Scenariul pentru lichidarea Neamurilor mai acționdează, DAR...
Să avem în vedere, acum, Neamul Românesc
The scenario for the liquidation of the Gentiles still takes action, BUT...
Let us consider, now, the Romanian Gentile
Președintele Klaus Iohanis, Ministrul de Interne Marcel Vela, Primul Ministru
Ludovic Orban știau ce va urma, ceeace e deja la vedere, ușor de constatat de
către toți românii,lichidrea, la propriu, spre exemplu, a bolnavilor de diabet și
tiroidă.
Bolnavii de diabet sunt un procent însemnat din populația României.
Pentru diabet, în farmacii, nu se găsesc pastilele Glucophage, siofor, nici
metformin, fără de care, după niște zile, urmează complicații grave, moartea.
L a fel pentru bolnavii de tiroidă. Există evidența intrărilor medicamentelor în
farmacii. Bolnavii de diabet, având medicamentele pentru diabet, sunt activi,
indiferent de vârstă. La fel cei cu tiroidă.
Datorită Coronavirusului, românii sunt obligați să stea în casă, așa că,
posibilitatea de a se manifesta eficient împotriva asasinării celor dragi, în
cazul de față, prin lipsa medicamentelor, este împiedecată.
În timpul stării de urgență se pot suspenda,unora, sau în totalitate,
mijloacele de comunicare în masă. Se pot suspenda convorbirile telefonice.
Armata poate aresta pe oricie va părăsi locuința. Doar morții au liber...
Ce e de făcut? Biserica și Armata! Armata, la vârf, are specialiști de înaltă
clasă, dar de partea cui? Nu sunt de partea noastră, a Neamului Românesc, a
Țării? Nu vor mai avea timp unde să fugă!
Vulcanul suferințelor noastre va exploda și ne vom elibera de toate forțele
antiromânești.
Lipsa medicamentelor poate provoca panică. Domnilor guvernanți grăbiți-vă,
rezolvați situația, acum, fără scuze, fără explicații!
Partidul Noi, Getodacii!
Gheorghe-Gavrilă Copil,
Președinte
partidulnoigetodacii@gmail.com
www.noidacii.ro

Post scriptum
Până azi, 31 martie, timp de o lună, nu au existat medicamentele în farmacii.
În seara zilei acesteia, au sosit. Situația nu se mai poate repeta!
Suntem împreună
Țara nu se poate aduce la normalitate fără un partid al nostru. L-am înființat.
Sunt redactorul revistei electronice Noi, Dacii! www.noidacii.ro O pasăre
zboară cu două aripi. E nevoie și de o revistă tipărită. Nu este o revistă de
partid, ci pentru toți românii. Primul nr. e gata de lansare. Nu sunt banii
pentru tipărire. Cei ce au un puternic atașament pentru Neamul Românesc,
dar și alte persoane, care doresc să depună bani, pentru tipărirea revistei, au
la dispoziție contul RO54BTRLRONCRT0P64479601
Gheorghe-Gavrilă Copil
The scenario for the liquidation of the Gentiles still takes action, BUT...
Let us consider, now, the Romanian Gentile
President Klaus Iohanis, Interior Minister Marcel Vela, Prime Minister Ludovic
Orban knew what was to come, which is already in plain sight, easy to see by
all Romanians, the liquidation, literally, for example, of diabetes and thyroid
patients. Diabetes patients are a significant percentage of Romania's
population.
For diabetes, in pharmacies, there are no Glucophage, siofor, no metofrmin
pills, without which, after some days, serious complications follow, death.
Same for thyroid patients. There is a record of drug entries in pharmacies.
Diabetes patients, with diabetes medications, are active, regardless of age.
Same with thyroid.
Thanks to Coronavirus, Romanians are forced to stay in the house, so the
possibility of effectively fighting against the murder of their loved ones, in
this case, by lack of medicines, is prevented.
During the state of emergency, some, or all of them, the media may be
suspended. Phone calls can be suspended. The army can arrest anyone who
leaves the house. Only the dead have free...
What's to be done? Church and Army! The army, at the top, has high-class
specialists, but whose side? Aren't they on our side, the Romanian Gentile,
the Country? They won't have time to run!

The volcano of our suffering will explode and we will free ourselves from all
anti-Romanian forces.
Lack of medication can cause panic. Gentlemen, hurry up, resolve the
situation, now, no excuses, no explanation!
We, Getodacs Party!
Gheorghe-Gavrilă Copil,
President
partidulnoigetodacii@gmail.com
www.noidacii.ro
Post scriptum
Until today, March 31, for a month, there were no drugs in pharmacies. On
the evening of this day, they arrived. The situation does not happen again.
We're together
The country cannot be brought back to normalwithout a party of our own.
I set it up. I'm the editor of the electronic magazine Noi, the
Dacians! www.noidacii.ro A bird flies with two wings. We also need a
printed magazine. It is not a party magazine, but for all Romanians. The first
No. It's ready to launch. It's not the money for printing. Those who have a
strong attachment to the Romanian Gentile, as well as other people, who
want to deposit money for printing the magazine, have at their disposal the
account RO54BTRLRONCRT0P64479601
Gheorghe-Gavrilă Copil

Coronavirus
Pentru a nu se ieși din case
Propunere eficientă și ușor de aplicat
Pentru satele României
Primăriile au la îndmână datele necesare pentru această activitate. Tabel cu
numele locatarilor, adresa, nr. telefon, adresa de mail. Pentru început, se află
necesarul de alimente pentru trei zile. Cum? În sate se anunță ziua în care se
adună listele cu cele necesare. Prin telefon, internet, prin deplasare până la
porțile gospodăriilor, prin televiziuni, prin poștă, prim mass media scrisă și
electronică. Conform acestor liste, se aduc cele comandate, la porțile
gospodăriilor, în ziua și ora anunțate din vreme. A patra zi se adună iar listele
cu alimentele necesare. Factorii responsabili, după analiza comenzilor, vor

comunica data viitorului transport.
Modalitățile de plată pentru alimentele primite vor fi stabilite de factorii
abilitați.
Pentru locuitorii orașelor României
În ziua stabilită se introduc listele cu cele necesare ( numele și prenumele
unui membru al familiaei respective, alimentele necesare, adresa, nr.
apartamentului, chiar dacă toți locatarii sunt la aceeaș adresă, pentru a se
evita unele neplăceri) în cutia poștală a Administrației. Pot fi și în plicuri
închise. Primăriile pot primi listele cu cele necesare și prin mijloace
electronice, cu un subiect unic, spre exemplu, Alimente-consemnați la
domiciliu. Aceștia NU mai depun listele la cutia poștală a Administrației
blocului.
Modalitățile de plată pentru alimentele primite vor fi stabilite de factorii
abilitați.
Desigur, nimic nu se poate face fără muncă, de la depozite până la locuințele
Românilor din întreaga țară.Să fim disciplinați, să vrem și vom reuși!
Consemnarea în locuință este o modalitate de luptă eficientă .
Partidul Noi, Getodacii!
Gheorghe-Gavrilă Copil,
Președinte
partidulnoigetodacii@gmail.com
Coronavirus
In order not to leave the houses
Effective and easy-to-apply proposal

For the villages of Romania
Town halls shall be given the necessary data for this activity. Table with tenants'
names, address, no. phone, email address. For starters, there is the need for
food for three days. How? In the villages, the day on which the lists of the
necessary ones are collected are announced. By telephone, internet, by travel to
the gates of households, by television, by mail, first written and electronic
media. According to these lists, the ordered ones are brought to the household
gates on the day and time announced in advance. The fourth day is collected and
the lists of necessary foods. The responsible factors, after the analysis of the
orders, will communicate the date of the future shipment.
The payment arrangements for the food received will be determined by the
enabling factors.
For the inhabitants of the cities of Romania
On the specified day, the lists of the necessary (name and surname of a member

of the family concerned, the necessary food, address, apartment number, even
if all the tenants are at the same address, to avoid some inconvenience) are
entered in the mailbox of the Administration. They can also be in closed
envelopes. Town halls can receive lists of the necessary and by electronic means,
with a single subject, for example, Food-registered at home. They no longer
submit lists to the Block Administration mailbox.
The payment arrangements for the food received will be determined by the
enabling factors.
Of course, nothing can be done without work, from warehouses to housing
Romanians across the country. Let's be disciplined, let's want and we'll succeed!
Recording in the dwelling is an effective way of fighting.
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