GRUPUL DE ACȚIUNE PENTRU RENAȘTEREA DACIEI

TRĂIASCĂ NAȚIA ROMÂNĂ! SUS CU DÎNSA!

C O M U N I C A T G.A.R.D.A. nr.1,2 și 3
/2018
București, 9 noiembrie 2017 – 17 iunie 2018 după Christos –d.Chr. (9 noiembrie 12 017 –17 iunie 12 018 după Zamolse - d.Zm.)

La peste opt luni de la punerea în mișcare a acestei inițiative vă comunicăm următoarele:
I. La data de 9 noiembrie 2017, în Bucuresti, a avut loc prima reuniune a GRUPULUI DE ACȚIUNE PENTRU
RENAȘTEREA DACIEI – G.A.R.D.A. la inițiativa domnului Constantin Găitan – reprezentant al românilor din străinătate.
Au participat reprezentanți ai românilor din străinătate, foști militari, foști diplomați, oameni de afaceri, reprezentanți a i
patronatelor, marilor industriași, ai sindicatelor, ai vechilor boieri de viță domnească autentică, ai profesiunilor liberale, cadre
didactice, scriitori, economiști, oameni politici, ingineri, inventatori și creatori de valori, jurnaliști, funcționari publi ci, daci liberi,
revoluționari, studenți, alte persoane active din noua societate civilă românească autohtonă. S-a constituit un stat major
coordonator însărcinat cu definitivarea prin consens a documentelor de lucru ale grupului spre a fi aduse la cunoștința națiunii
întru continuarea conducerii acțiunilor viitoare. A fost identificate prevederi esențiale ale unei Constituții a Daciei, ale
Programului de dezvoltare RENAȘTEREA DACIEI - pe termen scurt, mediu și lung pînă în 2050. Totodată s-a discutat despre
interesul național de azi, probleme de politică internă și externă, despre un Program de acțiune din 10 puncte și 100 de cuvinte
cu obiective imediate pentru eliberarea țării, pentru unitate, suveranitatea și independența națională, pentru reîntregire,
reconciliere și demnitatea românilor ca oameni liberi din țara noastră și din întreaga lume.
De atunci au fost examinate măsuri pentru naționalizarea resurselor naturale ale României și consolidarea capitalului românes c, a
spiritului creator și inventiv autohton, a patrimoniului național material, imaterial și cultural, consolidarea și stabilitatea internă a
puterii de stat, întărirea forțelor armate ale României.
Au fost analizare căi de reactivare a pensionarilor militari, specialiști din diferite domenii pentru un guvern din umbră pentru
asigurarea viitorului României care se va numi DACIA în conformitate cu idealurile milenare ale strămoșilor noștri.
Au fost examinate programe și idei de acțiune ale guvernului din umbră care să pregătească victoria în alegerile generale
anticipate, necesare, în ultimă instanță, pentru detensionarea situațiilor de criză induse din exterior. O atenție deosebită a fost
acordată reluării relațiilor de prietenie și de cooperare în interes reciproc cu marea Chină, cu BRICS, normalizarea relațiil or cu
Rusia și alte puteri emergente din întreaga lume. S-au analizat perspectivele accederii în Parlamentul României a viitorilor
membri GARDA, astfel încît, fără sprijinul politic al GARDA, să nu se poată forma nici un guvern contra intereselor naționale.
Grupul de Acțiune pentru Renașterea Daciei – G.A.R.D.A. a făcut un Apel patriotic către toți românii cinstiți și iubitori de patrie
de acasă și din străinătate la unitate de luptă pentru libertate, de a acționa împreună - fundații, asociații, federații, partide, oameni
liberi – persoane fizice, păstrîndu-i structurile actuale și libertatea de acțiune, să adere la G.A.R.D.A. pentru a renaște, pentru ca
DACIA străveche, să fie iarăși cum a fost și mai mult decît atît, o țară liberă – nu o colonie, o națiune suverană și independentă
care să trăiască în adevăr, dreptate, muncă și credință, în pace și armonie cu toate națiunile libere ale lumii.
II. La data de 16 noiembrie 2017, a avut loc a doua reuniune a G.A.R.D.A. S-a prezentatdoctrina deodacoumanistă (fondator,
Alexandru Oblu). S-au statuat următoarele reguli de funcționare ale G.A.R.D.A. –(R.F.G.)

1. intrarea este liberă, vine cine vrea, rămîne cine poate.
2. ordinea de zi este liberă, se stabilește prin vot la începerea ședinței
3.toate hotărîrile se iau prin consens
4.documentele propuse și dezbătute se aprobă prin vot secret.
5.ședințele au loc în fiecare joi, între 11 si 13, in același loc lîngă Universitatea din Bucuresti, față în față cu
Librăria Mihai Eminescu – în localul Ca la Mama acasă - sala bibliotecii.
6. activitatea se înregistrează audiovideo.
7. întreaga răspundere privind mesaje și hotărîri revine celor care le propun și le adoptă.
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8. structura grupului se alege prin vot secret.
9. participanții vor prezenta documente privind împuternicirea de reprezentanți al unei fundații, asociații, federații,
sindicat, patronat, partid etc. sau documente personale (cartea de identitate, pașaportul, in original);
10. fiecare participant are obligația de a se consulta cu cei pe care îi reprezinta și de a informa corect despre
deciziile luate în sedințele de joi.
11. comunicările despre acte, acțiuni.inacțiuni, activități ale G.A.R.D.A. se fac cu aprobarea structurii acesteia de
către coordonator și/sau prin purtătorul de cuvînt.
B. Statului Major Coordonator - S.M.C. este structurat astfel: Constantin Găitan – coordonator, Geo Stroe – consilier
general, Mihai Prepeliță – problemele românilor din întrega lume, purtător de cuvint, George Enescu – secretar general și alții în
număr nelimitat care doresc să acționeze discret;
C. Au mai fost dezbătute următoarele documente
a.Proiectul Constituția DacoRomâniei (Daciei) -vezi pe site GARDA si/sau www.sfatulbatranilor.ro,
b.Emblema – simbol G.A.R.D.A este reprezentată în antetul comunicatului, ca și deviza eminesciană ca salut;
c.Revista lunară Dacia a Fundației Academia DacoRomână TDC este și tribuna liberă a GARDA.
d. Consilierul general va redacta primele 10 puncte ale PROGRAMULUI DE ACȚIUNE GARDA -(proiect în dezbatere):
1. Reîntregirea națiunii dacoromâne în granițele sale firești, refacerea unității statului național dacoromân, unitar, unic, suveran și
independent, al cărui teritoriu este inalienabil și indivizibil;
2. Înflorirea culturii, educației naționale și tuturor școlilor de la cele gimnaziale la cele doctorale de toate gradele, a cercetării
științifice în toate domeniilor cunoașterii, inclusiv în cel al spațiului cosmic; creșterea și promovarea limbii dacoromâne, a
științelor, artelor, tehnicii și tehnologiilor de vîrf pentru eternizarea valorilor temporale zamolsiene dacoromânești;
3. Eliberarea națiunii de sub controlul multi și transnaționalelor monopoliste și dezvoltarea unei economii naționale mixte, de stat
și particulare, reindustrializarea, digitalizarea, informatizarea României, renaționalizarea unor ramuri ale economiei de
importanță strategică pentru dăinuirea națiunii, securitatea și apărarea țării, stimularea inițiativei antreprenoriale libere și
ingenioase, care să avem un loc printre primele 25 economii ale lumii, iar în unele domenii printre primele 10, rezervîndu-ne
cîteva printre primele 3, iar unul, cel puțin, pe primul loc în lume, exclusiv, permanent pentru imaginea emblematică a țării.
4. Renașterea și reunificarea și înflorirea sfintelor biserici naționale zamolsian-creștin-ortodoxe și greco-catolică, refacerea
simbolurilor naționale, a steagului, sigiliului, imnului, sub semnul părinților Patriei: Zamolse, Mihai Eminescu, Burebista.
5. Renaționalizarea tuturor resurselor naționale, reamenajarea teritoriului, reconstrucția supra și infrastructurii, protecția
mediului, a apelor și pădurilor, a solului și subsolului, a platformei continentale a Mării Negre, a Grădinii Maicii Domnului;
6. Renașterea identitară prin promovarea adevărului despre istoria națională, a celor peste 13 milenii de existență continuă în
Europa; revigorarea tradițiilor, datinilor, obiceiurilor, portului, dansurilor, cîntecelor, a legendelor și poveștilor strămoșești;
7. Repunerea armatei, serviciilor secrete, poliției, jandarmeriei și altor componente de forță în serviciul națiunii și statului
național dacoromân, înarmarea și instruirea întregii națiuni pentru apărarea patriei, profesionalizarea lor concomitent cu ob ligația
tuturor bărbaților și femeilor de a apăra patria prin stagii periodice sub arme de cel puțin cîteva luni, respectiv concentrări de
cîteva zile pe an în plan teritorial, constituirea Oastei celei Mari la nivelul național și a fiecarei localități și comunități de români;
8. Justiție națională responsabilă, care să judece după Constituție și lege, în numele națiunii, în deplină libertate și răspundere
personală, după o reforma a dreptului în filozofie zamolsiană, astfel ca statul să fie în slujba națiunii și a fiecărui cetățean în parte.
9. Consolidarea sănătății națiunii și ridicarea educației și culturii sanitare la cel mai înalt grad pentru fiecare cetățean român;
10. Reconcilierea națională, solidaritate națională în structurile de obștea dacoromânească, între românii din vatra strămoșească și
cei din comunitățile noastre din întreaga lume, dintre aceștia și minoritățile conlocuitoare din Patria comună.
S-a constituit un grup de lucru pentru Programul de dezvoltare RENAȘTEREA DACIEI - pe termen scurt, mediu și lung pînă în
2050 condus de ec. Florea Dumitrescu; 0722535556, floreadumitrescu@yahoo.com;
e. Au fost examinate propuneri de renaționalizare a resurselor naturale ale României și consolidarea capitalului românesc,
promovarea spiritului creator și inventiv autohton, creșterea patrimoniului național material, cultural și imaterial, consolidarea
economiei și stabilitatea monedei naționale, reindustrializarea țării, proiecte de interes național, înzestrarea și dotarea forțelor
armate ale României cu tehnologie de vîrf.
f. Au fost identificate căi de atragere a tineretului, de reactivare a pensionarilor militari, a specialiștilor din diferite domenii,
pentru constituirea unui guvern din umbră ca se nu se poată forma nici un guvern contra intereselor naționale în Parlament.
g .Au fost stabilite metode noi întru renașterea DACIEI conform idealurilor milenare ale strămoșilor noștri, idei de acțiune ale
GARDA care să pregătească victoria la eventualele alegeri generale anticipate și pentru detensionarea situațiilor de criză.
h. Au fost analizate căi pentru politici alternative, pentru consolidarea relațiilor de prietenie și de cooperare în interes reciproc cu
țările care sprijină reîntregirea României cum ar fi marea Chină, normalizarea relațiilor cu Rusia și cu alte puteri emergente, cu
toate țările lumii care sprijină renașterea Daciei.
i. A fost adoptată propunerea dlui Dumitru Rizoaica: Jurământului față de țară pentru membrii GARDA:
JUR pe conștiința mea, în fața celor dragi, a semenilor mei și a lui Dumnezeu că niciodată nu voi săvîrși acțiuni ilegale sau
imorale condamnabile, acțiuni împotriva intereselor României și ale semenilor mei, că îmi voi face datoria în limita și spiritul
legilor și regulamentelor care îmi reglementează activitatea, astfel încît să am tot timpul conștiința curată, atît față de semeni, cît
și față de Țară, și că mereu voi alege și voi promova necondiționat tot ce este mai bun pentru români și România:-că nu aparțin
și nu voi aparține unor servicii secrete străine si autohtone si/sau societati secrete tip Masonerie, de altfel impotriva legii
si stipulate in Constitutie, și că în activitatea mea nu am și nu voi avea nici o dependență de persoane fizice sau juridice;- că voi
aduce la cunoștința instituțiilor abilitate și a opiniei publice toate acțiunile contrare legilor și intereselor României, de care voi
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avea cunoștință! Dacă nu voi respecta cu sfințenie cele de mai sus, Dumnezeu să abată asupra mea și a tuturor complicilor mei
(între care pot fi și membri de familie!) cele mai cumplite nenorociri și să mă lipsească pe mine și pe toți complicii mei, de
sănatate și fericire si voi suporta repercursiunile legale in vigoare ! Așa să mă răsplătească Dumnezeu!
j. Blocul Unitatea Națiunii (B.U.N.), Societatea Carpații (revigorată la 24 ianuarie de Academia DacoRomână, în urma cu mai
mulți ani în statutele sale din vremea lui Mihai Eminescu), recunosc și susțin acțiunile G.AR.D.A, fuzionînd cu acestea.
k. S-a declanșat o campanie de informare despre Garda pentru strîngerea rîndurilor și creșterea numerică a susținatorilor,
stimularea participării active a conaționalilor în anul Centenarului Reîntregirii la elaborarea noii Constituții a Daciei și a
Programului Dacia 2050 care va face Dacia cea mai bogata țară din lume în următorii 10 ani.
III. La data de 23 noiembrie 2017, a avut loc a treia reuniune și au fost stabilite următoarele:
A. Organizarea unui forum continuu, de comunicare eficientă, responsabil Adi Pop. -www.sfatulbatranilor.ro
B. Publicarea proiectului Constituția DacoRomâniei (Daciei) al Senatului Academiei DacoRomâne ca proiect GARDA care va fi
supus dezbaterii publice pentru a fi îmbunătățit pe site GARDA și/sau www.sfatulbatranilr.ro www.deoumanism.ro );
C. Lansarea lucrării MANIFEST. CARTEA NEAGRĂ A ROMÂNIEI -autor Mihai Șerban ;
D. Statul Major Coordonator a fost extins prin cooptarea unor noi aderenți, iar structura a fost absorbită în proiectul unui
Cabinet dacoromânesc – ca guvern din umbră provizoriu pînă cînd va fi ales prin vot secret de către un FORUM.
Cabinetul DacoRomânesc (C.A.D.R.) condus de Şeful Cabinetului dacoromânesc (S.C.A.D.R.) este compus din următorii
membri:
a) secretar responsabil al controlului administraţiei de stat;
b) responsabil al Direcţiei diplomaţiei românești şi securităţii internaţionale;
c) responsabil al Direcţiei militare de securitate naţională, apărare, informaţii, siguranţă naţională şi ordine publică;
d) responsabil al Direcţiei juridice;
e) responsabil al Direcţiei economico-financiare, buget-investiţii;
f) responsabil al Direcţiei sănătate, muncă, protecţie socială;
g) responsabil al Direcţiei ştiinţă, prognoze, programe, planificare cercetare, proiectare, dezvoltare;
h) responsabil al Direcţiei educaţie, învăţămînt, cultură şi arte;
i) responsabil al Direcţiei de promovare a valorilor dacoromâneşti şi de contracarare a acţiunilor antidacoromâneşti;
j) responsabil al Direcţiei pentru problemele femeilor;
k) responsabil al Direcţiei tineret, mediu înconjurător, sport şi turism;
l) responsabil al Direcţiei analiză, sinteză, comunicare şi relaţii publice; este şi purtătorul de cuvînt al G.A.R.D.A.
E. Menționăm că Emblema G.A.R.D.A a fost elaborată de graficianul Lucian Stoenac, cu chipul celui care a simțit și gîndit că
totul trebuie dacizat, Mihai Eminescu.
F. Revista lunară începînd cu Dacia nr. 12/2017 a FADRTDC a devenit tribuna liberă a G.A.R.D.A. în cadrul B.U.N.

G. A fost redactat și publicat documentul MANIFEST - 2018.
H. Au fost examinate noi propuneri de naționalizare a resurselor naturale ale României și consolidarea capitalului românesc;
J. Au fost identificate noi persoane în cadrul triplării rezervelor unui guvern din umbră.
K. Au fost stabilite metode noi și idei de acțiune întru renașterea DACIEI.
L Au fost analizate noi idei pentru politici alternative cu toate țările lumii care sprijină renașterea Daciei.
M. A fost aprobată propunerea d-lui ADI POP pentru organizarea unui Simpozion național la CRAIOVA în 30 martie 2018cu
tema OBÎRȘIA NEAMULUI NOSTRU urmat de o expediție culturală în Timoc.
N. Ca semn distinctiv în cultură, retro și contra schimbării complicate a normelor limbii române de Academia Română , care
creează monstruozități și zăpăceli în scrisul dacoromânesc, în ciuda faptului că toți academicienii lingviști au votat împot rivă
schimbării normelor dinante de 1989, GARDA, în baza argumentelor Academiei DacoRomâne, a adoptat revenirea la normele
dinainte de 1989, astfel încît doar ROMÂN, ROMÂNIA și DACOROMÂNIA să se scrie cu î din a, iar toate celelalte cuvinte cu
în din i. (conform Comunicatului Senatului Academiei DacoRomâne anexat);
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O. Geo Stroe, coordonatorul proiectului ENCICLOPEDIEI ACADEMIEI DACOROMÂNE, a informat despre finalizarea celei
de-a treia ediții revizuite și adăugite a acesteia în anul Reîntregirii. Se solicită donații de 1 leu, 2% profit pentru FADRTDC.
P. Au fost reluate demersurile pentru a obține sediul public în fosta locuința de serviciu, azi în ruine, a lui B.P.HASDEU.
R. Au fost adoptate măsuri de aplicare concretă a unui plan de măsuri de informare în masă pe rețelele de socializare, despre
acțiunile GARDA, de a interacționa activ cu toată suflarea românească din țară și străinătate pentru strîngerea rîndurilor și
creșterea numerică a susținătorilor, pentru stimularea participării active a conaționalilor la definitivarea Constitutiei Daciei și a
Planului Economic si de Dezvoltare Dacia-2050, cu primii pași în 10 ani.
IV. La data de 7 decembrie 2017, a avut loc a patra reuniune G.A.R.D.A. În 30 noiembrie, cîteva zile, de Ziua Națională a
României, a avut loc prima acțiune a grupului: o expediție culturală la nord de Tisa, în Maramureșul Istoric, la Slatina unde un
grup constituit din Geo Stroe, Cristian Gomoi și Dăscalița Cătălin, care s-a reunit cu grupul maramureșean condus de Mihai
Cozma la Slatina (Solotvino - Ucraina). Cu acest prilej ne-am întîlnit cu fruntașii maramureșeni de la nord de Tisa, am admirat un
spectacol de poezie patriotică, muzică și dansuri tradiționale dacoromânești, am depus coroane de flori la statuia domnitorului
Ștefan cel Mare și Sfînt, am donat numeroase cărți ale membrilor Academiei DacoRomâne prin Editura DacoRomână TDC către
biblioteca Liceului Mihai Eminescu din Slatina. Am onorat invitația la dineul oficial oferit de Consulatul român de la Slatina
(Solotvino), de ziua națională, ocazie cu care am cunoscut și pe guvernatorul ucrainian al regiunii Transcarpatia, fost guver nator
al Crimeei, numeroși invitați din Maramureșul istoric.
Cu acest prilej, pe timpul reuniunii cu fruntașii vieții cultural-educative și artistice din zonă, profesori de limba română, de
istorie, activiști pe tărîm cultural-istoric, oameni de afaceri de pe ambele maluri ale Tisei, la o masă maramureșeană am reușit să
ne împărtășim reciproc problematica dacoromânității de la nord de Tisa și din România, să planificăm următoarele acțiuni.
Am primit copii ale credenționalelor celor care au participat ca delegați desemnați pentru garda națională din Comitatul
Maramureș, de la Vișeul de sus, de la reuniunea învățătorilor români de la Slatina, din cercul electoral al Teceului – Săpînța,
”pentru a reprezenta voința de unire a Maramureșului Istoric la MAREA ADUNARE NATIONALA ROMÂNĂ de la Alba Iulia
și a contribui cu votul lor la deciderea asupra sorții viitoare a neamului românesc din Transilvania, Ungaria și Bănatul Timișan”.
Fundația Academia DacoRomână prin reprezentantul ei, Geo Stroe, a adresat mesajul GARDA la întîlnirea cu frații și surorile
noastre de la nord de Tisa, în sala de festivități a școlii românești din Slatina. A fost acordat titlul și diploma de ”PĂRIN TE AL
PATRIEI”, dlui Mihai Cozma președintele Academiei OJT din Baia Mare, prin eforturile căruia există și va exista liceul
românesc MIHAI EMINESCU din Slatina, iar directoarei liceului, doamnei profesoare Adriana Pop, precum și altor fruntași,
inclusiv unor reprezentanți ai tineretului studios și ai oamenilor de afaceri unioniști, le-au fost acordate diplome ADR de
excelență și alte diplome pentru promovarea valorilor dacoromânești. A fost restructurată filiala A.D.R. în Liceul românesc de la
nord de Tisa, în Maramureș și exprimată speranța că vor fi reactivate legăturile culturale cu societatea ”Dacia” din Transcarpatia,
cu toate organizațiile românești de dincolo de Tisa. Pe timpul acțiunii nu au fost semnalate incidente sau provocări, diversiuni etc.
La București, conform ordinii de zi, au fost stabilite următoarele:
A. Schițarea unui proiect de plan pentru expediții cultural-istorice pînă la 1 DECEMBRIE 2018 la românii din jurul
granițelor actuale ale României, fiind cunoscut faptul că România se învecinează în toate punctele cardinale cu români. În
principal se au în vedere întîlniri de suflet cu frații și surorile noastre de la Cernăuți, din Chișinău, din Bugeac, de la Odesa, la
Ohrid, Salonic, în sudul Dunării, în Bulgaria, Grecia, Albania, Croația, Istria, Voivodina, Serbia, Craina-Timoc, Turcia,
Muntenegru, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria, Elveția, fostele țări din URSS etc. Se au în vedere puncte istorice cum ar fi
mormântul lui Dromichete, Velico Tîrnovo, Balcic, Niș, Bor, Malainița, Uzdin, Vîrșeț, Biserica Albă, Jula, Seghed, Debrețin,
Poroscova, Bălți, Kahul, Dubăsari, cetățile lui Ștefan de la Nistru, în Slovacia, Austria, Cehia, Elveția etc.
B. În următoarea etapă se au în vedere întîlniri cu românii din toate țările Europei, Americilor, din Asia, Africa, Australia și
Noua Zeelandă etc, acolo unde românii sunt așezați compact și sunt bine organizați în obști dacoromânești tradiționale.
C. S-au analizat noi posibilități de a strînge legăturile conform art. 7 din Constituția României – Românii din străinătate -Statul
sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, cu respectarea legislaţiei statului ai cărui cetăţeni sunt. Dacă statul încă nu
împlinește sprijinul, ne vom strădui să împlinim cît putem, de la om la om, acest deziderat constituțional.
D. Au fost dezbatute unele direcții privin Programul național de dezvoltare al României pe termen lung, mediu și scurt pe care
fostul guvernator al Băncii Naționale, economistul Florea Dumitrescu îl coordonează ca proiect al GARDA.
E. Au fost realizate contacte și discuții preliminare cu reprezentanți ai investitorilor străini pe domenii de interes național și
local. Se are în vedere contactarea unor oameni de afaceri din Germania, Franța, Anglia, Italia, Spania, Turcia, China, Japonia,
Brazilia, Mexic, Egipt etc.
F. Au fost propuse tinere și tineri în structura pernmanentă a Cabinetului dacoromânesc – ca guvern din umbră provizoriu.
G. Au fost examinate și alte propuneri pentru renaționalizarea resurselor naturale ale țării, consolidarea capitalului românesc,
promovarea spiritului creator și inventiv autohton, consolidarea patrimoniului național material, cultural și imaterial, istoric și
artistic, refacerea economiei, stabilitatea monedei naționale, reindustrializarea țării, înzestrarea forțelor armate cu tehnologie de
vîrf, transformarea Armatei din România în Armata României pentru apărarea suveranității și independenței României.
H. Au fost actualizate noi căi de atragere a tineretului, concomitent cu reactivarea pensionarilor militari în rîndul cărora există
numeroși simpatizanți ai GARDA, a specialiștilor din diferite domenii, astfel încît, fără sprijinul GARDA, să nu se poată for ma
nici un guvern contra intereselor naționale în Parlamentul României.
I. A fost examinat planul simpozionului național de la CRAIOVA din 30 martie: ”OBÎRȘIA NEAMULUI NOSTRU”.
Î. Au fost reluate eforturile alături de dl dr. Ilie Ionel Ciuclea, fondatorul societății ”Cavalerii Daciei” pentru finanțar ea tipăririi
revistei ”DACIA”.
J. Ca steag simbol al G.A.R.D.A. se aprobă tricolorul roșu, galben, albastru peste care este imprimat steagul dacoromânilor.
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K. Geo Stroe a informat că, pe lîngă finalizarea celei de-a treia ediții revizuite și adăugite a Enciclopediei Academiei
DacoRomâne, se are în vedere ca donațiile viitoare să fie direcționate și prin posibilitatea ca românii să doneze 2% din impozit,
inclusiv din pensii, prin completarea formularului 230 la finanțe, pentru împlinirea altor proiecte culturale fundamentale ale ADR
(Dicționar Etimologic al Limbii DacoRomâne, Istoria DacoRomânilor, Testamentul Zamolsian Dacoromân etc.);
L. La propunerea inițiatorului, Constantin Găitan, toată suflarea dacoromânească care dorește schimbarea din temelii a Soci etăți
Românești este rugată ca în fiecare duminică seara, ora 22 fix, ora României, ,,timp de 10 minute, să ridice o RUGA PENTRU
REUȘITA ACȚIUNII de RENAȘTERE A DACIEI, de reușită a acțiunilor G.A.R.D.A, rugă ce se vrea continuată săptămîna de
săptămînă la aceeași oră. Rugăm pe românii din întreaga lume să țină cont și să se alinieze fusului orar al României. Nu contează
ce religie ai, ce crez ai, în cine și în ce crezi, atîta timp cît o facem din adîncul inimii, cu sufletul curat, pentru un țe l nobil de
schimbare a societății românesti din temelii…”
M. Pentru GARDA s-a aprobat propunerea ca sediul definitiv să devină cladirea fostei Academii de lîngă statuia Leului din
Bulevardul Geniului, în Cotroceni, care are o impresionantă biblioteca încă sigilată de regimurile postdecembriste, cu îndemnul
„Spuneţi generaţiilor viitoare că noi am făcut suprema jertfă pe câmpurile de bătălie pentru întregirea neamului.”
V. După sărbătorile de iarnă, reuniunile au fost reluate. Cu acest prilej au fost stabilite următoarele:
A. În cadrul revistei STUDII ȘI CERCETĂRI DE DACOROMÂNISTICĂ – anuarul 2018 al Academiei DacoRomâne se pot
publica materiale ale GARDA, precum și în paginile revistei DACIA- revista Fundației Academia DacoRomână ”TDC”.
B. Atunci cînd nucleul grupului este în afara Bucureștilor, dl. Mihai Prepeliță și/sau dl. Gheorghe Pețu vor fi în fiecare joi la locul
stabilit între orele 11-13, pentru a asigura permanența, pentru a consemna idei, sugestii, propuneri, critici, a primi și cunoaște
persoanele juridice, fizice care doresc să coopereze cu G.A.R.D.A.
C. Au fost luate măsuri pentru revigorarea Partidului României Europene – P.R.E. pozitia 45 în Registrul partidelor politice de la
Tribunalul București și schimbarea echipei executive împreună cu noua denumire ca Partid al Dacilor Liberi.
D. Au fost stabilite în principiu itinerariile și perioadele aproximative ale viitoarelor expediții culturale GARDA în afara
granițelor politice ale României și acțiunile, mesajele și hotărîrile care trebuie luate în comunitățile dacoromânești.
E. G.A.R.D.A. face prin MANIFEST 2018 un apel către toți românii cinstiți și iubitori de patrie de acasă și din străinătate la
unitate de luptă pentru libertate, solicită tuturor fundațiilor, asociațiilor, federațiilor, sindicatelor, partidelor, persoa nelor fizice
libere, inclusiv românilor cu dublă cetățenie să coopereze, păstrîndu-și independența și planurile proprii ca să acționăm împreună
pentru ca DACIA – să fie iarăși cum a fost și mai mult decît atît, o națiune liberă și nu o neocolonie, suverană și independentă –
nu o slugă, o mare națiune care să trăiască în adevăr, dreptate, muncă și credință, în pace și armonie cu toa te națiunile libere ale
lumii civilizate.
F. Geo Stroe a propus ca Decalogul Românilor conceput de Ion Rațiu să fie însușite și adoptate în G.A.R.D.A:
Cele zece porunci ale românului, înfăţişate de Ion Raţiu la primul Congres al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi, desfăşurat la
Geneva
în
anul
1984:
1. Fii mîndru că eşti român. Afirmă-te întotdeauna ca atare. Suntem un popor nobil şi vechi. Civilizaţia are rădăcini adînci în
pămîntul ţării noastre.
2. Afirmă-ţi dragostea pentru Patrie ori de cîte ori ai ocazia. Nu faci asta pentru că eşti şovin, ci pentru că doreşti să îi serveşti pe
cei rămaşi acasă.
3. Apără drepturile poporului român, în totalitatea sa. Nu regăţeni, nu transilvăneni, nu basarabeni, nu timoceni, aromâni sa u
megleniţi. Toţi suntem români.
4. Ajută-ţi compatrioţii din mult-puţinul ce îl ai. Dă-ţi tainul, nu îl precupeţi.
5. Susţine instituţiile româneşti din diaspora, oricît de modeste sau de imperfecte ar fi acestea.
6. Nu critica niciodată, nici măcar prieteneşte, pe românul care se străduieşte să apere sau să promoveze cauza naţională. Fă tu
mai bine decît el.
7. Nu aduce nicio critică, nici măcar “constructivă”, semenului tău care luptă. Critica ta să se afirme prin faptă: fă mai mult şi mai
bine decît face el.
8. Fii întotdeauna conştient că gelozia, invidia şi calomnia constituie ultimul refugiu al omului frustrat şi slab, care nu mai are
nici ţară, nici poziţie în societate. Nu te lăsa pradă acestor sentimente inferioare.
9. Opune-te numai celor care siluiesc voinţa poporului român. Opoziţia faţă de eforturile altor patrioţi români este o irosire de
energie.
10. Fă ceva pozitiv pentru ţara ta şi pentru compatrioţii tăi. Oricît de modest sau neînsemnat este ceea ce faci, fă -o în fiecare zi.
(autor: Ion Rațiu)
G. Pînă la 30 martie 2018 documentele elaborate și asumate de GARDA vor fi editate în tiraje suficiente și publicate online pe
site-ul propriu. Fiecare mesaj GARDA va fi distribuit împreună cu anexele documentelor elaborate sau asumate, ori în proiect,
existente pînă în prezent.
H. Toți membrii și organizațiile care fac parte, prin reprezentanții lor, din GARDA au adoptat din anul CENTENAR al
REÎNTREGIRII, salutul eminescian: ”TRĂIASCĂ NAȚIA ROMÂNĂ!” și răspunsul ”SUS CU DÎNSA!”
VENIȚI CU NOI!
TRIMESTUL II
I. După 30 ianuarie 2018, reuniunile GARDA și actiunile stabilite au continuat în fiecare joi, cu participare fluctuantă, dar
substanțială.
Au fost dezbătute problemele interne care au frămîntat națiunea, starea națiunii în ansamblu și unele probleme internaționale.
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În sinteză au fost examinate, dezbătute și au fost luate următoarele hotărîri:
A. Întrucît, față de GARDA, cea mai apropiată instituție a națiunii cu care trebuie să cooperăm este și va fi BISERICA
ORTODOXĂ ROMÂNĂ, au fost stabilite punți de legătură și se află pe agendă o întîlnire a GARDA și FADRTDC cu
prea fericitul patriarh Daniel care a apreciat în mod deosebit lucrarea MANIFST. CARTEA NEAGRĂ A ROMÂNIEI.
B. Cu această ocazie avem în vedere să discutăm și unele probleme concrete de cooperare, întrucît, în opinia unora dintre
membrii GARDA, Biserica ortodoxă – care este muma nației române cum aprecia Mihai Eminescu, are nevoie de
sprijinul nostru. În acest sens participarea preoților din comunitățile românești din afara granițelor politice actuale ale
României trebuie încurajată și sprijinită prin acțiuni concrete din țară.
C. Ne propunem să discutăm o problemă de simbol care unora dintre membri GARDA li se pare de mare interes. În toate
scrierile oficiale numele de Iisus Christos apare ca fiind Hristos. Este evident că noi, românii nu suntem hreștini, ci
creștini, iar Academia DacoRomână a căutat prin comunicatele sale să vehiculeze sintagma Iisus Christos, ca o formă de
împăcare a tuturor creștinilor fie ortodocși, fie catolici, în așa fel încît o eventuală unificare să fie centrată prin forme
comune de denumire a simbolurilor creștine. Considerăm că această problemă, deși nu este de competența GARDA, nici
a FADRTDC, suscită un interes special și că numai BOR poate valida sau nu o astfel de fixare a unor simboluri. Totuși,
fiind de interes general, așa cum spunea un mare clasic strateg de renume, despre problemele militare că ar fi prea
importante pentru a le lăsa doar în seama militarilor, așa putem afirma și unii dintre noi, că problemele de identitate
religioasă sunt prea importante ca să le lăsăm numai în seama clericilor, fiind ca și cele militare, de importanță
existențială pentru națiunea dacoromână, sine qua non! Așadar, Iisus Hristos sau Iisus Christos?
D. Au fost întreprinse demersuri concomitente pentru închiria, respectiv a cumpăra, un sediu în centrul Bucureștilor, la
ințiativa dl. consul Ioan Curtean de Hondol, un dac din Munții Apuseni, un moț adevărat care ne-a căutat cu scopul
declarat de a sprijini mișcarea dacistă. Domnia sa a supus atenției propunerea fără echivoc care impune două condiții
cumulative simultane pentru orice membru al GARDA.
Prima – fiecare membru să fie dispus să-și dea viața pentru ca România reîntregită să redevină DACIA lui
Burebista.
A doua – fiecare membru să fie dispus să pună la dispoziția GARDA întreaga avere pentru a birui în eternizarea
valorilor zamolsiene dacoromânești de pretutindeni, pentru dăinuirea DACIEI în vatra străbună a lui Burebista.
E. Au fost identificate drept propuneri pentru sediu central permanent, în primul rind, a unei clădiri din centrul Pieței
Universității peste drum de Universitatea DALES, fosta clădire a Ministerului Apărării din secolele trecute, unde după
1989 au fost sediile unor ong, partide și societăți ale revoluționarilor din decembrie 1989, și o altă clădire situată pe
Constantin Noica, lîngă Podul Cotroceni, unde P.R.E. a avut o perioadă sediul public, înainte ca regimul terorist
băsescian să viruseze partidul, clădire care să devina blocul DACIA, respectiv, prin cumpărare sa, reconstruim casa
DACIA.
F. O altă problemă centrală în discuțiile din acest al doilea trimestru este atragerea partidelor politice la o Alianță Națională
a Dacilor Liberi, astfel ca începînd cu luna mai să reactivăm tot frontul politic al mișcării daciste din țară și din
străinătate. Discuțiile, deosebit de delicate, au fost destul de furtunoase, unele partide prin șefii lor au venit la locul de
dezbatere și și-au reînnoit angajamentul de cooperare în unitatea politică, altele constatînd că se politizează problematica
DACIEI au manifestat rezerve privind această acțiune.
G. Constatînd participarea unor diplomați de carieră la acțiunile GARDA, au fost abordate și unele probleme privind
diplomația românească, dificultățile întîmpinate în prezent și unele aspecte privind împrospătarea personalului
diplomatic și consular al României în zona de acțiune a GARDA. S-a constatat că, îndeosebi la consulatele din jurul
granițelor țării noastre, precum și în acele țări în care minoritatea dacoromână (sub diferite denumiri) este lipsită de
drepturi și libertăți fundamentale, deși în România, tocmai cetățenii acelor țări unde românii minoritari nu sunt
recunoscuți ca români, ei neavînd drepturi elementare, fundamentale, recunoscute la nivel european, ori nici măcar la
nivelul la care în România cetățenii statelor străine în cauză beneficiază de ele. Prin reciprocitate, trebuie luate măsuri
fără nici o excepție. Pentru că noi nu putem face pași necivilizați înapoi, pe baza de reciprocitate, privim soluționarea
acestor nedreptăți prin cereea unui regim politic de drepturi și libertăți cetățenești cel puțin cu tratament egal ca la noi.
H. Acțiunea de la CRAIOVA a fost o reușită ctitorie a unui far dacoromânesc care să lumineze identitatea națională la sud
de Dunăre, așa cum acțiunea de la Slatina - Solotvino, în Transcarpatia –Ucraina, de ziua națională 1 Decembrie 2017, a
fost pentru maramureșenii de la nordul Tisei. Despre conținutul de idei și atitudini stau mărturie lucrările simpozionului
OBÎRȘIA NEAMULUI NOSTRU, cu o participare de peste 100 de persoane, cu documentele audiovideo postate pe
Internet, precum și o lucrarea tipărită in format A4 cu peste 360 de pagini cuprinzînd problematica abordată în
comunicările, studiile și articolele elaborate de participanți din România și Moldova, din zona Olteniei și din toată
România. Personal, după o răceală puternică, nu finalizasem și nu corectasem materialul cerut mai inainte pentru
publicare, totuși l-am trimis si a fost publicat. Rog să considerați materialul alăturat definitivat în ziua de 30 martie ca
fiind cel prezentat așa cum am spus în ziua comunicării publice în rezumat a celor prezentate.
I. S-a decis ca ediția a I-a să fie urmată de noi ediții, probabil în toamnă, în octombrie, așa cum vor stabili organizatorii din
Craiova, care să privească viziunile în tema: ” ÎNAINTEVĂZĂTORII NEAMULUI NOSTRU” de la începuturi pînă în
viitorii posibili și dezirabili.
Sufletul acțiunii a fost dl ADI POP care a prezentat cu această ocazie rezultatele științifico-tehnice ale cercetărilor
proprii ale firmelor pe care de multe decenii le păstorește, creînd o adevărată școală zamolsiană dacoromânească de creativitate și
acțiune la care au participat mii de tineri. Drept pentru care Academia DacoRomână a conferit dlui ADI POP titlul suprem și
diploma de PĂRINTE AL PATRIEI.
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Cel care a fost organizatorul și realizatorul acestui eveniment a fost CĂTĂLIN ZAMFIR prin ASOCIAȚIA ARTA
ZALMOXA, care a reușit cu sprijinul participanților să strîngă citeva sute de titluri de carte în limba română, inclusiv de la
Editura DacoRomână spre a fi donate preotului Boian Aleksandrovici din Malainița și protopopiatului din Negotin. Preotul Boian
a primit din partea Academiei DacoRomâne, pentru toate strădaniile domniei sale de a fonda o biserică ortodoxă românească în
Dacia Ripensis din Timoc, titlul si diploma de doctor în dacoromânistică – specialitatea teologie și patristică, pentru ctitoria pe
care a realizat-o pe moșia strămoșilor săi vlahi, dacoromâni de viță veche, pentru curajul cu care apără limba strămoșească,
datinile, credința și cultura nației noastre.
Un comunicat privind acțiunea de la Craiova urmată de expediția culturală din Timoc va fi acordat presei de către Asociația
Arta Zalmoxa care a organizat totul de la inițiativă la finalizare.
J.
In mai multe reuniuni ale GARDA s-a pus problema fondării unei societăți de apărare a drepturilor și libertăților
cetățenești contra regimurilor teroriste postdecembriste. CONTRATERROR, și în special contra regimului lui T.
Băsescu și acoliții săi.
K.

La inițiativa dlui Mihai Prepeliță – candidatul Academiei DacoRomâne la premiul Nobel pentru literatură născut la
Bahrineștii Bucovinei, lîngă Fîntîna Albă, unul dintre cei trei vicepresedinti ai ADR, a fost instituit titlul și diploma de
MARTIR AL REÎNTREGIRII PATRIEI și a propus următorii:

MARTIRI AI REÎNTREGIRII PATRIEI
BUCOVINA și BASARABIA
1. Ilie Motrescu
2. Grigore Vieru
3. Leonida Lari
4. Valeriu Graur
5. Gheorghe Ghimpu
6. Ion Aldea-Teodorovici
7. Doina Aldea –Teodorovici
8. Alecxandru Șoltoianu
9. Ion Ungureanu
10. Dimitrie Matkovschi
11. Ion Gheorghiță
12. Mihail Garaz
13. Nicolae Lupan
14. Gheorghe Cincilei
15. Andrei Giurunga
15. Vasile Coroban
16. Nicolai Costenco
17. Mihail Churichieru
18. Alexei Marinat
19. Alexie Mateevici
20. Anatolie Paniș
21. Vadim Pirogan
22. Petru Ștefănucă
23. Vasile Țepordei
24. Virgil Bulat
25. Nicolae Vostin
26. Jucheria Patraș
27. Gavril Patraș
28. Saveta Patraș-Prepeliță
29. Ștefan Prepeliță
30. Nicolae Tofan
31. Mihail Bețianu
32. Ilie Ilașcu
33. Paul Goma
34. Anița Nandriș
A trecut în eternitate cel care a fost ec. FLOREA DUMITRESCU, ambasador, fost ministru, care a aderat la
GARDA și se oferise voluntar să lucreze la elaboraea Programului de dezvoltare economico-socială pentru
renașterea Daciei. Post mortem, i-a fost acordat titlul și diploma de PĂRINTE AL PATRIEI din partea Senatului
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Academiei DacoRomâne.Un comunicat al ADR referitor la viața și opera celui trecut la cele veșnice a fost publicat
în revista DACIA nr.4 / 2018 a FADR”TDC”.
TRIMESTRUL 2/2018
L.

O nouă expediție culturală s-a efectuat spre Viena, pe drumul întregitorilor de țară, al memorandiștilor ca și al lui Mihai
Eminescu, ocazie cu care, plecînd de la Baia Mare, de la președintele fondator al Asociației Academia OJT BOEMA,
Cozma Mihai, începînd cu data de 25 mai 2018, pină la sfîrsitul săptămînii, cu autobuze, in organizarea dl. Gavril Babiciu.
El a organizat în detaliu aceasta expediție culturală sub titlul Viena -”Centenarul-Marii Uniri”25-27 mai 2018.
În comunicatul său de presă cu acest generic s-a arătat că au avut loc o serie de evenimenteculturale, de înaltă ținută
intelectuală și deosebită anvergură, prin care s-a celebratgrandioasa împlinire istorică, a neamului românesc – MAREA
UNIRE a ROMÂNILOR,desăvârșită la ALBA IULIA, în decembrie, 1918.
Încă de la sosire a fost depuse coroane de flori la Monumentul militarilor români căzuți în primul război mondial îngropați
în Cimitirul central din Viena, la care au participat și reprezentanți ai Ambasadei României în Austria, urmate de o slujbă
religioasă de pomenire a celor trecuți în eternitate.
Organizatori au fost Cercul Cultural Româno-Austriac și RTV ”Unirea”, din Wiener Neustadt –Austria, în colaborare cu:
coorganizatori – Asociația Șvabilor Bănățeni din Viena, Asociaţia „Renaşterea şişeşteană”din Maramureș, Asociația
Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, din Canada. Parteneri – Ambasada României în Republica Austria, Agenția de Presă
Națională,„AGERPRES”, din România, Asociația Austro-Română din Viena / Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft –
Austrom, Asociaţia „Unirea. Freunde Rumäniens in Österreiche.V.“Wien, Asociația „Hora” din Viena, Asociația
„Românca”, din Londra, Agenția de Presă„Așii Români” din Nurnberg, Germania, TV „Porțile Nordului” MM, Uniunea
Artiștilor
Plastici, filiala Vâlcea. Colaboratori – Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – UZRP, Universitatea de Vest
“Vasile Goldiș”, din Arad; Ansamblul „Gura Izvorului”, din Vatra Moldoviței, Suceava,Ansamblul „Muguri și Mlădițe de
Tezaur”, al Casei de Cultură „Ioan Ciordaș” din Beiuș,Primăria Sisești, jud. Maramureș.
Pe parcursul a trei zile (începând cu 25 mai, 2018, și încheindu-se pe 27 mai, 2018), au avut loc simpozioane, conferințe,
dezbateri intelectuale, dialoguri jurnalistice, pornind de latema istorică amintită anterior, dar și lansări de carte, expozi ții de
fotografie și de pictură,concerte și spectacole în aer liber. Un moment deosebit îl va constitui lansarea filmuluidocumentar
AGERPRES , cu titlul ”Marea Unire – România, la 100 de ani”.
De menționat, participarea amplă, a numeroase personalități, din viața intelectuală șicultural-artistică, românească, care iși
vor aduce prețiosul aport, la realizarea scopuluipropus. Vom aminti aici doar câteva nume: prof. dr. Mircea Gheorghe
Abrudan, mag. dr.Hans Dama, prof. Simion Dănilă, d-ul Dorel Ușvad, scriitoarele și jurnalistele DoinaIovanel Spineanu,
Adriana Weimer, Ionela Flood, Mariana Moga și Floarea Cândea, domniiAlexandru Ioan Giboi, Ioan David, Nicolae Godja,
Gavril Babiciu, AgnesMaria Orban, Mihai Anthony, și mulți alții.
Programul s-a desfășurat astfel:
-Vineri, 25 mai, 2018, ora 10:00, în SALA FESTIVĂ, etaj 2, sector 1, din PRIMĂRIAVECHE, WIPPLINGER STRASE 68, VIENA CONFERINȚA PE TEME ISTORICE:
Au conferențiat:
-Dr. Mircea Gheorghe Abrudan. Teme: Făurirea României și Principalii factori care aucontribuit la păstrarea ființei
naționale a românilor din Ardeal, Banat, Parțium și Maramureșînainte de 1918.
-Mag. Hans Dama. Tema: Formarea comunității românești din Viena în perioada ImperiuluiHabsburgic și Austro-Ungar;
EXPOZIȚII DE PICTURĂ, FOTOGRAFIE:
– expoziția de fotografie, a Agenției de Presă Naționale AGERPRES, România: "Evolutie -100 de ani"
– expoziția de pictură a artistei plastice Alina Deică,
– expoziția de fotografie, cărţi poştale, ilustrate şi alte materiale de Dorel T.Usvad, dinViena, mare filatelist, cartofil,
numismat, promotor al românismului.
– lansarea volumului bilingv (german-roman) de versuri „TU, FELIX AUSTRIA”,semnat de Mag. Dr. Hans Dama
(traducerea din germană a fost realizată de prof. Simion Dănilă);
DIALOG JURNALISTIC.
-Sâmbătă, 26 mai, 2018, ora 12:30, pe insula din FABRIKSGASSE 5, 2493LICHTENWÖRT- WIENER NEUSTADT ”UNIȚI PRIN CÂNTEC ȘI IUBIRE DEȚARĂ”, festivitate intercultural, dedicată CENTENARULUI ȘI ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI, spectacol în aer liber.
-Duminică, 27 mai, 2018, ora 9:30, KIRCHENPLATZ 3, 2493 LICHTENWÖRT- WIENERNEUSTADT.Petru detalii
Cercul Cultural Româno-Austriac UNIREA / Rumänisch – ÖsterreichischerKulturkreis UNIREA, Pottendorfer Straße 268,
A - 2700 Wiener Neustadt; E-Mail: unirea@hotmail.com; Telefon: +43(0)262282154;Fax: +43(0) 2622 / 82154; Handynummer: +43(0)664 3419664; Home Page:www.radiotvunirea.com.
Au avut loc schimburi de opinii culturale cu cei interesați de fenomenul dacoromânesc din țară și din lume, au fost donate și
unele cărți, reviste și din partea membrilor Grupului de Acțiune pentru Renașterea Daciei – GARDA, ai Academiei
DacoRomâne, au fost expuse unele idei, informații despre faptele, creațiile cultural-științifice, s-au facut schimburi de opinii
privind nevoile și speranțele românilor din țară și din străinătate. Au avut loc discuții sincere cu unii dintre participanții la
aceste manifestări care au fost urmate de vizitarea unor obiective turistice, inclusiv a Universitații, ale unor biserici,
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catedrale, a altor obiective culturale din Austria. A fost vizitată inclusiv Academia Tereziană Militară WIENER
NEUSTADT.
Personal am primit o invitație la o nuntă în Sișesti și mărturisesc că am fost bucuros de aceasta.
Pe timpul deplasării, în autobuze, am fost solicitat să relatez cîteva din rezultatele cercetărilor proprii și ale colegilor
noștri, precum și probleme de dacoromânistică la zi. Un film precum și o serie de fotografii ale participanților la activitățile
desfășurate vor fi anexate la acest comunicat de urmare.
M. Academia DacoRomână, Academia Boema OJT și GARDA inaugurează la 17 iunie 2018 în Transcarpatia – Ucraina un
bust al marelui vizionar, doctrinat și poet național într-o localitate cu majoritate românească în Maramuresul istoric la
nord de Tisa. Bustul a fost realizat de sculptorul Constantin Sinescu, membru al Academiei DacoRomâne, doctor
honoris causa al acesteia.
N. Pregătim și o expediție culturală în iulie, la invitația oficialităților din localitatea Polovragi cu proilejul nedeile
tradiționale ale trăitorilor de pe acele meleaguri strămoșești.
O. Pregătim în octombrie un Simpozion național intitulat ”VIZIONARII NEAMULUI NOSTRU”, la inițiativa și in
organizarea Asociației Arta ZAMOLXA la Craiova, urmat de oexpediție în Bulgaria (Calafat – Vidin –Sofia- Salonic cu
întoarcere prin Valea mormintelor tracilor, Velico Tirnovo –Kaliacra- Balcic, Silistra) și înspre Odesa în lunile ce
urmează, dar și la Ghiula- Ungaria, precum și o acțiune specială în Harghita și Covasna pentru solidaritate cu românii
care au avut de suferit datorită unor conjuncturi antinaționale din vremea regimurilor politice teroriste care au guvernati
țara și aceste județe.
P. Rog să pregătim fiecare și cîteva cărți pentru donații în comunitățile românești vizate de expedițiile noastre.
Salutul eminescian: ”TRĂIASCĂ NAȚIA ROMÂNĂ!” și răspunsul ”SUS CU DÎNSA!”
VENIȚI CU NOI!
Întocmit: Geo Stroe
Inițiator
coordonator,
Constantin
Găitan, constantingaitan@gmail.com, 0722311707, UK 00447404545910
relații la: 0722972522, geostroe@gmail.com, c.cretu49@gmail.com, 0740919998, aloblu@yahoo.com, adipop@popservice.ro,
skype
adrianpop58,
vasile.zarnescu@gmail.com,george_enescu13@yahoo.com,mihaicozma_rodina@yahoo.com,
gheorghe.petu@gmail.com, mihaiprepelitze@gmail.com,ioan.agaficioaia@gmail.com,grigoriu.florin@gmail.com.
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