud de Dunãre va fi mult mai
mare decât au avut-o chiar sub Imperiul Austro-Ungar.
- Care tot Imperiul Roman era ?
- Exact.
(va urma)
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Norocul în rãzboi

La

început, aparatul Ultra reuºea sã decodeze doar telegramele secrete ale aviaþiei
militare a lui Goring ºi alte cîteza provenind de la înaltul comandament al armatei. Informaþiile
nu erau însã regulate, lucrãtorilor de la Bletchley Park le lipsea codul cotidian, aºa cã Secret
Service-ul britanic a primit sarcina sã caute alte maºini Enigma ºi în special, tabele cu coduri.
N-a durat mult ºi MI-6 se putea deja mîndri cu un rezultat pozitiv. Pe þãrmul norvegian
fusese doborît un bombardier german. Se prãbuºise, dar nu explodase ºi nu arsese. Cînd
ofiþerii s-au apropiat de el, au observat cã în cabina de navigaþie se afla o maºinã de cifrat
Enigma neavariatã, cu tabelele de coduri complete. Captura a fost imediat preluatã de
grupul de descifratori de la Bletchley Park si Ultra a început sã lucreze din plin.
În timpul campaniei din Franþa, germanii au folosit tot sistemul Enigma. Staþiile de
ascultare britanice înregistrau telegramele, dar descifratorii nu reuºeau sã facã faþã ritmului
regulat al schimbãrii zilnice a codului. Apoi, francezii au izbutit sã punã mîna pe altã
Enigmã. Aparþinuse unei unitãþi de tancuri care avansase prea mult, fusese izolatã,
înconjuratã ºi neutralizatã. In tancul comandantului se afla o maºinã de cifrat Enigma. Au dus-o, împreunã cu toate documentele gãsite, la Bletchley Park.
Germanii fãceau lucruri temeinice. Statele-majore ale armatelor de uscat ºi ale forþelor aeriene aveau nevoie de date exacte. Zilnic primeau informaþii
despre numãrul soldaþilor, despre forþele angajate în luptã, despre echipament ºi armament, inclusiv despre numãrul avioanelor, tancurilor, trenurilor, despre
situaþia rezervelor de carburanþi. Rapoartele erau cifrate cu Enigma. Ultra le decoda ºi Comandamentul Aliat dispunea de informaþii amanuntite despre
forþele germane. Frederick W. Winterbotham spunea: Toate planurile operative pe care le-am pus la punct în timpul rãzboiului s-au bazat pe cunoaºterea
situaþiei inamicului, din momentul respectiv. Aproape toate informaþiile precise despre duºman le-am obþinut prin intermediul maºinii «Ultra».
V.P.BOROVICKA

Mormântul clandestin
În 1976, doi istorici amatori, Ryabov ºi Avdonin, au descoperit lângã Ekaterinenburg

un mormânt clandestin. Cei doi au întreprins timp de circa 3 ani cercetãri în arhivele ruse,
beneficiind de legãturile lui Guely Ryabov cu Ministerul de Interne, al cãrui consilier era.
Cercetãrile au fost mult facilitate de gãsirea raportului Yurovsky. Acesta a fost
comandantul plutonului de execuþie care, în noaptea de 15 spre 16 iulie, a efectuat
masacrul. Raportul, alcãtuit pentru informarea personalã a lui Lenin, indicã destul de precis
locul unde au fost înhumaþi, în grabã ºi confuzie, Nicolae al II-lea, þarina Alexandra, copiii
lor, medicul ºi trei servitori. Ceea ce au descoperit Ryabov ºi Avdonin corespundea de
altfel descrierii fãcute în document. Corpurile erau dispuse într-o groapã acoperitã cu
pãmânt, peste care au fost îngrãmãdite traverse de cale feratã. Scheletele erau foarte
deteriorate. Sã nu uitãm cã în 1976 casa Ipatiev a fost distrusã din ordinul autoritãþilor de
partid, între care ºi al lui Boris Elþin.
Sesizate, autoritãþile au intrat în acþiune.
Procurorul general al Rusiei a desemnat imediat
o comisie însãrcinatã sã identifice rãmãºiþele. În
iulie 1991, mai mulþi experþi, medici legisti,
biologi, geneticieni, antropologi, specialiºti în
balisticã s-au deplasat la Ekaterinenburg. Pavel
Ivanov a fãcut parte din colectiv, ca ºef al
laboratorului pentru amprente genetice.
Specialiºtii de la serviciul de identitate
judiciarã au descoperit, mai întâi, mai multe
gloanþe în þesuturile unui corp, în parte
mumificat. Experþii în balisticã au stabilit cã proiectilele corespundeau efectiv unor
revolvere folosite în acea epocã. Un medic legist a extras oasele, în mare parte distruse.
Din documente a reieºit cã, dupã masacru, corpurile au fost mai întâi aruncate într-un puþ
de minã, în care au fost aruncate mai multe grenade. Ulterior, au fost readuse la suprafaþã
ºi îngropate. Medicii legisti aveau în faþã o sarcinã extrem de dificilã, întrucât nu mai
rãmãsese decât 15-50% din materia osoasã.
Antropologii au încercat sã le stabileascã sexul ºi vârsta. Dupã afirmaþiile lor, se aflau
acolo cinci femei ºi doi bãrbaþi. Trei tinere fete, douã femei ºi doi bãrbaþi de vârstã medie,
în fine, alþi doi bãrbaþi, vizibil mai bãtrâni. Toate acestea corespundeau cu datele prezentate
în documente: cele trei tinere puteau fi fetele mai mari ale Romanovilor; cele douã femei
mai în vârstã - þarina Alexandra ºi Demidova, camerista; cei doi bãrbaþi - þarul ºi Serghei
Botkin  medicul; cei doi mai în vârstã - Ivan Haritonov, bucãtarul ºl Alexei Trupp, valetul.
Greutatea ºi talia, deduse la schelete, confirmau aceste ipoteze, ca ºi lucrãrile dentare. Erau
tot atâtea prezumþii, dar nu probe concludente.
Un progres a fost înregistrat prin superpozarea cu ajutorul ordinatorului a imaginilor
craniilor, pe fotografiile de epocã. Cu craniul superpozat al þarinei Alexandra, cel mai bine
conservat, s-a constatat coincidenþa cu fotografiile, cu unghi ajustat de ordinator.
Pentru identificarea individualã nu exista decât o singurã soluþie: compararea
amprentelor genetice ale fiecãrui schelet cu ale descendenþilor în viaþã. S-a studiat cu atenþie
arborele genealogic ºi a rezultat cã prinþul Philip, soþul reginei Marii Britanii, Elisabeta I,
nu era altul decât strãnepotul þarinei Alexandra, pe o filierã exclusiv maternã. Coincidenþa
era extraordinarã, întrucât metoda de care se dispunea consta în a compara ADN
mitocondrial, care nu se moºteneºte decât de la mamã. Cu alte cuvinte, prinþul Philip era
singura persoanã în viaþã ce putea permite sã o identifice pe þarina Alexandra. S-au obþinut
câteva picograme ADN în scheletul presupusei þarine, de fapt câteva molecule. Era o
cantitate suficientã pentru analizã. Cu un curier, a fost adus un eºantion de sânge de la
ducele de Edinburgh. Rezultatul analizei era cel aºteptat: amprentele genetice ale prinþesei
þarine ºi ale prinþului Philip erau identice, în concluzie, era vorba de Alexandra.
În privinþa þarului, respectând regula liniei materne, nu s-au gãsit în descendenþa Irinei,
una din surorile þarului, decât douã persoane dornice sã colaboreze, în schimbul
anonimatului.
Una, contesa Seremetieva, era strã-strãnepoata Irinei. Cealaltã persoanã era un bãrbat
de sânge regal, foarte în vârstã. S-au comparat amprentele celor doi donatori, în pofida
distanþei - la unul, cinci generaþii, la celãlalt patru, care-i separã de un strãmoº comun codul lor era absolut identic, în schimb, a apãrut pe neaºteptate o dificultate când s-a
comparat codul lor genetic cu al presupusului þar. Din 8.000 de semne care compun ADNul, unul era diferit, unul singur. Nu se putea explica de ce. S-a presupus cã este vorba de o
mutaþie extrem de rarã care a intervenit între timp. În acest fel, þarul a fost identificat cu o
probabilitate de 99,9 la sutã. Dintre schelete lipseau cele ale þareviciului si al Anastasiei sau
al Mariei, ele aveau vârsta ºi talia destul de asemãnãtoare. Existã probabilitatea ca cei doi
copii sã fi supravieþuit masacrului. De aici ºi speculaþiile
Paul ªTEFÃNESCU

Papã la doar 20 de ani

Papii de la Roma din perioada renascentistã, cu morala lor îndoielnicã, n-au
fãcut prea multe pentru consolidarea virtuþii. Cel mai renumit dintre ei a fost
papa Alexandru al Vl-lea, care a dat celor doi copii favoriþi ai sãi, desigur
nelegitimi, o educaþie extrem de libertinã. În jurul Lucreþiei ºi a lui Cesare,
care aveau o proastã reputaþie, evenimentele violente ºi imorale se succedau
fãrã întrerupere.

Familia Borgia

În Italia, sub cerul veºnic albastru, sub soarele strãlucitor, oamenii au avut
întotdeauna un temperament mai fierbinte decât cei care locuiau în þãrile nordice,
cu o climã mai rãcoroasã. În antichitate era, în general, recunoscut faptul cã viaþa de
la Roma era una depravatã ºi luxoasã. Moralitatea societãþii nu s-a îmbunãtãþit nici
în perioada papalitãþii. Aºa, de exemplu, în secolul al X-lea, soþia consulului
Theophylactus, preafrumoasa Theodora, a dominat toatã Roma, datoritã faptului cã
era curtezana papei. Fiica ei, Marozia, a depãºit-o cu mult prin comportarea sa,
provocând un scandal general. Marozia era frumoasã ca soarele ºi rea ca un demon susþin cronicile de odinioarã. Se spune, de altfel, cã ea a sucit minþile Papei Sergiu,
cãruia i-a nãscut un bãiat. Acesta, la vârsta de doar 20 de ani, a ajuns pe tronul
papal. Nu este greu de imaginat ce moravuri puteau exista în Cetatea Eternã sub
dominaþia unui papã de o vârstã atât de fragedã.

Bordelul din vecinãtatea bisericii

Pentru stãvilirea vieþii desfrânate a preoþilor, Papa Grigore a introdus celibatul,
interdicþia cãsãtoriei pentru preoþi. Prin aceasta, s-a ajuns ca slujitorii bisericii sã
trãiascã în concubinaj cu doamnele alese de ei. În acest fel s-a încurajat prostituþia,
rãmânând celebru cazul fãrã precedent, când Papa Benedict al IX-lea a emis o bulã
papalã prin care a ordonat oficial organelor competente sã construiascã un bordel în
vecinãtatea bisericii Sfântul Nicolae. Aceasta se petrecea în anul 1033.
Prostituþia a devenit o instituþie
oficialã în adevãrata putere a
cuvântului, astfel cã, în timpul papei
Iulian al III-lea, Paul al IV-lea ºi Pius
al IV-lea, bulele papale prescriau
chiar ºi cum sã se îmbrace
prostituatele. În acest context a
început Renaºterea, epoca atât de
beneficã pentru artã ºi atât de
dãunãtoare pentru moravuri; cei mai
interesanþi reprezentanþi ai acestei
epoci au fost membrii familiei
Borgia. Pentru prima datã au apãrut
în 1455, când reprezentantul cel mai în vârstã al familiei emigrate din Spania în Italia,
Alfonzo Borgia, cancelarul de tainã al regelui din Aragon, a ajuns la vârsta de 77 de
ani pe tronul papal, în condiþii misterioase. Acest moºneag, care a ocupat tronul papal
sub numele de Calistus al III-lea, a deþinut puterea papalã doar trei ani, dar chiar ºi în
acest scurt interval tot a reuºit sa înfãptuiascã foarte multe mârºãvii. Una din faptele
sale renumite, exemplu nemaipomenit al nepotismului, a fost cã a numit în funcþia de
cardinali doi nepoþi ai sãi, în vârstã de 22 de ani. Unul din cardinalii nou-numiþi a
fost Rodrigo Lanzol, care, cu ajutorul averii moºtenite de la familia sa ºi al
caracterului sãu violent, a acaparat o asemenea putere, încât la urmãtoarele alegeri
papale ºi-a impus voinþa ºi, în perioada 1471-1484, a influenþat alegerea a trei din
papii Vaticanului, ºi anume: Pius al III-lea, Paul al IV-lea ºi Sixtus al IV-lea.
În lucrarea «Istoria Romei în Evul Mediu», Gregorovius scria: Nepotismul a
luat proporþii tot mai mari. La fiecare alegere de papã apãreau noi ºi noi bastarzi,
care uzurpau puterea cu îndârjire ºi ferocitate, în detrimentul poporului. Sixtus
al IV-lea s-a înjosit într-atât, încât storcea de la un bordel oficial 20.000 de monede
de aur, drept impozit anual.
Dupã moartea lui, Rodrigo Lanzol a considerat cã a sosit timpul sã urce chiar el
pe tronul papal, însã cardinalul Cibo i-a acaparat înalta funcþie ºi s-a înscãunat sub
numele de Inocenþiu al VIII-lea. Nu s-a bucurat însã prea mult de putere, deoarece a
murit subit ºi, astfel, lui Rodrigo, un Borgia gata de orice sacrificiu, nu i-a mai stat
nimeni ºi nimic în cale. Acest papã, deosebit de talentat ºi inegalabil în destrãbãlãri
ºi perversiuni, a primit numele de Alexandru al Vl-lea; cu el începând de altfel sã se
manifeste în Italia excesele care au fãcut cunoscutã în istorie familia Borgia.
Constantin IONCELESCU
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Când vine luna mai

În fiecare primãvarã trãiesc în adâncul sufletului meu amintirile primãverii anului 1960 când
copil fiind îmi pãrãseam pentru totdeauna satul copilãriei mele, sat aºezat între dealuri, cu pãduri
seculare, cu pãºuni ºi poiene, cu oameni sãraci, dar cu mare credinþã în Dumnezeu.
Era în aprilie când luna rãsãrise de dupã dealuri ºi sub cerul înstelat mergeam triºti pe drumul
din pãdure ce cobora ºerpuind cãtre malul stâng al Siretului, spre podul pe care îl treceam la Gara
Dolhasca. Plecam cu acceleratul de Timiºoara spre tãrâmul fãgãduinþei care era Banatul.
Nu vã imaginaþi cât de uimiþi am rãmas vãzând aceastã aºezare care era Sãcãlazul. Pãrãsisem
pãdurile, vãile, uliþele de sat de munte care erau mai strâmte, strãjuite de o parte ºi de alta de nuci ºi
pruni, iar acum ni se înfãþiºau niºte strãzi largi, cu câte douã rânduri de salcâmi, cu ºanþuri curate
ºi trotuare pavate cu cãrãmidã.
Era ceva nou pentru mine. Era ceva ce nu mai vãzusem, o altã
arhitecturã a caselor. Dacã în Moldova predomina la case lemnul ºi
acoperiºul de tablã, aici am descoperit casele  standard, în douã ape ºi
douã fundoane.
Tot ceva nou îmi apãrea ºi portul ºvãbesc purtat mai ales de
femeile în vârstã, femei ce le vedeai mãturând la stradã dimineaþa ºi dupã
amiaza. Cu câtã meticulozitate curãþau trotuarul de fiecare fir de iarbã !
Aceste femei puteau fi vãzute de asemenea în fiecare sâmbãtã
îndreptându-se spre cimitir cu sãpãliga ºi cu canta în mânã. Mergeau ºi
îngrijeau mormintele celor dispãruþi. Pe mulþi ne mirã poate ºi astãzi cât
respect au faþã de aceºtia. Când intrai în cimitir parcã intrai într-un colþ de
rai, unde pãºeai numai printre flori.
E adevãrat cã ºi astãzi se mai sãdesc flori ºi la noi, la ortodocºi,
pentru a avea caii, oile ºi vacile ce sã pascã fiindcã intrarea este liberã în cimitirul ortodox din
toate pãrþile. Mânia ºi supãrarea ce mã cuprind se datoreazã indiferenþei unor locuitori care poate
nu au cunoscut Sãcãlazul aºa cum l-am cunoscut unii dintre noi. Este dacã vreþi o neputinþã de
adaptare, mai ales în ultimii ani, la realitãþile ºi problemele comunei. Cum este oare posibil sã nuþi cureþi ºanþul, sã nu mãturi trotuarul, sã nu-þi repari gardul, sau cel mai nobil lucru pentru noi ºi
naturã, sã sãdeºti pomi sau arbori?
Ne sufocã gunoaiele!
Iatã cã primãvara se ºi aratã la ferestrele noastre prin razele calde ce ni le aruncã soarele,
prin ghioceii surprinºi de aceastã zãpadã târzie, prin gâzele ce încep sã se dezmorþeascã. Din
acest motiv, cu mult, mult respect, dragii mei sãcãlãzeni, reflectaþi la cele descrise de mine.
Poate cã mulþi dintre dumneavoastrã mã vor înþelege cãci sunt ºi suntem sãcãlãzeni prin
adopþie, iar foarte mulþi dintre cei dragi îºi dorm somnul de veci în acest pãmânt al
Sãcãlazului pe care avem datoria sã-1 îngrijim aºa cum se cuvine. Localitatea noastrã trebuie
adusã la ceea ce a fost cândva, ca peste ani, când va veni luna mai, toþi cei ce vor mai trãi, sã
simtã mireasmã de salcâmi cea care parfuma în trecut Sãcãlazul.
Gheorghe BLEJUªCÃ
Sãcãlaz, Timiº
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O istorie mai puþin
cunoscutã

Dupã concluziile cercetãtorilor
americani (care nu au o istorie veche ºi
sunt obiectivi) în zona Carpato Dunãreanã a fost o populaþie foarte
numeroasã (Herodot), care a cultivat
pãmânturile cu peste 7000 ani în urmã, a
inventat ºi utilizat scrierea (mileniul V
î.e.n.) ºi Zalmoxe a fost primul legiuitor
al lumii, înainte de scrierea sumerianã pe
care a influenþat-o (prin migrarea în
zonã) ºi înaintea Codului lui Hamurappi.
Dupã creºterea apelor la Gurile Dunãrii strãmoºii noºtri au migrat în nordul
Mãrii Negre pânã dincolo de Bug, ce se
poate dovedi arheologic (conduºi de
femei rãzboinice - amazoane, a cãror
schelete s-au descoperit alãturi de arme
pe teritoriul Moldovei de peste Nistru ºi
Ucraina) ºi în sudul Asiei Mici pânã în
Sumer (conduºi tot de o femeie Oannes):
Aceasta, consideratã zeiþã, i-a învãþat
conform tradiþiei: irigaþiile, istoria,
scrierea,legile,
astronomia,
etc....
Menþionãm cã pe teritoriul fostului
spaþiu traco - geto - dacic este cel mai
rãspândit nume era de Ion, Ioan ºi Oana,
aproape de zeiþa Oannes. Totodatã în
limba popoarelor din zonã: irakieni,
kurzi, sirieni, etc.... se gãsesc peste o sutã
ISTORII ELUCIDATE DOAR ÎN ANECDOTE
de cuvinte din limba românã (fostã tracã
veche ºi latinã vulgarã) ºi doar câte cinci
DINCOLO DE AVUÞIE
cuvinte din alte limbi. Prin aplicarea
Înainte de a pleca într-o expediþie, Alexandru cel Mare oferi bogate daruri celor din jurul sãu.
Observând ca e mult prea darnic ºi cã risipeºte întreaga sa avuþie, Perdiccas, unul din apropiaþii irigaþiilor ºi a cunoºtinþelor agricole în
sãi, îl întreabã :
Sumer s-au realizat douã - trei recolte pe
 Bine, dar þie ce îþi va mai rãmâne ?
an atrãgând lãcomia popoarelor caspice
 Speranþa !, rãspunse Alexandru.
ce au nãvãlit în zonã, obligând strãmoºii
SFAT
Unul dintre cei mai cunoscuþi diplomaþi englezi din secolul al XVIII-lea, contele Philip noºtri sã plece departe pe calea apelor în
Chesterfield, i-a dat urmãtorul sfat fiului sãu dupã ce acesta se înflãcãrase prea mult într-o discuþie: insulele din Mediteranã: Creta, Santorini
Respirã întotdeauna pe nas. Astfel vei avea gura mereu ferecatã...
(distrusã ulterior de o explozie
UN MOª TEACA
vulcanicã) unde au pus bazele
Iatã cum ar fi sunat ordinul unui general austriac din vremea lui Francisc al II-lea : Oricare ar fi civilizaþiei minoice, a cãrei izvoare nu se
desfãºurarea luptei, ordon ca tunurile noastre sã nu înceteze nici o clipã canonada. Astfel duºmanul
vor cunoscute.
va fi în imposibilitatea sã înþeleagã cã ni s-au terminat muniþiile.
Toatã Asia Micã ca ºi þãrmul
OBICEIURI REGALE
Se spune despre Ludovic al XlV-lea cã avea obiceiul sã nu poarte niciodatã iarna mãnuºi. Nici mediteranean pânã în Egipt a fost
mãcar la vînãtoare. Într-o asemenea ocazie, dupã ce goniserã vînatul, doi þãrani se apropiarã foarte populat cu traci ºi sunt urme ale acestei
mult de suveran. Unul din ei observã aceastã ciudãþenie a regelul si o comunicã tovarãºului sãu.
migraþii din Asia Micã cu centrele Troia,
 Nu-þi face griji, omule, îl liniºti acesta. Regele are întotdeauna mâinile în buzunarele noastre. Gordia, etc. ºi pânã la Alexandria în
Nicolae GÎJU Egipt unde s-a rãspândit cultura tracã.
Techirghiol, Constanþa

ÎNTÂMPLARE
Lui Mihai Eminescu...

HARISM

Nu

Harism

Ce poate-n suflet aduce
Când apare uneori,
Luminã-n raza ei strãluce
Lumina soarelui din noi.
***
Nu sunt cuvinte-n poezie
Pe lume nu mai sunt culori,
Nimeni nu poate sã deserie
Lumina soarelui din nori.
***
Apusul ce îþi lumineazã
Nostalgic anii trecãtori,
Îþi dã speranþa ce regleazã
Lumina soarelui din nori.
***
De raza nu îþi mai pãtrunde
Nimic nu îþi mai dã fiori
E semnul cã þi se ascunde
Lumina soarelui din nori.

Hariton GIURCA

de mult am cunoscut o fatã.
Cea mai frumoasã ºi mai fermecãtoare. De mult visam sã mi se întîmple aºa ceva.
A doua zi mi s-a pãrut ca are un
umãr puþin cam strîmb.
În a treia zi am remarcat cã avea
un defect la picioare, stîngul era
rãsucit cum nu trebuia.
În a patra zi am constatat cã
lipsa unui dinte nu este chiar aºa de
lipsitã de importanþã.
În ziua a cincea am ajuns la
unele concluzii în legãturã cu femeile cu pãrul vopsit.
În a ºasea mi-am spus: ce n-aº
da sã slãbeascã mãcar vreo zece
kilograme...
În ziua a ºaptea am observat cã
are un mers legãnat, de raþã.
În a opta  i-am zãrit cîteva riduri sub bãrbie.
În a noua m-am convins cã are
obrajii cam cãzuþi.
A zecea zi nici nu mai puteam s-o
vãd. în ziua urmãtoare, gata, am
rupt-o cu sluþenia pãmîntului.
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A doua zi mi s-a pãrut cã
umãrul ei nu era deloc strîmb.
A treia zi mi-am dat seama cã
aºa-zisul defect al picioarelor era o
foarte rar întîlnitã azi curburã clasicã...
În a patra  uitasem de dintele
lipsã.
În a cincea  m-am convins cã
pãrul ei este natural.
A ºasea zi mã gîndeam: ce n-ar
da alte femei sã aibã o siluetã ca
a ei.
În a ºaptea am remarcat cã are
mersul cel mai ales.
A opta  mi-am amintit de
tenul ei proaspãt.
A noua  visam la obrãjorii ei
ca piersicile.
A zecea zi am constatat cã nu
pot trãi fãrã ea. Aº fi vrut sã mã
întorc la cea mai frumoasã ºi
fermecãtoare fatã.
Dar n-am mai avut puterea sã
iau din nou totul de la capãt.
Jansj OSENKA
Polonia

Alexandru Macedon de origine tracã
a avut cei mai mari dascãli ai
antichitãþii în frunte cu Aristotel, care
i-au vorbit despre strãmoºii sãi, pe a
cãror urme a pornit. A fost primul
monarh din lumea cunoscutã care ºi-a
abandonat în plinã glorie þara, mamei
ºi fraþilor, a pornit ºi cucerit teritoriu
dupã teritoriu pe urmele strãmoºilor.
Bruma de înþelepciune ce a gãsit-o la
popoarele
cucerite
(prin
pax
macedonica - în majoritate fãrã lupte,
tratându-ºi învinºii de la egal la egal,
oferindu-le demnitate ºi încurajându-ºi
soldaþii sã se cãsãtoreascã cu fiicele
lor), a adunat-o la sfatul înþelepþilor
care îl înconjurau în 900.000 de
manuscrise la Biblioteca din Alexandria
(oraº fondat de el când a fost numit ca
primul faraon strãin al Egiptului). În
aceastã bibliotecã se gãseau pe lângã
scrierile foarte vechi ºi hãrþile utilizate
mai târziu de amiralul turc Piri Rheis ºi
tot ce a adus nou dinastia lui ºi a
predecesorilor lui. Oricum se ºtie cã
militar falanga macedoneanã era în
frunte, administraþia ºi finanþele pe
vremea tatãlui sãu ºi a lui, au fãcut ca
satrapiile orientale înfiinþate de el, sã
dãinuie sute de ani ºi au fãcut posibile
campaniile lui. De aceea Cezar a aprins
în douã rânduri Biblioteca din
Alexandria, ca sã-ºi poatã atribui doar
lui, meritele dinastiei lui Alexandru
începând cu Pax romana, cu codurile de
legi ce consfinþeau organizarea teritorial
administrativã a noilor teritorii cucerite
în teritoriul mediteranean, foste a lui
Alexandru.
La fel au procedat ºi grecii, începând
cu satrapiile orientale, ce le-au fãcut
elenistice, cu ocuparea tronului de
faraon al Egiptului ce l-au moºtenit prin
dinastia Ptolomeilor etc.... De fapt atât
romanii cât ºi grecii au ºters ce se putea
ºterge, revendicând ca al lor, trecutul ºi
cultura strãmoºilor noºtri.
ªtefan TARJOC

Vinci a fost...
Te-ai nãscut un mare bard
Ca sã zbori cu mii de-aripe
Într-o lume-n care ard
Cu pasiune-a tale clipe

Vinci-a fost ºi constelaþia
Visurilor apenine,
Vinci-a fost ºi revelaþia
Mãreþiilor divine
Satul tãu  voinic de munte 
Ce se-nalþã pân la Rai
E-o cununã pe-a ta frunte
Împletitã-n flori de mai

Doar Florenþa te-a chemat,
Când Destinul l-ai urmat
Aurel JICMAN
02.05.2006
Pasãrea cea mare îºi va lua
zborul aducând veºnicã glorie
cuibului în care s-a nãscut.
Leonardo da Vinci
(15.04.1452-02.05.1519)
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l LA CASTEL ÎN POARTÃ... l

MARE CAPITALÃ europeanã are în apropiere câte un palat care
aminteºte puterea ºi fastul nobiliar, servind în trecut ca loc de vilegiaturã
împãraþilor sau regilor timp de mai multe decenii. Este cazul la Paris, cu palatul din
Versailles, la Madrid, cu Escorialul, la Sankt Petersburg, cu Þarskoe Selo, la fel ca ºi
în multe alte capitale.
La Budapesta, locul de vilegiaturã al familiei imperiale era castelul Gödöllö.
Un palat baroc, înconjurat de un parc, astãzi mai degrabã o pãdure redevenitã
sãlbaticã. Aflat la numai 28 Km de Budapesta, accesibil mulþumitã unui tren
suburban care reînvie ambianþa desuetã a anilor 30, Gödöllö este unul din
punctele de atracþie majore din vecinãtatea capitalei maghiare, însã numai de
câþiva ani, de când a devenit muzeu ºi este în curs de a-ºi obloji rãnile,
recuperând pas cu pas splendoarea de altã datã.
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Epigonii

F iul ºi nepotul fondatorului domeniului abandonaserã, de fapt, gestiunea
unor intendenþi ºi se mutaserã la Viena. Cheltuielile lor erau însã atât de mari,
încât la a doua generaþie chiar existenþa acestuia era pusã în pericol. În timpul
revoluþiei dela 1848, castelul a fost teatrul unor momente istorice, când Laios
Kossuth ºi generalii sãi, dupã victoria dela Isaszeg, pe 6 aprilie 1849, sau instalat
la Gödöllö.
Dupã moartea lui Antal Grassalkovici III în 1841, care nu a lãsat nici un
moºtenitor dinspre partea bãrbãteascã, domeniul trecuse în proprietatea ramurei
feminine care, dupã câþiva ani, la 1850, l-a vândut baronului Sina. Era prima
întâlnire a acestui loc de excepþie cu spaþiul românesc.

Sina

Fondatorul

Familia baronului Sina face parte dintre reprezentanþii aromânilor care au fãcut
o carierã excepþionalã în Europa secolelor XVIII si XIX.
Originarã din Moscopole (Albania de astãzi) familia Sina a emigrat dupã
distrugerea de cãtre turci a oraºului lor natal, mai întâi în Croaþia ºi pe urmã la
Viena. Profitând de Edictul de Toleranþã emis de împãratul Francisc I, ei dezvoltã
în mod rapid societatea de negoþ pe care o fondaserã ºi care se ocupa cu vânzarea
tutunului, bumbacului ºi a bunurilor alimentare.
Simion Sina (Moscopole 1753 - Viena 1822) face din afacerea familialã cea de-a
doua putere financiarã din Imperiul Austro-Ungar, dupã Banca Rothschild. Sunt
bine cunoscute relaþiile sale cu Ali Paºa din Ianina ºi anumiþi istorici afirmã chiar
cã parte din averea familiei provenea din fondurile depuse de acesta ºi abandonate
în urma uciderii lui de cãtre turci. Fiul sãu, George-Simion Sina (Viena 1782 -idem
1856) a primit titluri de nobleþe dela împãratul Franz II în anul 1818, în urma
cumpãrãrii moºiilor de la Hodos ºi Kizdia, aflate astãzi în România la 60 km
distanþã de oraºul Timiºoara. Nepotul, Simeon-George (Viena 15/08/1810 - idem
15/04/1876) a continuat opera tatãlui ºi bunicului sãu, mãrind averea familiei ºi
reputaþia sa internaþionalã.
Mulþumitã relaþiilor strânse pe care le avea la Sankt Petersburg, Sina a fost
depozitarul averilor aristocraþiei ruse - între care ºi cea a familiei Kisselev - ºi a
reprezentat timp de ani de zile o contraputere economicã faþã de familia
Rothschild, finanþând, între altele, propaganda þaristã în Balcani.
Titlurile purtate de Simeon Sina erau nenumãrate, între care: consul ºi ministru
al Greciei la Viena, München ºi Berlin, membru al Camerei Magnaþilor din Ungaria,
consilier intim austriac, Cavaler al Ordinului Coroanei de Fier cl. I, membru al
Senatului, responsabil cu Academia Imperialã de ªtiinþe, baron austriac ºi ungur etc.
Ca ºi mulþi alþi aromâni care au fãcut avere în Europa, Sina a oferit sume de bani
enorme statului grec, construind Academia din Atena ºi fiind considerat ca
everget - binefãcãtor al Naþiunii Elene. O stradã din Atena îi poartã astãzi
numele.
Printre construcþiile finanþate de Simon Sina în Imperiul AustroUngar se numãrã ºi primul pod construit peste Dunãre la Budapesta,
precum ºi Institutul orbilor, palatul Academiei Ungare de ªtiinþe ºi
Conservatorul din Budapesta.Proprietarul unei averi atât de
incomensurabile nu putea sã nu achiziþioneze ºi nenumãrate
proprietãþi în toate þãrile Europei unde îºi desfãºura activitatea
financiarã. De cele mai multe ori, erau domenii ce
aparþinuserã unor familii nobile, care scãpãtaserã.
Simpla listã a domeniilor ce îi aparþineau în
cadrul Imperiului, reprezintã aproape treizeci
de proprietãþi. Pentru memorie vom cita câteva
din cele aflate în Transilvania: Bistriþa, Arad,
Topliþa, precum ºi domeniul Dudeºti, cumpãrat
de la familia Dudescu, în Muntenia.
Iatã calificativele oficiale ale baronului Sina,
aºa cum au fost înscrise în contractele de
cãsãtorie ale fiicelor lui:

Primele informaþii asupra posesiunilor din Gödöllö dateazã din secolul XIV, pe
când teritoriul comunei aparþinea unei familii de mici nobili. Din perioada
ocupaþiei turceºti, care a durat 150 ani, începând cu bãtãlia pierdutã în 1526 la
Mohaci, na rãmas nici o mãrturie documentarã.
Adevãratul demaraj al localitãþii, a fost marcat de sosirea lui Antal
Grassalkovici (1694 -1771), descendentul unei familii nobile scãpãtatã, de
origine aromânã ºi care a început în 1715 o strãlucitã carierã de avocat ce urma
sã-l conducã, în 1727, la preºedinþia Comisiei noilor achiziþii (Neoacquista
Comissio), care gira ºi controla proprietãþile dificile. Dupã moartea
proprietarului, Grassalkovici cumpãrã domeniul dela Gödöllö ºi, începând din
1741, începe construcþia reºedinþei sale, cel mai important castel baroc din
Ungaria. Importanþa stilului baroc definit la Gödöllö a depãºit frontierele
tradiþionale ale Ungariei ºi a dat numele de stil Grassalkovici, care poate fi
întâlnit chiar ºi în zona de est a Transilvaniei, în construcþiile aflate la Cluj
(palatul Bânffy) ºi Gorneºti (palatul Teleky).
Castelul construit pentru Antal Grassalkovici de cãtre
arhitectul Andras Mayerhoffer, unic din punct de vedere al
stilului în acea epocã, prezintã particularitatea de a avea
forma literei U, însã cu aripile laterale în spatele faþadei
principale. Acest stil a fost copiat mai târziu cu ocazia
construcþiei castelelor din Aszod, Hatran, Nagyteteny ºi
Pecel.
Castelul a fost construit în douã perioade:
prima, între 1741 ºi 1749 ºi cea de- a doua, între
1752 ºi 1759. In 1751, cu ocazia vizitei
efectuate de împãrãteasa Maria-Tereza la
Gödöllö. Antal Grassalkovici a amenajat
propriul sãu apartament pentru confortul
suveranei, ornând dormitorul cu plãci de
marmorã, în parte autenticã, în parte falsã. La
intrare, un portret al împãrãtesei aminteºte
aceastã vizitã.
Son Excellence Monsieur le Baron Simeon
Tot atunci a fost desenat ºi parcul castelului,
Sina
de
Hodos
et
Kizdia,
Envoye
Grãdina de sus în stil à la française, cu plante
Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire du
exotice ºi statui mitologice, ºi cea de jos, ca
Roi Othon Ier pres Ies Cours dAutriche, de
grãdinã de legume, rezervã de animale ºi fazani.
Russie et de Baviere, Grand-Croix de lOrdre Royal
În acelaºi timp, Grassalkovici sa ocupat tot atât de
du
Sauveur
de Grece, de lAigle Rouge de Prusse
bine de randamentul economic al domeniului, unde a
premiere classe, de lOrdre Royal de Saint-Michel de
invitat meºteºugari ºi artizani germani, cãrora le-a construit
Baviere et de lOrdre Grand Ducal dOldenburg pour le
locuinþe în sat, cât ºi de înfrumuseþarea lui, comandând diferite
Merite. Commandeur de lOrdre Imperial de Leopold dAutriche
monumente în stil baroc, cum ar fi Calvarul, Coloana Fecioarei
et de lOrdre Imperial de la Legion dhonneur de France, et
Mãria sau statuia Sfântului loan Nepomucenul. Mulþumitã
Baronul Sina
intervenþiei sale, Gödöllö a fost ridicat în 1763 la rangul de orãºel
proprietaire des Ordres Imperiaux Ottomans du Nishan Iftikhar et
ºi a obþinut dreptul de a organiza târguri, altã sursã de venituri
du Medjidie.
importantã.
Fiul sãu, Antal Grassalkovici II (1734-1794) a realizat, între 1782 ºi 1785,
De altfel, pânã la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, stema familiei
diferite modificãri ºi a construit teatrul baroc (singurul care mai subzistã pânã Sina putea fi admiratã pe unul din vitraliile bisericii Votivkirche din Viena, alãturi
azi în Ungaria). Acest teatru, cu loje duble ºi o tehnicã scenicã excelentã, de cele ale glorioaselor familii fondatoare ale imperiului, vitralii care, din pãcate,
servea la prezentarea spectacolelor date de trupe artistice germane sau pentru au fost distruse de bombardamentele americane.
concertele de muzicã de camerã. Teatrul comunica cu pivniþa amenajatã în stilul
Castelul din Gödöllö, cumpãrat de George Sina în 1850, ºi moºtenit de Simeon
berãriilor din Bavaria, de unde se putea trece în manejul utilizat pentru lecþiile Sina dupã moartea acestuia, în 1856, nu a fost decât o investiþie financiarã, în cursul
de cãlãrie.
celor paisprezece ani cât au fost proprietarii castelului, membrii familiei Sina nu au
În timpul lui Antal Grassalkovici III (1771-1841) a fost construitã orangeria, locuit la Gödöllö ºi, în cele din urmã, l-au vândut unei bãnci belgiene în 1864.
iar parcul à la française a fost redesenat în stil englez, la cererea soþiei acestui,
Adrian Irvin ROZEI
Leopoldina Esterhazy.
Paris
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Caraman  asul din mâneca
spionajului românesc
P rin vocaþie, acest as al spionajului amintea de Richard Sorge, superspion
sovietic în misiune la japonezi în al doilea rãzboi mondial. In privinþa caracterului,
a fost comparat cu Russel Harold Adrian Philby, infiltrat timp de 27 de ani în
serviciile secrete britanice ºi lucrînd de fapt pentru URSS. Prin eficienþã, l-a depãºit
pe colonelul rus Rudolf Abel, care acþiona în Statele Unite. Prin devotamentul sãu
ideologic, amintea de comandourile Cominternului plecate de la Moscova în 1920
pentru a lua cu asalt lumea.
Allen Dulles a cunoscut bine oameni din categoria lui
Mihai Caraman. Îi bîntuiau coºmarurile pe vremea cînd
se afla la conducerea CIA: « Aceºti specialiºti îndoctrinaþi
cu convingeri politice si ideologice sînt supuºi unei
discipline rigide de-a lungul întregii lor cariere. Ies dintro universitate cu reguli de fier. Aparþin unei elite, cu
privilegii ºi puteri mari. Toþi cei care pleacã în misiune în
strãinãtate capãtã mai întîi experienþa contraspionajului
la ei acasã. Prin urmare, sînt familiarizaþi cu mentalitatea
vînãtorilor de spioni. Cînd îºi conduc propriile lor reþele
pe teritoriu strãin au mai multe ºanse sã anticipeze ºi
adesea sã dejoace manevrele celor care-i socotesc pe ei în
acel moment un posibil vînat. »
Pentru a clarifica lucrurile, Allen Dulles îºi puncta întotdeauna discursul cu
aceeaºi anecdotã: «Nu cunosc un exemplu mai bun pentru a ilustra caracterul
implacabil al ofiþerilor de informaþii din Est, decît întâmplarea al cãrei erou a fost
însuºi generalul V.S. Abakumov, unul din ºefii serviciilor secrete ale lui Stalin. Sora
lui a fãcut speculã în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial ºi a fost arestatã
întîmplãtor. Poliþiºtii 1-au întrebat pe Abakumov ce sã facã cu ea. Credeau pesemne
cã acesta va cere eliberarea ei. « Ce mai întrebaþi ? a rãspuns Abakumov. În acest
moment specula nu este trãdare? Executaþi-o.»
Mihai Caraman era la fel de neînduplecat, nu însã cu ai lui, ci cu cei pe care îi
manipula în Franþa ºi în Belgia. Aceastã cruzime nu este totuºi apanajul agenþilor
din Est. Ea este pretutindeni arma esenþialã a celor ce îºi aleg aceastã meserie.
Psihologii cautã uneori prea departe ºi prea adînc în meandrele inconºtientului
motivele care-i determinã pe oameni sã comitã anumite acte, care le justificã
gesturile. Aceastã explorare este utilã în multe împrejurãri, dar se întîmplã ca
ataºamentul politic al unor indivizi ºi întreaga orientare pe care o dau existenþei
lor sã-ºi aibã explicaþia în evenimente exterioare. În cazul lui Mihai Caraman,
elementul esenþial care l-a adus pe tînãr spre comunism ºi apoi spre domeniul
serviciilor secrete a fost Garda de Fier.
(va urma)
G-ral (r) G.A.
O lacrimã a femeii române

TÃCERE

GREA

Se

terminase ancheta într-un ritm alert; sute de oameni anchetaþi de zeci
de anchetatori români, ruºi, unguri, ºi alþii.
Toatã zgomotele din beciurile de la Interne, uºi, zãvoare grele, paºi târâþi în
beznã, parcã se duseserã într-un alt tãrâm de unde nu se poate afla nimic,
niciodatã. Cu trupul sfârºit, «cu
sufletul ars ºi gândurile spulberate
în cea mai întunecatã parte de iad,
unde trãiam fãrã sã ºtiu dacã e zi
sau noapte. Dar, s-a deschis lacãtul
ºi s-a tras zãvorul. Am fost scoasã
din celulã, fãrã sã ºtiu unde voi fi
dusã. Alte culoare strâmte, alte
etaje cu lifturi, ce se miºcau în mare
vitezã. Din spatele ochelarilor
negri, dupã atâta chin, nu mai
aveam nici un fel de sentiment. Trecusem de acel punct al suferinþei ºi al
nedreptãþii, de unde nimeni nu mai poate face nimic pentru nimeni ºi durerea e
sihastrã. Aºteptam ca Dumnezeu sã facã o minune. Eram ostenitã de cât urlasem
fãrã glas.
Am fost introdusã într-un birou. Când mi s-au luat ochelerii, o luminã
puternicã parcã îmi orbea vederea. Ajutatã de cel ce m-a adus, m-am aºezat pe
un scaun în faþa unei mãsuþe din colþul imediat al acelei încãperi. Mã aºtepta
anchetatorul Dulberger. Nu mi s-a spus nimic si nici nu mã aºtepta ceva.
Puterea mea era atât cât sã nu mai pot vorbi. Aceastã tãcere nu-mi prevestea
nimic, nici rãu, nici bun. Timpul se scurgea fãrã sã am un control asupra lui;
aºteptarea se prelungea, aveam aripile unei efemeride. La un moment dat, uºa
de vis-a-vis de mine s-a deschis. Înalt cum era, în acea clipã mi se pãrea mai
înalt, cu figura parcã sfinþitã de suferinþã, a intrat Mircea Ion Samoilã. Cu ochii
pironiþi pe figura lui, o luminã vie, nefireascã, mi s-a pãrut cã a încremenit în
ochi-i. Pe buzele lui nici un cuvânt, iar graiul meu era zãvorât. Nici un îndemn
al odiosului colonel Dulberger de a ne spune ceva nu a ajuns la urechile
noastre.
Ni se acordase un ultim cuvânt, în inima mea crucile erau multe, chiar nu
lipsea nici una? Aceasta era oare ultima?
A trecut un timp, dupã care clepsidra s-a oprit. Lumina din ochii lui avea
strigãt de copil, fetiþa noastrã împlinea 6 luni de viaþa, ne-am despãrþit învãluiþi
de aceeaºi tãcere adâncã si grea; tãcerea dinainte de moartea lui. În ziua de 30
octombrie, încã o groapã comunã s-a deschis ºi pentru el în Valea Piersicilor Valea Plângerii - Jilava.
Eu mã aflam într-o celulã aici la închisoarea Jilava, condamnatã la 20 de ani
de muncã silnicã. Searã de searã aºteptam sã aud acele împuºcãturi ce aveau sã
curme viaþa lui Ion Samoilã ºi a altora condamnaþi la moarte în procesul
paraºutiºtilor. Venise ºi el, ca ºi ceilalþi, pentru lupta împotriva comunismului.
Maria MUSCALU BAICU
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Din amintirile fostei securitãþi

Un preot binevoitor
În 1973 DIE a primit sarcina de a prelua controlul
bisericilor emigraþiei române, la conducerea cãrora urmau
sã fie instalaþi ca preoþi ofiþeri deplin conspiraþi sau
colaboratori DIE.
În ianuarie 1986 cetãþeanul Emil B. solicitã
autoritãþilor austriece acordarea de statut de azilant.
Anterior, Emil B. activase în cadrul reprezentanþelor
agenþiei TAROM în strãinãtate ºi, cum vor stabili investigaþiile ulterioare, era,
din 1982, ofiþer al serviciului de informaþii român. În timpul popasului sãu în
Viena, Emil B. ia legãtura cu preotul parohiei ortodoxe române din Viena, Marin
Braniºte, care se aratã deosebit de binevoitor. El îi vorbeºte despre situaþia
mizerabilã a refugiaþilor români ºi deplânge starea financiarã precarã a lui DimaDrãgan cu care lucra împreunã la o carte. Cu ocazia contactelor sale ulterioare cu
preotul, Emil B. observã cã, în locuinþa acestuia, portretul lui Ceauºescu se afla la
loc de cinste. De altfel, numele conducãtorului era pomenit ºi în slujbe.
Mai târziu, preotul îl va prezenta unei persoane care îl întreabã dacã i-a fost
recunoscut statutul de azilant ºi dacã îl poate ajuta la gãsirea unui loc de muncã.
Ulterior, Emil B. îºi dã seama cã persoana care i-a fost prezentatã fãcea parte din
personalul Ambasadei României. De altfel, serviciilor de informaþii austriece le
era cunoscut cã preotul român întreþinea legãturi mai ales cu serviciul consular al
ambasadei.
O serie de enoriaºi îºi amintesc cã preotul Marin Braniºte le-a comunicat cã
avea posibilitatea sã le rezolve diferite dificultãþi pe care le aveau mai ales cu
statul român.
În zilele revoluþiei din 1989 din
România, un grup din diaspora
româneascã l-a obligat pe preotul
Braniºte sã se dezicã de credinþa faþã
de Nicolae Ceauºescu.
Oricum, activitãþile mai mult sau
mai puþin bisericeºti ale preotului
Braniºte au atras atenþia ºi autorului
lucrãrii adesea citate de noi, consacrate
acþiunilor serviciilor de informaþii din
þãrile socialiste la Viena, K. Mochel.
Altfel,
pãrintele
s-a
dovedit
deosebit de harnic, mai ales în ceea ce priveºte editarea Almanahului Parohiei
ortodoxe româneºti din Viena (tipãrit în România), în care, alãturi de articole
de istorie datorate unor reputaþi specialiºti români ºi austrieci, apãreau ºi
materiale în care era evidenþiatã contribuþia lui Nicolae Ceauºescu.
G-ral (r) I.T.

ªi noi avem masoni, dar ai noºtri
sunt masoni de cartier

Mircea Dinescu

Masoneria,

inspiratã din deism ºi din raþionalism, este, în felul ei, o
organizaþie religioasã. Admite existenþa unui mare arhitect al universului, pe
care fiecare adept al ordinului îl poate chema cu numele pe care-l doreºte, el
fiind unicul constructor al întregii realitãþi existente în universul mereu în
construcþie, la a cãrui definire sunt implicaþi masonii, adicã zidarii, sub egida
aceluiaºi mare arhitect universal. E o credinþã raþionalã ºi fideistã în acelaºi
timp, cu riturile ºi rugãciunile sale îndreptate cãtre marea realitate universalã,
zeificatã.
Orice asociaþie secretã care þine de ordinul masonic este bazatã pe
colaborare ºi ajutor reciproc între membrii grupului. Organismul masonic îºi
propune sã-ºi extindã domeniul în sectorul economic, politic, militar, religios,
cu scopul de a uni realitatea existentã sub un guvern mondial unic, format prin
consimþãmânt sau prin forþã. Pentru francmasonii liber-cugetãtori, o parte din
aceastã realitate este ºi satana: deci nu poate fi negat ºi nici refuzat;
dimpotrivã, adoraþia datoratã marelui arhitect va fi extinsã asupra întregii sale
creaþii, deci ºi asupra satanei, creaturã care participã la realitatea universalã.
Oricine este invitat sã facã parte din familia masonicã, pentru a fi iniþiat pentru
acea viatã, va fi supus unei ucenicii severe de trei ani, în decursul cãreia va primi
cele trei grade: ucenic, apoi tovarãº de artã ºi, în fine, maestru al lojei. Grade
decise prin vot secret. Gradul de maestru conferã facultatea de a vorbi în templu,
celelalte douã, doar la întâlniri.Fraþii masoni se recunosc între ei în momentul când
îºi strâng mâna: cine salutã primul
bate cu policele mâinii drepte, uºor,
de trei ori, policele celuilalt; dacã cel
abordat a înþeles, rãspunde la rândul
sãu tot cu trei bãtãi, imediat sau la
urmãtoarea strângere de mânã; altfel,
primul va înþelege cã celãlalt nu face
parte din familie. Acest ceremonial de
recunoaºtere - un fel de document de
identitate - e practicat de cãtre
masonii laici; unii dintre aceºtia îl practicã chiar ºi cu vreun ecleziast afiliat, dar
ecleziaºtii masoni îl folosesc rar între ei, din prudenþã.
Dacã e sã ne luãm totuºi dupã fapte, asociaþia se comportã ca una de tip
agnostic, conformându-se cu cea mai strictã rigoare gândirii libere. Jean
Guitton scria: ateismul agnostic ºi simplificator e dãtãtor de viaþã. Pentru cei
care trãind se mulþumesc sã trãiascã, sã se bucure de prezent, sã se insereze în
istoria lumii aºteptând sã adoarmã apoi pentru totdeauna în pace, ateismul este
o soluþie dulce; este exasperantã ºi angoasantã doar dacã este menþinutã
aspiraþia spre nemurire, ce poate fi însã adormitã prin studiu sau prin
divertisment.
I. MILLENARI

Cruciaþi pe pãmântul
sfânt a lui Mohamed
Bin

din amintirile unui OM

Þi-am dat sioniºtii...

Laden, El Quaida au justificat atacurile antioccidentale
prin expulzarea musulmanilor din Spania, acum jumãtate de
mileniu, din Israel, acum jumãtate de secol ºi prin prezenþa
soldaþilor americani cruciaþi pe pãmântul sfânt al lui
Mahomed, ultimul profet, între timp militarii creºtini s-au retras din Arabia
Sauditã în Irak ºi evreu s-au retras din Fâºia Gaza, unde au revenit musulmanii,
încurajaþi de succese, rnai ales cel cecent, din Gaza, preºedintele Iranului Ahmadi
Nedºad cere desfiinþarea Israelului ºi tinerii musulmani de la periferia Parisului
atacã instituþiile creºtinilor, ºcoala, fabrica, banca etc. Din 1978, de la revoluþia
islamicã a lui ajatola Chomeni se cer ºtergerea din istorie a statului israeliþilor,
dar acum pancartele Moarte Sioniºtilor! - purtate de atunci anual de masele
fanatizate din Teheran -sunt comp etate de un program nuclear, de care avertizau
Washington ºi Tel Aviv de un deceniu. Bomba atomicã ºiitã iranianã va ameninþa
cu rachetele cu raza media de acþiune ªahabS - pe care le deþine deja - nu numai
Israelul, ci ºi Turcia, Egiptul, Arabia Sauditã, toate sunnite, ºi Rusia ortodoxã.
Apoi Europa romano-catolicã. Bine înþeles cã cei ameninþate nu vor sta cu mâinile
în sân. Aºa are loc nuclearizarea Orientului ºi NATO va interveni. Ca în vremea
rãzboiului rece? Atunci ortodoxo-comuniºti ºi creºtinii occidentali au ajuns la
concluzia, dupã conflictul din Berlinul ocupat de marile puteri care l-au înlãturat
pe Adolf Hitler ºi dupã conflictul cu Fidel Castro, cã nu va ieºi nimeni învingãtor
în urma unei confruntãri nucleare. 50 de ani de ameninþare atomicã reciprocã a
garantat, pacea în marele spaþiu euro-atlantic, zguduit de rãzboi în fiecare
generaþie în trecut. Ce se va întâmpla însã în lumea islamicã unde existã state
iresponsabile, dar un control al armelor nucleare, sau o politica raþionalã în
sensul occidental sunt inexistente? încercãrile europenilor de a împiedica evoluþia
nuclearã din Iran e ineficientã, în nici o crizã, UE n-a fãcut fatã fãrã SUA. Aºa cã
NATO este chematã din nou sã-ºi extindã prerogativele ºi autoritatea pe plan
global. Nicolae Ceauºescu, preºedintele romantic cu ambiþii nucleare, e
condamnat la moarte la câteva zile dupã reîntoarcerea din Iran, cu care avea
planuri comune antiimperialiste. La Timiºoara pe 17 dec. 1989 apãruse pe ziduri
inscripþia Ticãlosul de tiran a fugit la Teheran!. In acest sens cursul
preºedinþilor care l-au urmat, în special a d-lui Traian Bãsescu e clar pentru NATO
ºi împotriva aritiimperialismului sau anticapitalismului, indiferent de nuanþã,
(neo)comunistã sau a noilor state iresponsabile, în conflictul dintre musulmani
ºi civilizaþia iudaico-creºtinã românii sunt de partea câºtigãtorilor.
Prof. dr. Viorel ROMAN,
consilier academic la Universitatea din Bremen, Germania

Un Tratat ticãlos
Elementul aromânesc (Valah) a suferit mai mult ca
oricare altul de pe urma hotãrârilor luate prin Tratatul de
la Bucureºti. Sfãrâmarea treptatã a unitãþii politice a
Peninsulei Balcanice, care s-a desãvârºit prin rãzboiul
balcanic de la 1913, când s-a împãrþit Macedonia, a dat
lovituri grele tuturor categoriilor sociale care compun
acest element, ºi anume: negustorilor mari ºi mijlocii,
care deþineau în mâinile lor cea mai mare parte din
comerþul continental al Peninsulei Balcanice;
cãrvãnarilor,
care
aveau
aproape
monopolul
transporturilor pe uscat ºi pãstorilor transhumanþi, care
alternau periodic, cu turmele lor, între munte ºi litoralul
mãrilor ce udã Peninsula Balcanicã. Brãzdarea acestei
peninsule cu graniþe în lung ºi în lat a stingherit enorm
activitatea acestui element dinamic ºi în veºnicã
miºcare.

La 23 August 1956, am participat, ca de obicei, la marea
recepþie din saloanele Consiliului de Miniºtri, pentru
sãrbãtorirea a 12 ani de la eliberarea României de fascism.
Emil Bodnaraº a venit sã ne salute, pe mine ºi pe soþia mea, fiind extrem de
prietenos ºi mulþumindu-mi pentru succesul ce l-am repurtat. (Pentru ei era un
mare succes orice articol sau informaþie favorabilã apãrutã în vreun ziar). Mai
tîrziu am înþeles mai bine acest interes deosebit pentru ameliorarea imaginii
României în opinia publicã internaþionalã. Începuse, în culise, tendinþa de
independentã care avea de abia sã creascã în lunile ºi anii urmãtori.
La încheierea conversaþiei, Bodnaraº mi-a spus: N-am uitat ce v-am fãgãduit
cînd aþi fost la mine înainte de a pleca la Stockholm. Aveþi putinã rãbdare. Ne vom
þine de cuvînt. Era vorba de promisiunile fãcute în legãturã cu:
a) plecarea lui Zissu ºi Benvenisti. Ea s-a produs în iulie 1956, adicã
promisiunea s-a realizat.
b) eliberarea lotului revizionist Kanncr Edgar, ing. Iakercaner ºi ceilalþi. Au fost eliberaþi.
c) plecarea întregului lot sionist. Nu se produsese încã nimic nou.
La 30 august 1956, adicã la o sãptãmînã dupã aceastã întîlnire, am fost invitaþi
la o recepþie ce s-a dat în onoarea unei doamne ministru indian.
Recepþia a avut loc la Cercul Militar. Urcam împreunã cu soþia mea scara
monumentalã de marmorã ºi am vãzut în capul scãrii stînd de vorbã un grup format
din: Gheorghiu-Dej, primul ministru Chivu Stoica, Emil Bodnaraº ºi Gheorghe
Apostol (care, dupã cîte mi se pare era ºi el vicepreºedinte al Consiliului de
Miniºtri).
Cînd am ajuns în dreptul lor am salutat, dar Bodnaraº în loc de a rãspunde la
salut, mi s-a adresat, în prezenþa celorlalþi, cu urmãtoarele cuvinte, pronunþate pe
un ton rãstit ºi provocator:
,,Þi-am dat pe sioniºtii dumitale. Sã se ducã la Wundertopf. Dumitale însã þi s-a
umplut paharul.
Mi-a întors spatele ºi nici nu s-a mai uitat la mine. Soþia mea încremenise. Eu
am rãmas o clipã derutat dar apoi, dupã ce am fãcut cîþiva paºi, depãrtîndu-mã de
grup, i-am spus soþiei mele:
« N-ai auzit ce a spus ? Þi-am dat sioniºtii. Asta înseamnã cã ei pleacã.
Wundertropf vrea sã fie o ironie la adresa Israelului. Esenþialul e vestea cea
bunã ».
Totuºi, eram amîndoi neliniºtiþi de atitudinea dispreþuitoare, ameninþãtoare ce a
avut-o Bodnaraº.
*
Dupã vreo jumãtate de orã, Bodnaraº care
era gazda (ca omolog al ministrului oaspete) sO altã loviturã serioasã a
a retras cu musafirul într-o camerã ºi a invitat
primit-o de pe urma politicii de
vreo 7-8 persoane în acea camerã. Noi ne
numãrãm printre acestea.
colonizare pe care au practicat-o
M-am pomenit aºezat la masã, alãturi de
statele balcanice. Grecia, cu
Bodnaraº, care redevenise cel amabil,
deosebire, a ºtiut sã foloseascã
curtenitor ºi prietenos. Am încercat atunci
a-i da explicaþii, a mã referi la cele spuse de
masele de refugiaþi caucazieni ºi
dînsul.
El
rîse
cu
poftã
ºi
îmi
microasiatici, pentru a disocia ºi
spuse:Important e cã vi s-a aprobat
mai mult enclavele populaþiei
cererea, aºa cum v-am promis. Restul,
Aromâneºti de pe teritoriul sãu.
puteþi sã uitaþi .
Lucrurile erau clare. De fatã cu tovarãºii,
Expropierea islazurilor a silit
se adoptã o atitudine; în lipsa lor, alta.
întreaga clasã a crescãtorilor de
Eliberarea ºi aprobarea plecãrii din þarã a
vite, care formeazã baza socialã
sioniºtilor putea sã atragã multe suspiciuni
a elementului Aromânesc, sã-ºi schimbe brusc ocupaþia;
ºi ecourile de la procesul din 1952, din
Praga (complicitatea lui Slansky cu
iar excluderea lor de la împroprietãrirea agricolã i-a
sioniºtii) erau prea proaspete ca sã nu fi
aruncat pe aceºti Aromâni într-o adevãratã stare de
luat mãsuri de precauþie. Esenþialul era însã
pauperizare. Acest fapt i-a silit pe mulþi dintre ei sã
vestea cea bunã.
Rolul regretabilului Emil Bodnãraº în
emigreze în România.
aceastã privinþã a fost hotãrîtor.
Constantin PAPANACE
Dr. Moses ROSEN

Cel uns

Pentru creºtini ºi multi alþii, personificarea literalã a

lui Mesia este Iisus din Nazareth, descendent pe linia
directa al lui Avraam, Isaac, lacob, Iuda ºi David, care în
ultimele douã milenii a fost numit Christos, traducerea în
limba greacã a cuvântului ebraic Meshiach, sau Mesia.
Iisus Christos este expresia finalã a credinþei lui Avraam,
pentru toatã omenirea. Era un om cu adevãrat perfect, supus complet scopurilor
lui Dumnezeu.
Deplina Sa obedienþã chiar ºi faþã de
moarte ºi ulterioara înviere din morþi L-au
fãcut primul din mulþimea mereu crescândã
a acelora care pregãtesc noua ordine
mondialã de pace ºi justiþie a lui
Dumnezeu. Timpul acestui glorios paradis
pe Pãmânt, sub Mesia cel de concepþie
divinã ºi poporul Lui ales, este numit
Mileniul, domnia de o mie de ani.
Cei care s-au supus domniei lui Mesia ºi
L-au invitat sã trãiascã în inimile lor
aºteaptã cu nerãbdare înfiinþarea noii ordini
mondiale a lui Dumnezeu, când râul, ura,
bolile, sãrãcia ºi rãzboaiele vor fi înlãturate
de pe Pãmânt. Apostolul Pavel numeºte
împãrãþia milenarã binecuvântata speranþã
ºi mãreaþa apariþie a Domnului nostru lisus Christos. Cuvintele de încheiere
ale Sfintei Biblii, scrise cu o mie nouã sute de ani în urmã, sunt o rugãciune
fierbinte pentru începutul ordinii mondiale a lui Dumnezeu: Amin! Vino,
Doamne Iisuse! (...)
Pat ROBERTSON

Pentru cã nu suntem
Înþelepþite de morala... imoralã a douã rãzboaie mondiale, de
rãzboiul rece, marile puteri ale lumii au dedus totuºi cã faptele minore
clocesc embrionii viitorului întâmplãtor sau asumat, în virtutea axiomei
cã popoarele mici trebuie sã intre în relaþii democratice cu cele mai
mari, numai dacã acceptã necondiþionat destinul prezervat, chiar fãrã
voia lor.
În aceastã ecuaþie ocultã, a fost gânditã, din 90, levigaþia statalã a Balcanilor, care astfel
nu vor mai avea pretenþia de placã turnatã a civilizaþiei, nu vor mai fi butoiul de pulbere
al Europei, în acest scop, cu puþin înainte de mijirea mileniului trei, a fost imaginatã
Superbomba M (cu M de la minoritãþi).
Conflictul interetnic se transferã planificat, strategic, rãzboiul este continuu, dar se
desfãºoarã în rate, local, dobânzile ºi beneficiile sale nu sunt capitalizate de combatanþi, ci de
marile puteri. Victime? ªi majoritarii ºi minoritarii þãrilor înmulþite peste noapte de vrerea
soborului celor care au moºtenit Ialta, Malta sau una-alta. Concret? Bosnia, Kosovo,
Albania ºi lista va continua.
Silogismul A. Rãzboiul din Bosnia. Compania Ruder & Fin Global Political Affairs
va recunoaºte, în aprilie 1994 (în publicaþia new-yorkezã Maistream), prin directorul
celebrului institut strategic Ierusalim Institute for Western Defence, dl. Johanan Ramaþi, cã
a onorat o comandã plãtitã de injectare a urii, îndreptatã împotriva sârbilor, prin
manipularea mass-mediei mondiale. Sârbii uciºi în diverse locuri din Bosnia de Vest erau
prezentaþi drept martiri musulmani, în multe jurnale TV falsul a devenit astfel realitate de
gradul II în fapt metaforã a minciunii sfruntate.
Au murit mii de oameni, fraþi de sânge ºi limbã, nu ºi de credinþã: sârbi, croaþi ºi
musulmani, dar ºi bosniaci neimplicaþi în conflict. Spre exemplu, minoritatea aromânilor,
neam de români sud-dunãreni, nerecunoscutã de guvernele balcanice, cu excepþia României,
adepte ale tipului de stat cu minoritate zero.
Un bãtrân cioban aromân, din preajma însângeratului râu Drina, de lângã Veliki
Zvornik, deplângea, în vara anului 1995, soarta neamului sãu corespondentului român de
front, autorul acestor rânduri: Dacã ne prind croaþii, ne aºteaptã glonþul; muslimanii ne
iau viaþa cu gaviso (un cuþit în formã de secerã, cu care se decapiteazã victimele dintr-o
singurã loviturã în zona cervicalã  n.n..); sârbii sunt mai omenoºi, ne trimit în prima
linie a frontului. Pentru cã nu suntem catolici, pentru cã nu credem în Allah, pentru cã nu
suntem sârbi.
Ion VULPE

