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Am propunerea şi rugămintea să lecturaţi
următorul
articol,
intitulat
„Împotriva
partidului
nostru”,
apărut
în
ziarul
„Socialismul” Nr. 11 din 1 februarie 1924:
„Aşadar, cum era de prevăzut, guvernul a
interzis atît ţinerea la Bucureşti a congresului
partidului nostru, cît şi comemorarea
morţii lui Lenin printr-o întrunire publică...
Baricadat în dosul atît de arbitrarei măsuri a
stării de asediu, care nu s-a mai ridicat de la greva
generală încoace, el răpeşte sistematic Partidului
Comunist orice posibilitate de manifestare publică.
Nu însă cu aceeaşi măsură sunt tratate celelalte
partide şi înjghebări de tot felul. Care partid politic
sau altă organizaţie n-au ţinut neturburate în
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capitală întruniri şi congrese?
Chiar duminica trecută sindicatul
proprietarilor nu numai că s-a
întrunit la „Dacia”, dar a manifestat
şi pe străzi, cu tot regimul stării de asediu.
Social-democraţii
nici
ei
nu
sunt

Recurs la memorie: interzicerea
organizaţiilor cu caracter comunist
timaţi domni parlamentari – iniţiatori ai
proiectului „Propunere legislativă pentru
interzicerea organizaţiilor politice cu caracter
comunist”,
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Gheorghe Gheorghiu-Dej (primul lider
comunist al României) - deţinut politic
în 1943. Felul infracţiunii: „Comunism”
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societatea s oc i a l i s tă
Este societatea omului
nou, a omului onest şi
drept, în care sărăcia
nu poate să existe.
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Noi ştim perfect de bine, şi ca
noi o ştiu şi cei care ne prigonesc...
În actuala conjunctură politică şi
economică, cînd burghezia exercită cea
mai desmăţată dictatură împotriva
masselor muncitoreşti strivite sub povara
greutăţilor, guvernanţii îşi dau bine seama
că numai Partidul Comunist e portdrapelul revendicărilor celor exploataţi şi
că dacă i s-ar îngădui să-şi spună cuvîntul,
în mod public, în chestiunile la ordinea
zilei, temeliile dictaturii capitaliste s-ar
resimţi ca în urma unor puternice zguduiri.
Tocmai de aceea partidul nostru este scos în
afara legii, lucru care se vede nu numai acum,
cu prilejul ţinerii congresului şi a comemorării
lui Lenin, dar chiar din momentul
proclamării lui ca Partid Comunist la
congresul
din
Mai
1921.
De trei ani aproape partidul nostru nu
are o singură zi lipsită de zbucium. Arestările,
schingiuirile,
percheziţiile,
confiscările
formează un lanţ neîntrerupt în viaţa sa.
Dar întocmai stejarului care stă
neînconvoiat în mijlocul furtunii, aşa
şi partidul nostru rămîne neînfrînt în
lupta pe care i-o impune capitalismul.

El îşi trage puterea vitală din
aspiraţiile
muncitorimii
şi
nicio
prigoană n-ar putea să-l răpună...
Cu cît mai aspre vor fi restricţiunile
îndreptate împotriva liberei manifestări a
Partidului Comunist, cu atît mai intens se va
revărsa energia potenţială acumulată într-însul.
Să fie sigură burghezia că, mai curînd
decît se aşteaptă ea, partidul nostru se va
ridica victorios, scuturînd întregul cortegiu de
ilegalităţi şi opresiune sub care se zbate astăzi.”
Permiteţi-mi, domnilor senatori –
iniţiatori de „Propunere legislativă pentru
interzicerea organizaţiilor politice cu caracter
comunist”, să vă invit la un moment
de reflecţie. În anul 1924, anul aparţiei
articolului, ziarul „Socialismul” a fost interzis,
iar Partidul Comunist din România a fost scos
în afara legii. Au urmat arestări şi ani grei
de închisoare pentru comunişti: Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu ş.a.
(Astăzi se vorbeşte, însă, doar de aceia care
au stat în închisori în perioada socialistă...)
Dar, oare, pedepsele primite le-au schimbat
cîtuşi de puţin convingerile? Ei au rămas
comunişti pînă la final, iar cînd Partidul
Comunist a preluat conducerea, după
actul de la 23 August 1944, au „îndrăznit”
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să construiască şi cîte ceva în ţara aceasta...
Ca într-o buclă temporală, parcă un
blestem ne împiedică să învăţăm din lecţiile
istoriei pentru a putea evolua şi pentru a nu
repeta aproape identic greşelile trecutului.
Actualul proiect de lege, dacă va fi adoptat,
va putea întîrzia un timp această (r)evoluţie
socială, prin reprimarea brutală a efectelor.
Dar, ca oricare paliativ, nu va duce la
„vindecare” fără abolirea cauzelor...
P.S. – Felicitări domnilor senatori care
au solicitat să fie radiaţi din lista iniţiatorilor
propunerii legislative!
Alexandru Voicu

(Publicat online pe adresa Senatului
României la data de 8 octombrie 2015, cu
numărul de înregistrare 619: https://www.
senat.ro/LegiProiectAdmin.aspx?Cod=19262 )
Nota Redacţiei: În data de 21.10.2015,
Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea
legislativă pentru interzicerea organizaţiilor
politice cu caracter comunist (https://www.
senat.ro/legis/PDF/2015/15b460LG.pdf ).

Prima Conferinţă Internaţională a Muncitorilor din Industria Auto

L

a Sindelfingen, oraș satelit al Stuttgartului, sediul marelui concern Daimler
Benz - producătorul celebrelor autoturisme
Mercedes, s-a desfășurat, între 14 și 18
octombrie, „Prima Conferință Internaţională
a Muncitorilor din Industria Auto” („1st
International Automotive Workers’
Conference 2015 – IAC”). La această
Conferință au participant delegați
din țări de pe 4 continente, țări
în care muncitorii construiesc
automobile în condiții de exploatare
capitalistă. Au fost prezenți delegații
din: Brazilia, Columbia, Venezuela,
Mexic și SUA (America de Nord și
Sud); Turcia, Iran, Pakistan și India
(Asia); Africa de Sud, Egipt și Maroc
(Africa); Germania, Franța, Spania,
Anglia, Austria, Ungaria, Ukraina,
Rusia, Polonia și România (Europa).
România a fost reprezentată
de tovarășii: Petre Ignatencu - președintele
Comitetului de Reorganizare al PCR și
Liviu Lungu - președintele Comitetului
de inițiativă pentru fondarea Partidului
Comunitar Din România, reprezentanți
autentici ai clasei muncitoare din România.

În cadrul Conferinței au fost abordate
diferite aspecte care preocupă muncitorii din
industria constructoare de automobile din
fiecare țară reprezentată, precum:
1. Protecţia muncii, în special în condițiile
radiaţiei electro-magnetice;

2. Împărțirea muncitorilor, a forţei
de muncă, în muncitori temporari sau
subcontractanți, cu contracte permanente
sau muncitori detașați la filialele din alte țări
(plătiți cu salarii mai mari decît autohtonii
care se consideră discriminați);

3. Puterea femeilor în industria auto;
4. Tineretul – viitorul nostru. Viaţa e luptă
permanentă pentru drepturile sociale;
5. Pericolul catastrofei globale asupra
climei, industria auto ca mediu climatic
şi materie primă ucigaşă şi sarcinile
muncitorilor din industria auto în
acest domeniu;
6. Migraţia şi internaţionalizarea
mişcării muncitorilor din industria
auto;
7. Cum să dobîndeşti unitatea
muncitorească?;
8. Lupta pentru drepturi, pentru
organizarea în asociații libere şi
activitate politică în companii,
libertate de expresie şi de grevă
în lupta împotriva persecuţiei
asociațiilor muncitorilor şi a
represiunii politice;
9. Alianţa între corporaţii şi
guverne, atacurile lor împotriva pensiilor şi
sistemelor de securitate, şi experienţa luptei
împotriva lor;
10. Reformă şi revoluţie - mai mult de 150
de ani de controverse asupra alternativelor
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sociale în mişcarea muncitorească;
11. Rolul şi sarcinile muncitorilor din
industria auto, ale Grupului Internațional
de Coordonare-ICOG şi ale Conferinţei
Internaţionale a Muncitorilor din Industria
Auto - IAC în solidaritatea internaţională şi
mişcarea muncitorească de pretutindeni;
12. Lupta împotriva închiderii fabricilor şi
concedierilor temporare masive.
Delegații români au prezentat faptul
că România postdecembristă a renunțat
la caracterul național al produselor
industriei auto și au cedat proprietatea
asupra mijloacelor de producție, cele
două uzine de la Pitești și Craiova, unor
concerne străine, Renault la Pitești și Ford la
Craiova, readucînd exploatarea capitalistă
în acest domeniu (muncitorii avînd doar
calitatea de salariați) după ce, înainte de
decembrie 1989 muncitorii din industria
auto, ca și toți muncitorii din România,
aveau calitatea de proprietari, producători
(salariați) și beneficiari ai muncii lor.
De asemenea, tovarășul Liviu Lungu a
pezentat o soluție proprie pentru diminuarea
poluării mediului de către produsele industriei

auto, automobilele, prin reciclarea deșeurilor
invizibile - noxele de la eșapament și aerul cald
de la instalațiile de aer condiționat - printr-o
metodă inventată de el, metodă care constă

în transformarea căldurii în electricitate.
Pe perioada desfășurării Conferinței a
avut loc pe străzile orașului Sindelfingen o
mare manifestație de sprijin a muncitorilor
din industria auto de pretutindeni, la
După-amiaza acelei zile trecuse
greu, toridă, peste gîndurile lui.
Apoi, brusc, se urnise un vînt
bezmetic, ridicînd nori de praf şi iarbă
uscată, nori de frunze moarte. Nori de griji.
Cerul devenise pămîntiu. Şi tocmai atunci,
sosise omul cu informaţia: Dezsi, cu banda
lui, se aciuiase în casa fostului moşier Guţu,
aşteptînd să treacă furtuna apoi să plece.
Sergentul raportează urgent centrului. În
cel mult un ceas, îi vor veni ajutoarele...
Pascu ascultă îngîndurat zbuciumul
furtunii de afară. Noaptea cade prea repede
peste case, peste pămîntul ars de secetă.
Încă nu plouă. Doar vîntul suflă sălbatic, în
rafale scurte. Oamenii privesc cu răbdare
şi credinţă cerul întunecat: acolo sus, apa
musteşte şi în curînd va ploua. Sergentul
priveşte şi el cerul şi nu se bucură ca ceilalţi:
furtuna e de partea bandiţilor. Furtuna
va întîrzia sosirea ajutoarelor de la centru.
Iar tîlharii vor dispare iarăşi din sat. Şi
asta nu se poate! Cu nici un chip nu se
poate! Banda nu trebuie să mai părăsească
satul. Altfel, niciodată el, şeful postului de
miliţie, nu va mai putea privi deschis în
ochii poenarilor. Şi atunci, luă hotărîrea...
E aproape de miezul nopţii; ajutoarele
de la centru încă n-au sosit. Furtuna se
dezlănţuie năpraznic, în nesfîrşitele şuvoaie
de apă. Vîntul şi apa urlă şi taie respiraţia.
Drumul pînă la casa lui Guţu e lung, e
nefiresc de lung. Sergentul Pascu zăreşte,

Liniştea de la miezul nopţii

D

e săptămîni de zile, o vipie uscată,
vlăguind pămîntul, pîrjolea sufletul
oamenilor, stîrnind deopotrivă gînduri negre
şi nori de praf care nu se mai sfîrşeau: secetă.
Sergentul Gheorghe Pascu, şeful Postului
de Miliţie din comuna Poiana, întîlnea
însă în ochii oamenilor şi altceva decît grija
secetei: se stîrnise prin părţile poenarilor,
pe vremea aceea, tirania sîngeroasă a unor
bandiţi. Căpetenia lor, tălharul Dezsi,
organiza crunte descinderi în satele ţinutului,
maltratînd populaţia, furînd alimentele,
lăsînd pradă focului casele jefuite. Oamenii
se temeau de secetă, dar se temeau cumplit
şi de incursiunile lui Dezsi. De aceea
privirile lor ardeau ciudat şi sergentul
Gheorghe Pascu simţea arsura aceasta în
suflet: „De ce nu-l prinzi pe tîlharul Dezsi?”.
În ziua aceea de 9 august 1953, sergentul
Pascu, şeful Postului de Miliţie din comuna
Poiana, era obosit, prăfuit, nedormit, dar,
dincolo de oboseala împîclită în ochi, în
gesturi, se desluşea o încordare abia strunită,
propriu zi nu era încordare, ci aşteptare, acea
aşteptare curioasă, cînd ştii cu certitudine
împlinirea unui fapt, cînd aştepţi acel fapt
pe care l-ai calculat meticulos, ştii că vine,
ştii când vine şi totuşi îl aştepţi fremătînd,
vibrînd cu sufletul înţepat de îndoieli, de
întrebări... Sergentul aştepta o informaţie.
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care au participat și delegații români pe
lîngă ceilalți reprezentanți ai delegațiilor
participante la Conferință, precum și
reprezentanți ai marelui sindicat german
IGMetal, ai Partidului Marxist-Leninist
German - MLPD și ai Organizației
Comuniste Internaționale - ICOR.
Lucrările Primei Conferinţe Internaţionale
a Muncitorilor din Industria Auto s-a
încheiat cu alegerea membrilor Grupului
Internațional de Coordonare, care va
coordona activitatea organizației constituite
pe o perioadă de 4 ani, pînă la următoarea
Conferință, a regulamentului de funcționare
a acestuia precum și Rezoluția finală.
Rezoluția finală face apel la unirea
tuturor muncitorilor din industria auto din
lume pentru a promova și apăra în mod
unitar interesele tuturor muncitorilor din
această ramură producătoare a unui produs
foarte important in viața omului modern automobilul.
A consemnat:
Petre Ignat

prin pînza învolburată a ploii, ferestrele
luminoase, largi ale casei boiereşti, cu ziduri
şi scări din piatră, cu cerdac înalt, zăbrelit.
În spatele ferestrelor, forfotă de umbre. E
rumoare înăuntru. Sînt mulţi oameni acolo.
Şeful postului de miliţie ştie cine sînt, ştie
că forţele sînt inegale, crunt de inegale. Dar
nu are de ales. Trebuie să le bareze calea...
Noaptea e brăzdată de fulgere lungi,
frînte, în sclipătul cărora şuviţele de ploaie
capătă sens de curgere eternă. Casa lui Guţu
– casa cu tîlhari – este supravegheată cu
atenţie. Mai încolo, în noapte, bandiţii îşi au
şi ei străjile lor. O clipă numai, Pascu le-a zărit

siluetele negre. Furtuna încă îşi cîntă cîntecul
ei, monoton şi aprig, în puterea nopţii.
Timpul abia se tîrăşte. Sergentul gîndeşte că
ajutoarele de la centru nu pot fi prea departe.
Numai dacă... Atunci plesnise primul foc de
armă. Pornise din spatele casei. În lumina
ascuţită şi scurtă a unui fulger, un bandit
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observase mişcare în curte, în apropierea
gardului şi trăsese instantaneu. Apoi, a urmat
canonada. Puşti, mitraliere, pistoale automate
răpăiau sacadat, din spatele ferestrelor...
Sergentul Pascu se afundă cu pieptul în
noroi, se lipeşte de pămînt, înfiorat de forţa
aceea năpraznică a armelor duşmane, de
tumultul şi mulţimea lor. Apoi, îşi saltă încetîncet privirile înainte. Siluetele din casă se
precipită către cerdacul zăbrelit, se grupează,
focul s-a mai rărit, doar un automat mai
latră metalic, fără ecou, de la o fereastră,

M

unca este baza existenţei societăţii,
condiţie veşnică, naturală a vieţii
oamenilor; ea a avut un rol hotărîtor în
procesul de formare a omului, de desprindere
a lui din lumea animalelor. Este o activitate
ce aparţine exclusiv omului, fiind un
proces conştient de realizare a unui scop
dinainte stabilit. Omul îţi confecţionează

Camil Petrescu (22.04.1894-14.05.1957)

singur uneltele de muncă cu ajutorul
cărora acţionează asupra obiectelor muncii.
De-a lungul istoriei, uneltele de muncă,
condiţiile în care s-a lucrat, retribuirea şi
modul de a aprecia munca s-au schimbat
în funcţie de orînduirea socială existentă.
Întrucît cadrul unui articol este prea strîmt
pentru a ne ocupa mai pe larg de aceste
aspecte de-a lungul istoriei, ne vom opri
asupra muncii în orînduirea capitalistă,
făcînd comparaţie cu munca în socialism.
Un tablou zguduitor al condiţiilor
de muncă în capitalism este redat în
minunatul roman al lui Camil Petrescu,
„Un om între oameni” (Editura Cartea
Românescă, Bucureşti, 1988). Redăm mai
jos cîteva pasaje edificatoare din acest roman.
„Văzură pe două rînduri vreo douăsprezece
gropi, largi de doi-trei paşi la gură şi pline toate
cu zeamă de var. Într-un colţ, pe nişte mese
acoperite cu tablă, cîţiva oameni, parcă şi mai

măturînd toată curtea. Sergentul înţelege
că bandiţii se pregătesc de plecare, de fugă.
Încep să coboare scările casei. Sînt mulţi, se
mişcă cu pripeală şi agerime, fără zgomot,
timpul trece iute, prea iute acum, sergentul
îşi aminteşte de privirile poenarilor, iar arma
aceea automată din casa lui Guţu latră mereu,
repede, tot mai repede, fără contenire. Scara
cerdacului e plină ciopor de tîlharii care
vor să dispară şi deodată sergentul Pascu se
ridică şi azvîrle din toate puterile o grenadă
în mijlocul scărilor de piatră. În acelaşi
timp, simte o arsură adîncă în gît, în pîntece

Munca l-a creat pe om
zdrenţăroşi decît cei din magazii, rădeau pieile
vîscoase, gelatinoase, le curăţau de resturile
de carne şi le frecau cu scîrnă de cîine. Gropile
acestea nu erau însă gropi, ci nişte butoaie
mari îngropate, şi în fiecare erau puse piei
la murat... Era un miros cu care nu te puteai
obişnui treptat, aşa cum se întîmplă de obicei
cu mirosurile, ci tocmai din pricină că era un
amestec de putoare de iuţeală de amoniac şi
de carne stricată, soiurile de duhoare, care
rămîneau deosebite, se întreceau între ele şi
le simţeai pe rînd, într-o creştere greţoasă,
înverşunată, de care pentru unii nu era
scăpare decît în leşin... În colţ, patru oameni
se trudeau din răsputeri să scoată dintr-o
groapă piei năclăite, cu părul de pe ele pe
jumătate desprins, grozav de grele, din pricină
că erau ude. Erau toţi cu picioarele goale, negre
şi crăpate, în băltoaca făcută de scurgerile
de pe piei. Bălcescu se gîndi cutremurat că
trebuie să le ardă şi propria lor piele în această
zeamă, care îi stropea şi se scurgea de pe ei...
- Cîte ore lucraţi pe zi? Întrebă Bălcescu,
respirînd greu, pe unul scurt, bălan şi vînjos.
- Mai puţin ca ăia de sus... şi arătă ceva ca
un pod sau ca un cat pieziş al magaziei... Venim
dimineaţa, cînd se luminează de ziuă şi cînd se
înnoptează putem lăsa lucrul... La prânz avem
o jumătate de ceas să mîncăm... Bălcescu făcu
socoteala în gînd că oamenii aceştia muncesc
în duhoarea asta rîncedă, luptînd cu pieile
vîscoase, mai mult de douăsprezece ore pe zi...
- Şi cît o puteţi duce aşa?
- Mult nu; în meseria asta nu se trăieşte
mult din pricina sărăturii şi a umezelii,
răspunse un alt bărbat tot înalt şi bălan, dar
cu faţa puhavă de putreziciunea dinăuntru...
Se aflau în încăperea aceea vreo douăzeci
de bărbaţi, în zdrenţe, „nemîncaţi” parcă,
dealtminteri era greu de închipuit că se mai
poate mînca după ce ai stat o jumătate de zi
în putoarea asta, care te face să te simţi un
stîrv în descompunere; aduceau piei sau le
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şi se prăbuşeşte pe spate, cu ochi lichizi.
În urma lui, dincolo de el, departe, foarte
departe de el, izbucneşte explozia asurzitoare
a grenadei – gest prometeic în cumpăna
furtunii – şi de atunci nimeni n-a mai pîngărit
vreodată gîndurile şi vetrele poenarilor.
Olimpian Ungherea
(Articol apărut în revista „Pentru Patrie” Nr.
458 / Iunie 1986, editată de Ministerul de Interne al
Republicii Socialiste România)

trăgeau din gropi. Se istoveau parcă măcinaţi
încet, într-un trup fără reflexe. Pieile purtate în
spinare, trîntitte în dube sau scoase, cu fiertura
scurgîndu-se de pe ele pe zdrenţele şi pe trupurile
oamenilor, erau ca ispăşirea unui păcat istoric,
care dura de la naştere pînă la mormînt.
În magazia următoare, cea mai lungă, cu
zidul de paiantă găurită, de puteai să bagi mîna
prin gardul lui şi pe unde pătrundea iarna
suflul îngheţat al viscolului, erau alte puţuri de
lemn îngropate, mai mici decît cele duble, dar
mult mai numeroase, ca nişte ochi otrăviţi ai
pămîntului, unele lîngă altele. Şi aici, oamenii
în zdrenţe murdare trudeau pînă la istovire
în jurul lor, ca nişte umbre de pe alt tărîm”.
Recomandăm călduros tineretului,
ca în loc să vizioneze la televizor filmele
americane de cel mai prost gust, care
abundă de scene violente şi de idei
fanteziste stupide, să citească romanul de
mai sus, o valoroasă frescă a societăţii în
timpul Revoluţiei de la 1848 şi o biografie
a marelui revoluţionar Nicolae Bălcescu.
Cartea se mai găseşte în unele biblioteci.
Se poate obiecta că astăzi nu se mai
munceşte în condiţiile inumane descrise
în roman. Acest lucru este valabil în ţările
capitaliste dezvoltate. Dar cum se munceşte în
ţările sărace din lumea a treia nu interesează
pe nimeni. Se trece sub tăcere, şi mulţi nici nu
se gîndesc la faptul că orînduirea capitalistă
există nu numai în statele superdezvoltate, ci
şi în cele mai sărace ţări de pe Glob. Dar ca
să nu mergem prea departe, românii plecaţi
la muncă în Occident pot confirma că munca
lor la culturile de căpşuni sau sparanghel nu
este tocmai o plăcere. Chiar şi în marile uzine
moderne din ţările industriale, munca la
banda
rulantă,
cînd
muncitorul
lucrează opt ore în picioare, în aceeaşi
poziţie, executînd aceleaşi mişcări
într-un ritm rapid, este foarte grea.
În capitalism, cei care au un loc de
muncă se pot considera norocoşi. Dar
există o categorie de oameni, şomerii, care
ar da orice să poată munci, în orice condiţii.
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Sînt vizaţi de flagelul şomajului tinerii, care
după terminarea studiilor nu sînt angajaţi de
patroni fiindcă nu au experienţă. Faptul că
tinerii nu au cum să acumuleze experienţă,
dacă nu muncesc, nu interesează pe nimeni.
O altă categorie „defavorizată” (după
termenul la modă) sînt persoanele
care au depăşit 50 de ani şi vîrsta
pensionării, care se tot prelungeşte! Ce
să facă, să hiberneze? Să se spînzure?
După analizarea unor aspecte legate de
procesul muncii în capitalism, să facem
o comparaţie cu socialismul. Dreptul la
muncă era înscris în Constituţie şi era
garantat prin crearea a noi şi noi locuri
de muncă în fabrici, uzine, şantiere, în
agricultură, comerţ etc. Fiecare cetăţean
avea posibilitatea să muncească într-un
loc de muncă corespunzător pregătirii
profesionale. Nu muncea numai cine nu
voia să muncească! Cuvîntul „şomaj” era
cunoscut numai din dicţionare. Un lucru
esenţial era că în orînduirea socialistă munca
asigura un trai decent tuturor cetăţenilor.
După tragicele evenimente din decembrie
’89 s-a tot spus pînă la saturaţie că în socialism
nu s-a muncit. Dar e la mintea cocoşului că
marile combinate industriale, hidrocentralele,
sistemele de irigaţii, metroul, şcolile, spitalele
etc. Nu au apărut de la sine, ci au fost rezultatul
muncii eroice, persevenţa întregului popor.
De ce astăzi nu mai răsar din pămînt, ca
ciupercile după ploaie, fabrici, şcoli, spitale?
Se mai vehiculează de propaganda
anticomunistă ideea că în regimul comunist
nu merita să munceşti, fiindcă munca nu era
stimulată. Numai din rea-voinţă sau din totală
necunoştinţă de cauză se poate afirma acest
lucru. Încă din anii de studiu elevii şi studenţii
erau stimulaţi la învăţătură prin acordarea
burselor şi repartiţiilor la locul de muncă
după absolvire, în funcţie de mediile obţinute
la învăţătură. Elevii deosebit de talentaţi erau
(continuare din pag. 1)

armata a participat anual la manifestările
prilejuite de „Ziua Înălţării Domnului”,
devenită, după Primul Război Mondial
„Ziua Eroilor”, şi la cele din Ziua
Naţională a Regatului Românei (10 Mai).
Sărbătorirea „zilei armatei” în țările lumii
s-a instituit, în mod diferenţiat, de la o ţară
la alta, după primul război mondial, cu
scopul de a oferi societăţii civile posibilitatea
evocării faptelor de arme sau evenimentelor
hotărîtoare din viaţa fiecărei oştiri. De regulă,
aceste zile au fost stabilite în corelaţie cu
momente semnificative din istoria modernă
şi contemporană. În general, armatele din

trimişi la olimpiade în ţară şi străinătate.
În activitatea productivă din industrie,
salarizarea era în funcţie de pregătirea
profesională şi munca depusă, după acordul
global sau individual. Remunerarea muncii
intelectuale se baza, de asemenea, pe nivelul
de pregătire profesională. Se acordau
premii substanţiale inovatorilor. Celor care
obţineau rezultate deosebite în muncă, li
se acordau ordine şi medalii, cele de grad
superior fiind însoţite de avantaje materiale
şi premii substanţiale. Munca era apreciată
nu numai material, ci şi moral. Cei care
obţineau rezultate deosebite erau evidenţiaţi
la diferite şedinţe, erau popularizaţi la panoul
fruntaşilor, în presa locală sau centrală.
În anii socialismului se acorda o
importanţă deosebită uşurării muncii
şi protecţiei muncii, ceea ce nu se
prea poate spune despre patroni.
Propaganda anticomunistă otrăveşte
opinia publică cu ideea că afaceriştii sunt
bogaţi pentru că se omoară cu munca. Cei
săraci sînt ei înşişi vinovaţi de sărăcie, pentru
că nu muncesc. Dar se trece sub tăcere un
fapt esenţial, şi anume că nu se poate porni
nici cea mai mică afacere, fără a avea iniţial o
anumită sumă de bani. Ca să te îmbogăţeşti,
condiţia esenţială este să ai bani, că bine zice
poporul: „Banul la ban trage!”. Este total
greşită ideea că patronul îi ţine pe angajaţi,
adică, mai pe şleau, că muncitorul mănîncă
pîinea patronului. În realitate e tocmai
invers: patronul, în calitate de proprietar,
are toate avantajele şi exploatează salariaţii.
La ora actuală se poate constata că în
România neocapitalistă munca productivă
se practică doar în foarte mică măsură.
Activitatea
comercială,
diversele
servicii prestate populaţiei, lucrările
de reparaţii şi întreţinere, chiar dacă
sînt necesare, reprezintă totuşi muncă
neproductivă, respectiv nu produce bunuri
materiale, care în economia politică sînt
Occident nu sărbătoresc o dată anume ca
zi a armatei. În aceeaşi tradiţie se încadra
şi armata română în perioada antebelică.
Excepţie de la această regulă fac Franţa, care
îşi serbează armata la data de 11 noiembrie
(ziua armistiţiului din 11.11.1918 dintre
aliaţi şi Germania) şi Italia, la 4 noiembrie
(armistiţiul de la Villa Giusti din 04.11.1918).
În ţara noastră, pe data de 20 iulie
1951, Prezidiul Marii Adunări Naţionale
a Republicii Populare Române a emis
Decretul nr.125 în vederea declarării zilei de
2 octombrie, pentru prima oară, ca „Ziua
Forţelor Armate ale R.P.R.”. Motivul acestei
alegeri îl constituia faptul că, la 2 octombrie
1943, V.I.Stalin aprobase organizarea
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Nicolae Bălcescu (29.06.1819-29.11.1852)

denumite valori. Să nu mai vorbim de
investiţiile total neproductive, ca terenuri de
sport, bazine de înot, trotuare etc., cu care se
irosesc mijloace materiale şi muncă umană.
Există şi moduri ciudate, total neproductive,
în care unii oameni îşi cîştigă existenţa, în lipsă
de ceva mai bun. Tineri în putere, cu oarecare
pregătire profesională, spală scările blocurilor,
tund iarba, difuzează reclame, plimbă cîinii
altora contra-cost, umblă din uşă în uşă ca să
bage pe gîtul cetăţenilor fel de fel de mărfuri.
Faptul că se produce puţin este dăunător
economiei naţionale. Este falsă teoria potrivit
căreia capitalul crează bogăţia. Munca stă la
baza prosperităţii economice, capitalul fără
muncă nu înseamnă nimic, este mort. Statele
superdezvoltate îşi datorează bogăţia tot
muncii. Nu capitaliştii, nu bancherii au creat
această bogăţie, ci oamenii muncii care au dus
întotdeauna greul, atît în timp de pace cît şi în
război. Ei au fost şi sînt adevăraţii creatori ai
bunurilor materiale şi spirituale ale omenirii.
Prof. Şarlota Cighear

Diviziei „Tudor Vladimirescu” din
prizonieri de război români, devenind,
astfel,
„sîmburele”
viitoarei
„Armate Populare” din România.
În anul 1959, prin Ordin al ministrului
forţelor armate, Leontin Sălăjan, s-a revenit
la tradiţiile unităţilor şi marilor unităţi
cărora li s-a permis să-şi sărbătorească sau
să comemoreze principalele momente
din toată perioada existenţei lor. Ideea
după care întreaga armată română îşi avea
„sîmburele” în Divizia „Tudor Vladimirescu”
devenea astfel de domeniul trecutului, iar
în anul următor prin Decretul nr. 381 din
01.10.1959, Ziua Forţelor Armate a fost
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mutată pe data de 25 Octombrie. Acest fapt,
la vremea respectivă, a reprezentat un act
de curaj din partea autorităților române.
Motivul principal al deciziei de schimbare
a Zilei Armatei trebuie căutat în faptele de
arme ale Armatei Române şi în rezultatul
acestora: reîntregirea graniţei de Vest a
României şi anularea, de facto, a prevederilor
Dictatului de la Viena. Acesta a fost singurul
obiectiv strategic naţional, realizat efectiv
de Armata Română pe cîmpul de luptă,
recunoscut juridic în art. 2 al Tratatului
de pace dintre România şi Puterile Aliate
şi Asociate, încheiat la 10 februarie 1947.
Recunoaşterea importanţei zilei de 25
octombrie 1944 pentru istoria Armatei
Române şi istoria naţională, în ansamblul ei,
este pusă în evidenţă şi de faptul că autorităţile
timpului (comuniste) şi-au asumat chiar
riscul unor speculaţii nefavorabile lor, care
puteau asocia faptele de arme cu ziua regelui
Mihai, născut tot într-o zi de 25 octombrie, sau
cu forma de guvernămînt existentă înainte de
30 decembrie 1947. Ele au ţinut cont, în mod
obiectiv, de prevalenţa caracterului naţional
al instituirii acestei zile şi nu de cel ideologic.
Deci, 25 Octombrie 1944, semnifică data
eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei
de sub ocupaţie şi administraţie străine.
Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat iniţial
de administraţia sovietică, fiind retrocedat
României pe 9 martie 1945 (la cîteva zile după
instalarea Guvernului Groza, pe 06.03.1945,
a fost una din condiţiile cerute efectiv de dr.
Petru Groza pentru acceptarea funcţiei de
şef al acestuia), în ziua de 25 octombrie 1944
Armata Română a trăit un moment înălţător,
prin atingerea hotarului firesc al patriei sale. La
momentul respectiv comandantul Armatei

D

upă proces, grupul elevilor a
fost transferat de la închisoarea
militară într-o celulă a închisorii
centrale, o fostă cetate medievală folosită
ca închisoare şi sub regimul ţarist.
Închisoarea centrală de la Chişinău a fost
considerată de maximă siguranţă. Cît timp
a existat închisoarea, nu a evadat decît un
singur om, în timpul regimului ţarist. Acesta
a fost Grigore Kotovski, care a devenit un
vestit comandant în Armata Roşie în timpul
revoluţiei şi războiului civil din Rusia în anii
1917-1918.Încinstealui,unorăşeldinUcraina,
Birzula, a primit denumirea de Kotovsk.
La Kotovsk s-a format în 1944 Divizia de
voluntari români pentru frontul antihitlerist
„HORIA, CLOŞCA şi CRIŞAN”, din care am
făcut parte ca ofiţer, cu gradul de locotenent.
Cînd am ajuns spre seară la închisoarea
centrală, am fost duşi la baie, unde am făcut

a 4-a, generalul Gheorghe Avramescu,
adresîndu-se militarilor din subordinea
sa, consemna în Ordinul de Zi nr. 104 din
25.10.1944, următoarele: „La chemarea
ţării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin
Dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire
şi credinţă în izbînda poporului nostru, tineri şi
bătrîni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei
şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat
duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi
(…). Zdrobit de focul năpraznic al artileriei
şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a
fost izgonit din Ardealul scump (…), eliberînd
astfel ultima palmă de pămînt sfînt al ţării”.
Cele consemnate mai sus pun în
evidenţă faptul că Ziua Armatei este legată
efectiv şi afectiv de Transilvania, leagănul
genezei şi evoluţiei istorice a poporului
nostru, de obiectivele şi sentimentele
Armatei Române, care au vizat întotdeauna
îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate,
independenţă, suveranitate, integritate
teritorială. Este meritul Armatei Române
că după evenimentele din decembrie 1989,
cu toate presiunile exercitate, nu a acceptat
să renunţe la ziua de 25 octombrie ca zi a
sa, doar pentru faptul că a fost instituită de
comunişti, aşa cum, din păcate, s-a întîmplat
în alte domenii: industrie, agricultură,
învăţămînt, sănătate, asigurări sociale etc.
Regimul comunist nu numai că a
instituit Ziua armatei în această zi deosebită
din istoria sa, mai mult, a construit şi un
complex memorial monumental la Carei;
este vorba de „Complexul monumental
ridicat în memoria eroilor din cel de-al doilea
război mondial”. Acesta a fost construit
într-o piaţă frumoasă din localitate şi este
creaţia sculptorului român (de origine etnică
maghiară) Vida Gheza şi a arhitectului Anton
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Dîmboianu. Se numără printre cele mai
impunătoare şi reprezentative monumente
ridicate pe teritoriul ţării noastre întru slava
eroilor români care şi-au jertfit viaţa în luptele
pentru alungarea horthyştilor unguri de
pe teritoriul Patriei. A fost dezvelit în anul
1964, cu prilejul împlinirii a două decenii de
la alungarea trupelor duşmane de pe ultima
brazdă de pămînt românesc. Realizat din
piatră albă, complexul se compune din cîteva
elemente sculpturale şi arhitecturale distincte,
armonios legate între ele, şi anume: un cap de
ţăran, care degajă demnitate şi statornicie; o
poartă cu încrustaţii inspirate din crestăturile
ceardacurilor maramureşene; o femeie
sădind o floare; chipul unui ostaş, cu trăsături
aspre, impresionant prin masivitatea sa; un
obelisc care aminteşte de turlele bisericilor
maramureşene. Complexul are următoarele
dimensiuni: 18 x 5 x 12 m. Referindu-se la
creaţia sa monumentală, sculptorul Vida
Gheza spunea într-un interviu: „Lucrarea are
mai multe elemente simbolice, începînd cu acel
cap de ţăran care există la capătul complexului,
simbolizînd răscoalele ţărăneşti care au fost pe
aceste meleaguri. Urmează poarta jertfelor care
s-au dat pentru eliberarea patriei. Ţăranca,
ce împlîntă o floare, simbolizează viaţa nouă
care începe. Urmează soldatul eliberator, care
sub forma în care e reprezentat ilustrează un
ostaş demn de menirea lui, participant activ
la eliberarea Patriei. Ca punct culminant al
acestui monument, am înălţat obeliscul sau
flacăra veşnică, un obelisc ce seamănă cu
turlele bisericilor de lemn din Maramureş”.
Pe obelisc este săpat următorul text: „Glorie
ostaşilor armatei române căzuţi în luptele
pentru eliberarea patriei”.
Petre Ignat

un duş cu apă caldă alături de alţi
puşcăriaşi de drept comun. Apoi
Deţinut politic în închisoare
am fost introduşi într-o celulă
neîncălzită, deşi era frig afară. Am
dormit pe nişte rogojini aşternute pe ciment, pentru o idee, pentru un ideal, să rişti
claie peste grămadă, ca să ne încălzim cît de cît. puşcăria. Atît la închisoarea din Chişinău, cît
Aproape toţi am căpătat o răceală zdravănă. şi la alte închisori deţinuţii politici legionari,
A doua zi, ca şi în zilele care au urmat, eram despre care se ştia că i-au asasinat pe Iorga,
scoşi în curtea închisorii, înconjurată de ziduri Madgearu ş.a., erau priviţi de deţinuţii de
înalte, dominate de posturi de observare drept comun cu alţi ochi, ca nişte delincvenţi.
asigurate de santinele. În curtea închisorii,
Pe la sfîrşitul lunii mai, eu şi alţi patru
am intrat în rîndurile tuturor categoriilor membri ai grupului am fost duşi sub
de puşcăriaşi, de la cei condamnaţi pe escortă, împreună cu alţi deţinuţi de drept
viaţă pentru omoruri grave, terminînd comun, la gara CFR din Chişinău şi urcaţi
cu tot felul de pungaşi, hoţi şi escroci, cu în vagonul-dubă în care se aflau şi puşcăriaşi
condamnări mai uşoare. Pe noi, deţinuţii de drept comun, în vederea transferului la
politici comunişti ne-au privit cu curiozitate închisoarea de minori dela Cluj. Vagonuldar şi cu o oarecare condescendenţă. Ne dubă era special construit pentru transportul
puneau multe întrebări şi aveau grijă să nu deţinuţilor, fiind prevăzut cu ferestruici cu
fim lezaţi cu ceva. Nu puteau concepe cum
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gratii şi se ataşa la garniturile de tren, însoţite
de poliţişti dotaţi cu pistoale şi bastoane.
Călătoria de la Chişinău la Bucureşti, în
condiţii mizerabile, din cauza numărului
mare de deţinuţi înghesuiţi în vagon, a durat
două zile. Am făcut o escală în gara Nicolina,
de la Iaşi, de unde am fost escortaţi la
închisoarea Galata, de pe dealurile Copoului.
Aici am stat o zi, după care vagonul-dubă a
fost ataşat la un tren spre Bucureşti. După
celula rece, cu pereţi groşi de piatră, din
închisoarea de la Chişinău, închisoarea
Galata, înconjurată de copaci şi verdeaţă,
părea ca o casă de vacanţă. Dar şederea a
fost scurtă şi, după multe ore de călătorie cu
vagonul-dubă, am ajuns la Bucureşti, unde
am fost escortaţi la faimoasa închisoare
Văcăreşti. Ajunşi noaptea la poarta închisorii,
am fost percheziţionaţi şi apoi grupul nostru
de deţinuţi politici minori a fost introdus
într-o celulă separată. Din grup, în afară
de mine, făceau parte Soroker Iacob, Şolda
Alexandru, Itchis Mara şi Vorona Isac. Am
stat închişi la închisoarea Văcăreşti circa o
lună şi am cunoscut o lume specifică, cu
legile, suferinţele, speranţele ei şi cu puţine
clipe de destindere. Deţinuţi erau de toate
vîrstele, robuşti şi suferinzi, criminali, hoţi,
escroci, bandiţi la drumul mare, violatori,
spioni. Mulţi erau infractori irecuperabili,
dar cei mai mulţi sperau să-şi refacă viaţa.
Erau şi unii complet nevinovaţi, condamnaţi
în mod abuziv. Cei mai dispreţuiţi dintre
deţinuţi erau violatorii, cărora cei din
închisoare le spuneau „pizdari” şi-i supuneau
la cele mai înjositoare munci. Cei mai plini
de haz erau escrocii sentimentali, care şi în
închisoare îşi îngrijeau ţinuta. Povesteau
cum se introduceau în familii bogate,
cucerind bunăvoinţa presupusei „soacre”,
care vedea în ei un viitor ginere, ademeneau
fata, uneori soacra şi după ce deveneau deai casei, într-un moment prielnic, furau
lucrurile de valoare şi dispăreau. Povestirile
lor ne făceau să ne prăpădim de rîs.
„Aristocraţia” puşcăriaşilor o reprezentau
„vieţaşii”, condamnaţi la închisoare pe viaţă
pentru banditism şi crime. Am cunoscut la
Văcăreşti o serie de vieţaşi despre isprăvile
cărora aflasem anterior din ziare: Coroiu,
Brandabur, Toma, Bădărău, Marinescu, Sile
Constantinescu, cel care şi-a omorît părinţii şi
a vrut să le dizolve trupurile în acid sulfuric, ş.a.
Aceştia dirijau comerţul cu ţigări,
produse cosmetice, dulciuri şi făceau legea
în închisoare. Tuturor le era frică de ei. Îmi
amintesc de Bădărău, o figură lombrosiană,
te înfiorai chiar trecînd pe lîngă el, deşi avea
cătuşe la picioare şi mîini. Marinescu, cu toate
că era mai plăpînd, avea o mare autoritate
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printre puşcăriaşi. Fusese condamnat pe
viaţă pentru că în timp ce dădea o spargere la
o bancă, fiind surprins, a omorît un poliţist.
El era un simpatizant al comunismului
şi căuta să-i protejeze pe deţinuţii politici
comunişti. De multe ori, stătea de vorbă

Anton Bejan, 1941

cu mine şi-mi povestea întîmplări din
viaţa sa, desigur puţin romanţate. Dar la
Marinescu o să revin mai tîrziu. Pe Sile
Constantinescu l-am văzut numai de la
distanţă; am avut oroare să mă apropii de el.
Închisoarea Văcăreşti folosea şi ca
închisoare de triaj, de unde deţinuţii sosiţi
din alte închisori erau duşi, după o perioadă
de carantină, la închisorile de destinaţie. De
multe ori, schimbau închisoarea, dacă erau
citaţi ca martori la procese derulate în alte oraşe.
Atmosfera din închisori este cu totul
aparte şi nimeni n-a putut s-o redea cu
atîta veridicitate genială ca scriitorul rus
Dostoievski în cartea „Amintiri din casa
morţilor”. Citind-o, am retrăit atmosfera
de la închisorile pe unde am trecut.
După circa o lună, grupul nostru, deţinut
la Văcăreşti, a fost dus sub escortă la Gara de
Nord şi îmbarcat în vagonul-dubă pentru a
fi transferat la Cluj. Drumul de la închisoare
pînă la gară l-am parcurs cu grupul de
deţinuţi de drept comun, escortaţi de
gardieni, sub privirile mîhnite, binevoitoare
sau indiferente ale trecătorilor. După un lung
voiaj, cu oprire la Aiud, unde au fost coborîţi
din vagonul-dubă deţinuţii care trebuiau
să ajungă la închisoarea din acel oraş, am
ajuns în cele din urmă la Cluj la închisoarea
de minori. Am fost escortaţi la pavilionul
închisorii destinat deţinuţilor politici, unde
am fost întîmpinaţi cu deosebită căldură de
tinerii comunişti din diferite colţuri ale ţării
care îşi ispăşeau anii de detenţie. Cei mai

mulţi din cei 22 de deţinuţi pe care i-am
găsit internaţi erau condamnaţi la 2-5 ani
închisoare. Grupul de la Chişinău, din care
făceam parte, mai avea de executat şase luni
de detenţie. Administraţia închisorii a interzis
tinerilor delincvenţi de drept comun să ia
contact cu cineva din pavilionul deţinuţilor
politici comunişti, pentru a nu fi convertiţi la
convingerile noastre. Colectivul deţinuţilor
politici care ne-a întîmpinat la închisoarea
din Cluj, format din membri de partid şi
utecişti, era unit şi bine organizat şi aş putea
spune internaţionalist, din el făcînd parte
români, germani, unguri, evrei şi ucrainieni.
Numesc pe cîţiva: Şolda Alexandru, Zaharia
Grigore şi subsemnatul, români, Laxer Isidor,
Klein Oto, germani, din „Procesul celor 36”
din Cernăuţi; Kostyal Ştefan şi Naftalen Iosif,
unguri, din „Procesul 64” din Timişoara;
Sevcenco Ivan şi Cauşanschi Boris, ucrainieni,
din „Procesul de la Tatar Bunar”; Soroker
Iacob, Itchis Mara, Vorona Isac, evrei, din
„Procesul celor 113” din Chişinău, ca şi Strah
Ozias şi Zaicaner Manea, evrei, din „Procesul
celor 24” din Cetatea Albă. Organizatorul
colectivului era Laxer I., membru de partid.
Cu toate condiţiile grele de detenţie
– mîncare mizerabilă, lipsă de asistenţă
medicală pentru membrii colectivului,
bolnavi din cauza schingiurilor la care
fuseseră supuşi în timpul interogatoriilor
de la Siguranţă – am reuşit, cu ajutorul
organizaţiei de partid din oraşul Cluj, să
ne facem viaţa cea mai suportabilă, iar
închisoarea să devină o şcoală a luptătorilor
revoluţionari pentru o cauză dreaptă. La
aceasta a contribuit faptul că unii membri
din colectivm cu pedepse mari, care lucrau
în atelierul de tîmplărie, de la care am primit
cadou o casetă de lemn ce o păstrez şi astăzi,
mergeau în oraş însoţiţi de un gardian pentru
a cumpăra materiale şi, prin înţelegere cu
acesta, care rămînea într-un local, se duceau
singuri după cumpărături. Cu această ocazie,
se abăteau la o adresă stabilită de organizaţia
de partid, de unde ridicau materiale de
partid, „Scânteia” ilegală şi cîte una-două
cărţi. Prin organizaţia „Ajutorul Roşu”
primeam uneori alimente şi medicamente.
Programul zilnic era acelaşi: dimineaţa ne
scoteau în curte, cu consemnul să nu venim
în contac cu deţinuţii de drept comun, unde
făceam exerciţii fizice şi curăţenie; seara,
după ce eram încuiaţi în dormitor, începea
adevărata activitate: discutam despre temele
cuprinse în „Scânteia”, despre evenimentele
din ţară, despre ce vom face cînd vom ieşi
din închisoare, citeam din cărţile trimise
din afară, în general, literatură, care erau
permise. Printre cărţi am primit broşura

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL „SCÂNTEIA”

„Scânteia AS” Nr. 10 (45) Octombrie 2015
cu titlul „Capitalul de Karl Marx”, scrisă de
italianul Cafiero. Din păcate, broşura tradusă
în limba română, trata teoria lui Marx foarte
simplist şi neclar, aşa că nu ne-a folosit ca
material de studiu. Eram totuşi tineri, ne
plăcea să cîntăm, să povestim anecdote, să
rîdem şi, uneori, să ne certăm, cînd aveam
păreri contradictorii. O mare fericire pentru
noi a fost atunci cînd violonistului Iacob
Soroker, care urmase Conservatorul la Paris,
i s-a înapoiat vioara trimisă de părinţii săi
(care îi fusese iniţial confiscată) şi i s-a dat
voie să cînte. Cel mai fericit a fost Soroker, că
a putut astfel să nu-şi piardă antrenamentul.
Cînta numai muzică clasică, mai multe
ore pe zi. La început, nu o gustam, ci doar
mai tîrziu, tot datorită lui, care ne vorbea
despre marii muzicieni şi ne cînta cele mai
frumoase partituri. Şi azi, pentru mine cele
mai înălţătoare momente sînt atunci cînd
ascult concerte de muzică simfonică. După
închisoare, Soroker, un mare admirator
al lui Beethoven, despre care a scris o
carte, a cîntat într-o orchestră la Bucureşti.
Aici a fost remarcat de George Enescu,
care i-a dat o scrisoare de recomandare
pentru
angajamente
în
domeniu.
În 1941, Soroker s-a refugiat în URSS
şi a lucrat la Conservatorul din Alma-Ata
(capitala RSS Kazahe). A fost trimis să susţină
concerte în unităţile militare de pe frontul
antihitlerist. A aflat despre mine şi m-a căutat
la hotelul „Lux” de la Moscova. A fost una
din cele mai plăcute surprize. După război,
a plecat în Israel, unde a condus orchestra de

A

ceste gînduri reprezintă o sinteză
a ideilor principale, care l-au
preocupat pe un economist universitar, în
ultimul sfert de veac. Este o sinteză a multor
articole şi studii publicate de prof.univ.ec.
Ioan D. Adumitrăcesei din Iași. Această
sinteză evidențiază multe posibilități pentru
ameliorarea vieții politice, economicosociale și spirituale din România actuală.
Poate aceste rînduri vor oferi puncte de
plecare pentru aprofundarea unor idei, de către
unii tineri economişti. Poate ele ar stimula pe
unii oameni politici chiar să acţioneze pentru
valorificarea unor soluţii avansate. (P.I.)
2. Schimbări survenite în societăţile
din epoca actuală

Al doilea război mondial a fost
însoţit de ample manifestări ale degradării
umane, provocate de fascism, comunism,
hortysm şi alte tendinţe extremiste, cărora
le-au căzut victime foarte mulţi
oameni nevinovaţi. Manifestări ale

pagina 8

la Filarmonica din Ierusalim. L-am vizitat în
Israel, unde m-a primit mai mult decît ca pe
un frate. Spre regretul celor care l-au cunoscut
şi iubit pe acest om minunat, a decedat în 1998.
Se apropia ziua eliberării din închisoare a
grupului de la Chişinău. La 10 iulie 1938, a
avut loc şedinţa celulei de partid din cadrul
colectivului de deţinuţi politici, cu care ocazie
am fost primit în partid. Hotărîrea celulei
de partid a fost comunicată organizaţiei de
partid de la Cluj. Ne-am luat rămas bun, cu
strîngere de inimă, de la colectivul tinerilor
revoluţionari comunişti, în mijlocul cărora
ne-am simţit ca într-o familie. Am plecat la
gară, avînd o senzaţie ciudată de parcă mai
eram escortat de gardieni. De la Cluj, am
plecat la Roman, la fratele Victor, de unde
am telegrafiat părinţilor că sînt liber şi voi
sosi acasă. Arestarea mea şi acuzaţia că am
intrat într-o organizaţie comunistă scoasă în
afara legii le-au produs părinţilor durere şi
îngrijorare, spre profundul meu regret, dar
şi neplăceri din partea mai marilor Bisericii
Ortodoxe, care-l acuzau pe tata că nu s-a
îngrijit de educaţia copiilor de au ajuns la
puşcărie pentru activitate bolşevică. Bieţii
mei părinţi m-au primit pe mine, fiul
rătăcitor, cu aceeaşi căldură părintească şi
cu ochii plini de lacrimi. M-au podidit şi pe
mine lacrimile şi nu ştiam ce să le spun, de ce
am ajuns la închisoare. Le-am spus, totuşi, că
n-am făcut nimănui rău şi că sîntem mai mulţi
care luptăm pentru dreptate şi omenie. Din
păcate, părinţii au suferit din cauza mea mult
timp. Prin hotărîre judecătorească am fost
eliminat din toate şcolile statului fără drept de

reînscriere, aşa că nu-mi rămînea decît să caut
de lucru. Am avut şansa de a fi angajat de un
inginer care lucra la cadastru şi avea nevoie de
un ajutor cînd pleca pe teren. Am plecat cu
inginerul Ungureanu în judeţul Dîmboviţa, în
localitatea Mănăstirea, unde avea de executat
lucrări topografice. Prin grija primarului, am
fost cazaţi la un locuitor mai înstărit. Oamenii
de acolo erau ospitalieri şi bucuroşi să stea de
vorbă cu noi, să afle ce mai e prin ţară. Aveau
pămînt puţin pe cap de locuitor şi trăiau în
sărăcie. Mie îmi spuneau domnul inginer,
deşi eu, la indicaţiile inginerului Ungureanu,
care făcea măsurătorile, fixam jaloanele şi
căram în spinare teodolitul. Seara mergeam la
cîrciuma din sat pentru o mică gustare. Acolo
veneau mulţi ţărani cu care mai discutam
despre viaţa lor. Cei care lucrau pe pămîntul
aparţinînd Domeniului Regal erau cei mai
oropsiţi. Statul, care administra Domeniile
Regale, angaja ca vătafi persoane cît mai
severe, adevăraţi cîini de pază, care-i sileau
pe ţăranii angajaţi cu ziua să muncească
mult, pe bani puţini. Veniturile se duceau la
Casa Regală, fiind scutite de taxe şi impozite.
I-am auzit pe unii spunînd că sînt robi la
Coroană. După circa trei luni s-au terminat
lucrările şi m-am înapoiat la părinţi, în satul
Rujniţa, aducînd acasă primul meu salariu de
muncitor.
(Text reprodus din cartea de memorii „În bătaia
valurilor vieții” scrisă de Comandor(r) ANTON
BEJAN și publicată de Editura SEMNE în anul
2014)

Gânduri persistente
la problemele persistente ale României
postsocialiste: 1990-2014 (2)
rasismului au continuat şi după război
în unele ţări (SUA, Africa de Sud).
Exponenţii de frunte ai umanismului
au militat pentru iniţierea şi promovarea
unor măsuri care să asigure eliminarea
discriminărilor şi realizarea crescîndă,
pretutindeni, a omului ca fiinţă bio-psihosocială. Ca urmare, Adunarea generală a
ONU a adoptat, la 10.12.1948, Declaraţia
universală a drepturilor omului, care prevede
asigurarea, de către fiecare stat membru, a
drepturilor fiecărui om la viaţă, egalitate în
faţa legii, libertatea conştiinţei şi exprimării
opiniei, a participării la conducerea
treburilor publice, dreptul la muncă, la
asistenţă socială, la educaţie, precum şi
altele adecvate pentru realizarea crescîndă
a fiecărei personalităţi umane ca fiinţă bio-

psiho-socială. Prevederile Declaraţiei au
fost asimilate în constituţiile ţărilor membre
ale ONU şi înfăptuite pe baza condiţiilor
disponibile din fiecare ţară. Însă, aceasta
s-a realizat cu mari diferenţieri de la ţările
dezvoltate le cele în curs de dezvoltare şi chiar
la fiecare din cele două mari categorii de ţări.
După al doilea război mondial, în
societăţile din multe ţări au survenit
schimbări importante. Se pot distinge două
categorii principale de asemenea schimbări.
Pe de o parte, în multele din fostele
colonii ale statelor vest-europene, mai
ales din Africa şi Asia de Sud-Est, s-a
trecut de la sistemele social-economice
întemeiate preponderent pe economia
naturală, la sisteme bazate pe producţia
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şi schimbul de mărfuri, atît cu participarea
fostelor metropole, cît şi cu cea a SUA (care
au preluat locul unor foste metropole).
Această schimbare a dus la extinderea
sferei capitalismului pe Terra, în favoarea
unor minorităţi străine şi autohtone,
însă în dauna majorităţii populaţiei
locale (ocupată anterior în agricultură).
Pe de altă parte, în ţările în care a fost
impus socialismul de tip sovietic (deci şi în
România), s-a realizat tranziţia de la un sistem
capitalist nu de tipul celui din ţările dezvoltate,
ci a unuia înapoiat (cunoscut de ţările
respective în secolele XVIII-XIX). Această
tranziţie s-a realizat în favoarea unor ţări
dezvoltate din Europa Occidentală şi America
de Nord, prin expansiunea companiilor
multinaţionale din ţările respective. La
începutul lui 1990, publicistul american
Noam Chomsky aprecia: „Lumea a treia
trebuie să-şi îndeplinească funcţia de piaţă,
sursă de materii prime şi muncă ieftină.
Se fac mari eforturi de a dirija Europa de
Est în această direcţie”. Tranziţia parcursă
de România confirmă că strategia
menţionată şi-a atins scopul, inclusiv cu
sprijinul substanţial al statului român
acordat unor companii multinaţionale, în
dauna intereselor vitale ale poporului nostru.
Şi pe această cale, sfera capitalismului s-a
extins
pe
glob,
în
favoarea

maximizării
profiturilor
obţinute
de
exponenţii
marelui
capital.
În ambele categorii de ţări introduse în
sfera capitalismului, majoritatea populaţiei a
fost afectată substanţial de această schimbare
survenită în viaţa economico-socială,
devenind tot mai evident că această viaţă ar
trebui axată nu pe maximizarea profiturilor
unei minorităţi infime, ci pe realizarea
crescîndă a omului ca fiinţă bio-psihosocială. La începutul anilor ’90 din secolul
trecut, acad. N.N. Constantinescu sublinia:
„Să nu uităm că economia este a oamenilor
şi că oamenii trebuie puşi pe primul plan”.
Orientarea fiecărei ţări spre un sistem
economico-social umanist a devenit o
necesitate tot mai accentuată. În cadrul ONU,
au fost realizate ample dezbateri şi au fost
adoptate unele programe axate pe relizarea
omului ca fiinţă bio-psiho-socială. Dezbaterea
„O agendă pentru dezvoltare”, din 1994, e
avidenţiat că „procesul dezvoltării trebuie
să aibă ca obiectiv central omul, eliminarea
sărăciei şi întărirea sectoarelor sociale”. De
asemenea, a fost subliniat că în epoca actuală,
este necesară nu „o economie de piaţă liberă”
(aşa cum au susţinut reprezentanţii unor ţări
dezvoltate), ci „o economie de piaţă pentru
dezvoltare”, care sî permită şi populaţiei din
ţările în curs de dezvoltare să-şi satisfacă
adecvat nevoile vitale, inclusiv prin accesul
crescînd la noile realizări ştiinţifico-tehnice.
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Începînd din 1975, Programul Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) analizează
nivelul dezvoltării umane (DU), prin
stabilirea indicelui dezvoltării umane (IDU)
pentru fiecare ţară inclusă în acest program,
pe baza sintetizării a trei aspecte principale:
1) speranţa medie de viaţă la naştere; 2) rata
de instruire; 3) nivelul de trai (măsurat prin
PIB ce revine pe locuitor). Valoarea maximă
a IDU posibilă a fi atinsă de o ţară este 1.
În România, nivelul DU a cunoscut, în
ultimele două decenii ale secolului trecut, o
tendinţă de scădere. În 1980, IDU a fost 0,786,
în 1990 – 0,777, iar în 2000 – 0,780. Această
tendinţă a fost determinată, în principal, de
involuţia economică accentuată din perioada
post-socialistă. În 2005, IDU al României a
atins 0,813, situîndu-se pe locul 60 în totalul
de 177 ţări incluse în PNUD, fiind încadrată
de Trinidad-Tobago şi Arabia Saudită.
Deci, privind nivelul DU, România se află
în compania unor ţări în curs de dezvoltare
neeuropene. Dacă privind nivelul economic
al ţării, sîntem la periferia Europei, la nivelul
DU sîntem mai departe de continentul
în care trăim. Probabil, liderii politici ai
ţării noastre consideră acceptabilă această
situaţie.
Prof .univ. Ioan D. Adumitrăcesei

A

sistenţa
medicală
salariu
pe
economie
în România este
(200 Euro) şi cu peste
Asistenţa medicală în România capitalistă
aproape în totalitate plătită,
2.000.000 de pensionari, cu
mai rămăseseră spitalele
o pensie sub 1.000 de lei.
de stat unde – chipurile! – mai era lucrează medici patrioţi, care şi-au iubit ţara
Dacă vrem să condamnăm la moarte o
„gratuită”, dar se ştie cît de gratuită este, şi pacienţii lor, nu s-au gîndit niciodată să lase mare parte a poporului român, atunci să se
că dacă nu mituieşti medicul primeşti o clinica sau policlinica şi să plece în altă ţară, voteze acest proiect de lege! Cum să lucreze
asistenţă medicală obligatorie, însă în nici înţelegînd că locul lor este în România şi nu
un caz o asistenţă medicală promptă, în altă ţară, chiar dacă aici salariul lor este
calitativă şi la cel mai înalt nivel mai mic decît al medicilor din alte ţări. Un
al
ştiinţei
medicale
actuale. exemplu în acest sens îl constituie regretatul
În acest context, Ministerul Sănătăţii a prof. dr. Chirurg pediatru Alexandru
elaborat un „Proiect de lege privind serviciile Pesamosca, cel care a efectuat peste 50.000
private, acordate în spitalele de stat”. Acest de operaţii la copii, fără să primească un
proiect de lege a fost aprobat de Senat leu de la pacienţi. Acest om a locuit şi a
şi urmează să fie aprobat şi de Camera murit într-o rezervă a Spitalului „Budimex”
Deputaţilor. Proiectul de lege încearcă să (M.S. Curie) din Bucureşti, profesiunea de
privatizeze parţial spitalele de stat. De la medic devenind o pasiune dusă la extrem.
început trebuie să spun că NU sunt de
Cîte spitale au construit capitaliştii de
acord cu acest proiect de lege, spitalul de stat astăzi în cei 25 de ani de capitalism? Nici unul,
trebuie să rămînă SPITAL DE STAT, nu să îl ei şi-au construit spitale private mediocre,
transformăm în spital privat, chiar parţial. iar unele spitale de stat au fost desfiinţate
Statul Socialist Român împreună cu sau retrocedate la toţi strănepoţii închipuiţi.
poporul român au depus eforturi mari Suntem o ţară săracă, cu oameni săraci, care un medic în acelaşi spital, şi de stat (aşa-zis
pentru construcţia de spitale orăşeneşti, nu-şi pot permite să meargă nici măcar la gratuit, dar el nu este gratuit, este mituit...)
judeţene, municipale şi universitare. Spitalele medicul de familie, dar să mai poată fi trataţi şi privat? Adică el lucrează cîteva ore la stat,
au fost dotate cu aparatură medicală la un spital privat! Suntem cea mai săracă sau nimic, şi se mută imediat acolo unde
modernă, în aceste spitale au lucrat şi ţară din Uniunea Europeană, cu cel mai mic
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stabileşte el preţul asistenţei medicale (preţul
vieţii omului), deci cine are bani trăieşte,
cine nu are bani moare, prin urmare „scapă
cine poate”, asta da democraţie capitalistă
şi liberalism... Practic, chirurgul întrerupe
operaţia chirurgicală în spitalul de stat şi
imediat se deplasează în acelaşi spital, dar
privat, să înceapă sau să termine o operaţie –
este o aberaţie! În România socialistă, asistenţa
medicală, învăţămîntul şi alte facilităţi erau
GRATUITE, dar nu era „democraţie”.
Salariile medicilor trebuie mărite, chiar
la nivel european, dar în anumite condiţii.
Mai întîi, studentul care învaţă care învaţă la
Facultatea de Medicină de stat, fără nici un
leu taxă de şcolarizare, să fie obligat ca după
terminarea facultăţii, şi apoi a rezidenţiatului,
să îşi practice profesia în spitalul de stat un
număr de ani, cît a cheltuit statul român
cu el, iar dacă nu acceptă această condiţie
să plătească statului toate cheltuielile de
şcolarizare. Acest lucru l-a spus în ziarul
„Viaţa Medicală” şi prof. dr. Alexandru Vlad
Ciurea. Acum, medicul îşi termină facultatea
şi apoi rezidenţiatul în „socialism” şi vrea
să plece imediat în capitalism. NU! Dacă
vrei învăţămînt medical gratuit, fii socialist
pînă la capăt! Dacă nu, mergi la terminarea
liceului şi învaţă medicina unde vrei în

lume, cu plată, fără nici o obligaţie faţă de
poporul român! În al doilea rînd, România
ar trebui să fie o ţară puternic dezvoltată
economic, o ţară cu putere financiară mare.
Acestea sunt cele două condiţii pentru ca
medicii să aibă salarii la nivel european.
O altă problemă a medicinei româneşti
este cea a medicilor de familie. Medicina
de familie (medicina primară) nu trebuia
privatizată, trebuia să rămînă de stat, deoarece
acum sunt zone din ţară unde medicii de
familie nu vor să lucreze, întrucît sunt departe
de oraş, zone izolate, zone sărace etc. Ei nu pot
fi obligaţi de nimeni să îşi deschidă cabinete
în acele zone. Populaţia zonelor respective nu
are asistenţă medicală de nici un fel, oamenii
trebuie să străbată uneori zeci de kilometri
pînă să ajungă la un medic de familie. Ei nu
au asigurare medicală pentru că sunt săraci şi
nu au bani, ei nu au dreptul la viaţă, ei sunt
condamnaţi la moarte prin lipsa asistenţei
medicale de către „democraţii” de astăzi.
În România socialistă existau cabinete
medicale (dispensare) în toate colţurile
ţării, în care lucrau medici de medicină
generală pentru totdeauna sau pînă
cînd reuşeau la examenul de internat.
Altă situaţie destul de gravă, pe care
Ministerul Sănătăţii o tolerează, este aceea
a escrocilor medicali, sub masca „medicinei
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alternative”, care este legală. Iată cîteva
exemple de escrocherii medicale: masaje
energetice (bioenergeticieni), biorezonanţă,
tămăduitori, suplimente alimentare etc.
Escrocii medicali înşeală pacienţii cu
reclamele lor de vindecători pentru toate
bolile. Suplimentele alimentare sunt
ca nişte medicamente care nu au fost
cercetate pe loturi mari de bolnavi şi sub
îndrumarea Academiei de Ştiinţe Medicale,
iar apoi controlate de către Agenţia
Naţională a Medicamentului. Cercetarea
suplimentului alimentar trebuie făcută de
către institute de cercetare medicale neutre
(pentru a fi obiective), nu de către firmele
producătoare de suplimente alimentare.
În concluzie, în acest domeniu al aşa-zisei
medicine alternative este mult HAOS, iar
Ministerul Sănătăţii trebuie să interzică prin
lege reclama şi vînzarea de apă de ploaie,
zahăr, ulei de floarea-soarelui sau alte
„invenţii” ale unor minţi bolnave, care profită
de suferinţa bolnavilor, uneori incurabili,
făcîndu-i să creadă că se vor vindeca de
boli. În România socialistă aceşti vraci erau
interzişi prin lege şi erau aspri pedepsiţi
aceşti vînzători de iluzii.
Coman Voicu

Cine răspunde pentru distrugerea flotei româneşti de pescuit oceanic?

Î

ntreprinderea de Pescuit Oceanic
(I.P.O.) Tulcea a fost constituită în
anul 1971, ca urmare a extinderii activităţii

de pescuit în oceane. Ea avea ca obiect de
activitate realizarea de produse din peşte
oceanic de diferite sortimente, respectiv:
peşte congelat, fileu de peşte, făină şi

ulei de peşte – produse atît de necesare
consumului populaţiei şi economiei ţării.
Activitatea de pescuit oceanic luase fiinţă
în cadrul economiei naţionale în anul 1964,
prin achiziţionarea din Japonia a două nave
de tip trawler. În perioada 1964-1979, datorită
fondurilor alocate de stat, flota românească
de pescuit a crescut de la 2 la 40 de nave de
tip trawler şi 6 nave colectoare, care asigurau
transportul produselor realizate la bordul
navelor din zonele de pescuit spre porturile
româneşti şi spre cele străine. În acelaşi timp,
personalul operativ care deservea flota de
pescuit oceanic crescuse de la 160 de persoane,
cîte erau în 1964, la 3.671 de oameni în 1979.
Produsele fabricate la bordul navelor erau
exportate în Statele Unite ale Americii, Coasta
de Fildeş, Nigeria, Liberia, Japonia şi multe
alte ţări. Producţia globală realizată de flota de
pescuitoceanicînperioada1964-1979afostde:
- 1965 – 7.998 tone peşte
- 1970 – 19.783 tone peşte
- 1975 – 86.674 tone peşte
- 1979 – 125.610 tone peşte
Astăzi, Întreprinderea de Pescuit Oceanic
(I.P.O.) a rămas doar o amintire dureroasă
pentru cei peste 3.600 de marinari şi pescari

şi pentru cetăţenii judeţului şi ai ţării care
beneficiau de o hrană foarte bună şi ieftină
în acei ani. Despre cele peste 100 de nave
existente la finele anului 1989, despre
dispariţia acestora şi cine sunt vinovaţii, nu

se mai vorbeşte nimic... Poate că organele
abilitate ale statului nostru se vor ocupa să
facă lumină şi în acest caz deosebit de grav.
Matei Dăuceanu
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Să nu ne pierdem simţul umorului

La vrăjitoare

Î

n ultima vreme, „vedetele” noastre,
cîntăreţe, maneliste şi actriţe sembulzesc să-şi afle viitorul şi să-şi deşerte
pungile cu euro la vrăjitoare... Ca în cazul de
faţă, cînd ea îşi doreşte iubitul înapoi cu orice
preţ:
- Alo, cu doamna vrăjitoare Desdemona,
vă rog!
- Vrăjitoarea la telefon, iubito, că ţi-am
recunoscut cioculeţu’. Vorbeşti cu Regina
Magiei Albe şi Violet, crescută-n Triunghiu’
Bermudelor, în adîncuri, cu rocă şi scoici,
vindecătoare de inimi frînte şi furnicături!
- Ce mişto! Am mai fost la matale şi mi
l-ai adus pe Fanfan pe mătură, noaptea. Mi-a
căzut în braţe, direct de pe bec!
- Exact, fetiţă! Acu’, dacă vrei, ţi-aduc un
parlamentar, un primar, un peşte gras... Ştiu
că eşti fata cu argintu’ viu în ţeasta capului... Eu
ţi-am făcut toate descîntecele la lumina lunii!
Tu ai respectat reţeta mea? Ai ieşit noaptea în
pielea goală, la intersecţie, sub clar de lună?

- Nici n-am apucat să ies bine cu bikinii în
mînă, c-au şi sărit doi aurolaci pe mine, dintrun canal fără capac, să-mi scoată argintul
viu...
- Nu te descurci, fetiţo! Ţi-ai lăsat unghiile
să crească pînă la înconvoiere, ca cele de
cioară?

- Le-am lăsat, dar de-atunci port pantofi
numărul 45, că nimic nu mă-ncape... o parte
le-am tăiat!
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- După ce le-ai tăiat, te-ai dus la cel mai
apropiat mormînt, să le-ngropi într-o pungă
de plastic?
- Am încercat s-ajung la fundul gropii,
dar m-au depistat paznicii de acolo şi m-au
acuzat de hărţuire sexuală şi canibalism, că
tocmai îngropaseră în locul acela un bărbat
gras, şi-au zis c-am pus ochii pe el şi m-am
dus să-l mănînc, că era numai muşchi,
era bine împănat! Ziceau că-s necrofagă şi
nimfomană... Au dat cu pietre după mine...
- Da proastă mai eşti, fetiţo! Toată lumea
te prinde! Îţi mai dau o probă, ca să-ţi aduc
iubitul pînă diseară, sau în cursul zilei de
mîine: mîine dimineaţă vii la mine cu o
găină neagră, furată dintr-un coteţ străin, cu
două milioane ascunse sub hăripi şi două
kilograme de zahăr, ca să-ncleiem demonii!
Să-ţi scot argintu’ viu şi să-l gonim de Sarsailă!
(A doua zi, prin telefon)
- Ce-ai făcut, fetiţo? La ce oră te aştept, cu
banii şi cu găina?
- Nu mai trebuie să vin la dumneavoastră,
că argintul viu s-a dus! Mi l-a scos proprietarul
coteţului, de unde-am furat găina, cu făcăleţul!
Bobiţă cu bobiţă! Şi cu lopata! Şi mi-a promis
că data viitoare mi-l scoate şi pe Sarsailă! Cu
furca!
Mariana-Aurelia Pleşa

Schimbări evidente în arena geopolitică internaţională – lumea unipolară
schimbă cap compasul pentru a ateriza în istorie...

A

genţiile de ştiri, cu toate înclinaţiile
lor „pro” sau „contra” – explicabile,
de altfel! – rămîn singura sursă de informare
pentru cei care doresc să-şi construiască o
imagine de ansamblu plauzibilă, obiectivă,

Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse

asupra evenimentelor care se derulează pe
mapamond. Pentru că, dincolo de aceste
agenţii, radioul, televiziunile şi chiar reţelele
de socializare diseminează informaţia
preferenţial, focalizîndu-se cu precădere
asupra „subiectelor fierbinţi” şi făcîndu-le
„uitate” pe cele care pînă de curînd se situau în
prim plan. Motivele acestor „rocade” nu sînt
niciodată explicate, însă ele pot fi intuite cu
uşurinţă de toţi cei care candidează cu succes

(...) la statutul de homo sapiens-sapientisimus.
Bunăoară, dacă pînă pe la jumătatea anului
în curs la ordinea zilei se aflau evenimentele
în legătură cu „criza ucraineană”, începînd
de pe la jumătatea verii evenimentele din
ţara vecină au trecut în plan secund pentru a
face loc unei alte probleme stringente pentru
viaţa internaţională şi mai ales pentru Europa:
„criza refugiaţilor” din Orientul Mijlociu şi
Africa de Nord şi migraţia masivă a acestora,
din cauza instabilităţii politice şi militare
din regiune, către ţările Uniunii Europene,
îndeosebi către cele cu o economie dezvoltată.
În felul acesta au putut trece mai puţin observate,
nefiind amplu dezbătute, unele evenimente
de actualitate din Est cum ar fi ocuparea
centrului Chişinăului de către partidele proruse din Republica Molodova sau protestele
anti-americane din Ucraina, ambele survenite
la începutul lunii octombrie a anului în curs.
„Criza refugiaţilor” a suprapus toridelor şi
secetoaselor zile ale verii o pletoră incendiară
de opinii, atitudini, comentarii, dezbateri
şi argumente asupra implicaţiilor pe care
le comportă: islamizarea Europei, riscul de
atentate teroriste şi alte agresiuni stradale

ilustrate prin cazuri reale mai mult sau mai
puţin regizate – toate menite să-i zugrăvească
pe refugiaţi în cele mai sumbre nuanţe
posibile. Pornind de la acest curent de opinie
- menit parcă să resusciteze în conştiinţa

Jean-Claude Junker,
preşedintele Comisiei Europene

popoarelor europene germenii xenofobiei
şi ai şovinismului, ideologia fascistă - au
apărut imediat polemici şi disensiuni,
inclusiv oficiale, între ţările membre UE,
referitoare la cotele obligatorii de refugiaţi
impuse de la centru fiecărui stat, la sancţiunile
aplicabile în caz de neacceptare a lor, la decizia
unor ţări de a-şi securiza graniţele în faţa valurilor
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de migranţi etc. Nu au lipsit nici variantele
cu iz conspiraţionist, care susţin că invadarea
Europei a fost fie planificată în laboratoarele
de peste Ocean, cu scopul destrămării
Uniunii Europene, fie urzită chiar de către
mai-marii bătrînului nostru continent,
care ar dori o „infuzie” de forţă de muncă
proaspătă şi ieftină, drept contrapondere
la îmbătrînirea populaţiei europene...
Încă din start am avut o abordare moderată
asupra fenomenului migraţiei, încercînd să
nu mă las dus de valul ostracizării acestor
nefericiţi, ci – dimpotrivă! – să privesc către
cauza declanşatoare: insecuritatea vieţii într-o
regiune instabilă din punct de vedere politicomilitar şi economic. Fără a se nega realitatea
şi amploarea acestui exod al populaţiilor din
Orientului Mijlociu, nu este normal ca toţi
refugiaţii să fie puşi sub stigmatul terorismului
la adresa Europei. Mulţi dintre ei au fost nevoiţi
să-şi părăsească ţara natală în căutarea unui trai
mai sigur şi mai bun pentru ei şi pentru familiile
lor. Bineînţeles că printre refugiaţi se pot infiltra
şi membri ai grupărilor teroriste, însă aceştia
şi-ar fi urmărit oricum scopurile lor, chiar şi
în absenţa migraţiei masive. Dar adevăratele
probleme pentru Europa sînt de ordin economic
(pentru statele sărace cum este şi România) şi
mai ales social: contactul brusc, lipsit de orice
timp de acomodare, dintre două culturi şi
religii diferite, chiar incompatibile sub anumite
aspecte, periclitează în mod real convieţuirea
armonioasă, lipsită de momente conflictuale.
Prin aceasta, Europa părea că se confruntă cu
o provocare nemaiîntîlnită şi fără ieşire, cu atît
mai îngrijorătoare cu cît numărul migranţilor
era estimat ca fiind din ce în ce mai mare.
Ca o soluţie în faţa acestei dificultăţi
insurmontabile a Europei a venit intervenţia
militară a Federaţiei Ruse în Siria, în lupta
împotriva Statului Islamic (ISIS) şi pentru
susţinerea regimului Bashar al-Assad. Acţiunile
ferme ale ruşilor au stîrnit nemulţumiri în
cadrul alianţei NATO, americanii acuzînd
bombardamente asupra „opoziţiei moderate”
din Siria, iar Turcia reclamînd violarea repetată a

spaţiului aerian de către avioanele de luptă ruseşti.
Şi toate acestea în condiţiile în care Pentagonul
a fost pus recent în situaţia de a recunoaşte că
sistemele anti-tanc BGM-71 TOV de origine
americană au încăput pe mîinile jihadiştilor,
deşi SUA a susţinut de-a lungul timpului că
nu furnizează armament şi tehnică de luptă
oponenţilor preşedintelui Bashar al-Assad.
Pe fondul stării de panică a milioanelor
de europeni în faţa valurilor de refugiaţi,
intervenţia Rusiei în lupta împotriva ISIS
şi pentru stabilizarea situaţiei în Siria şi în
regiune a apărut ca o rază de speranţă pentru
rezolvarea situaţiei de criză, iar preşedintele
Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a devenit
salvatorul Europei, numele său fiind titrat ca
atare în multe articole de presă. Bineînţeles că
în ecuaţie intră şi o serie de interese economice
şi strategice, însă poate cu atît mai mult ele
l-au determinat pe preşedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Junker, să declare joi
8 octombrie 2015, cu prilejul unei vizite la
Passau-Germania, că „Rusia trebuie tratată ca
un egal ... trebuie să facem eforturi către o relaţie
practică cu Rusia ... nu putem lăsa ca relaţia
cu Rusia să fie dictată de către Washington”.
Declaraţia lui Junker a venit la scurt timp
după discursul rostit pe 28 septembrie 2015
la New York de preşedintele Federaţiei Ruse,
Vladimir Putin, cu prilejul celei de-a 70-a
sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor
Unite. „Cu toţii ştim – toată lumea o ştie – că
după terminarea Războiului Rece a apărut
în lume un centru unic de dominare. Cei care
se găseau la vîrful acestei piramide au cedat
tentaţiei de a se crede puternici şi excepţionali,
ceea ce însemna că ştiau totul mai bine decît
toată lumea ... E suficient să aruncăm o privire
la situaţia din Orientul Mijlociu şi Africa de
Nord. Cu siguranţă, problemele sociale şi politice
s-au acumulat de o bună perioadă de timp ...
Nu mă pot opri să îi întreb pe cei care au cauzat
această situaţie: acum realizaţi ce aţi făcut?
Dar mi-e teamă că nimeni nu va răspunde...”
– a punctat preşedintele rus în discurs.
Intervenţia militară a ruşilor în Siria, pentru
sprijinirea armatei siriene în luptele împotriva

„Trebuie să tragem învăţăminte din trecut”

V

ladimir Putin s-a exprimat luni,
28 septembrie, în cadrul celei
de-a 70-a sesiuni a Adunării Generale a
Naţiunilor Unite, de la New York, prezentînd
punctul său de vedere asupra problematicii
internaționale actuale, punct de vedere ce
diferă substanțial de ceea ce este obligat
cititorul român să afle din mass-media aservită
occidentului capitalist. Pentru a fi înțeles
obiectiv el trebuie citit și analizat în întregime.

Publicăm integral acest discurs istoric:
Domnule Preşedinte, Domnule Secretar
general,
Doamnelor şi Domnilor şefi de stat şi de
guvern,
Doamnelor şi Domnilor,
Cea de-a 70-a aniversare a Organizaţiei
Naţiunilor Unite este ocazia de a reflecta la
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Statului Islamic, ar putea fi văzută drept
temerară, prin creşterea riscului de atentate
teroriste la adresa Federaţiei Ruse. Şi asta tocmai
cînd europenii se temeau cel mai tare de sporirea
potenţialului terorist, ca urmare a valurilor de
migranţi. Nu încape îndoială că autorităţile
ruse au evaluat şi şi-au asumat acest risc,
gestionîndu-l eficient printr-o bună coordonare
a armatei, poliţiei şi serviciilor speciale.
Pe de altă parte, cu acţiunile Rusiei în
Siria s-au solidarizat şi alte state, Iranul şi
China numărîndu-se printre primele, iar mai
nou s fost anunţată şi cooperarea Iordaniei.
Portavionul chinez Liaoning – CV – 16 a sosit
în portul sirian Tartus la scurt timp după vizita
preşedintelui Xi Jinping la Casa Albă din data
de 25 septembrie 2015, urmînd ca în sprijinul
forţelor ruse din Siria să sosească avioane
de luptă J-15 Flying Shark, elicoptere Z-18F
şi Z-18J precum şi 1.000 de puşcaşi marini
chinezi. De asemenea, o surpriză neplăcută
pentru Washington a fost şi descoperirea
în Irak a unor tancuri M1 Abrams livrate
de americani şi dotate, contrar acordurilor,
cu armament rusesc şi muniţie iraniană...
Întregul scenariu internaţional actual
aminteşte de sferele de influenţă din perioada
Războiului Rece, iar reintrarea Federaţiei Ruse
în scenă ca actor principal arată că ambiţiile de
înfăptuire a lumii unipolare, cu un singur centru
de putere şi comandă, au eşuat lamentabil.
Încordarea existentă, negocierile oficiale sau în
culise şi declaraţiile reprezentanţilor diferitelor
ţări şi organizaţii indică faptul că lumea se află
în plină reconfigurare. Noua arhitectură a
mapamondului ne-o va revela viitorul. Rolul
care îi va reveni României ca stat european
dar şi ca teritoriu situat la confluenţa dintre
Occident şi Est va depinde atît de acordurile
internaţionale care ar putea fi încheiate la un
moment dat, cît şi de deciziile factorului politic
autohton. Însă aceste aspecte vor fi subiectul
unui articol viitor.
Alexandru Voicu

trecut şi de a vorbi despre viitorul nostru comun.
În 1945, ţările învingătoare asupra nazismului
şi-au unit forţele pentru a pune fundamente
solide unei noi ordini mondiale postbelice.
Mi-ar plăcea să amintesc că deciziile majore
asupra cooperării dintre state, deciziile de creare
a ONU, au fost luate de către ţările noastre, în
timpul întîlnirii de la Yalta dintre liderii coaliţiei
anti-hitleriste. Sistemul de la Yalta a fost obţinut
după numeroase încercări, cu preţul a zeci de
milioane de vieţi şi a două războaie mondiale
care au cutremurat planeta în secolul al XX-lea.
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Obiectiv vorbind, acest sistem a ajutat
Umanitatea să traverseze evenimentele
tumultoase, de multe ori dramatice, din ultimii
70 de ani şi a apărat lumea de bulversări pe
scară largă. Organizaţia Naţiunilor Unite este
o structură fără egal în termeni de legitimitate,
de reprezentativitate şi de universalitate. Da, în
ultimul timp, ONU a făcut obiectul numeroaselor
critici. Îi lipseşte o anumită eficacitate, iar
deciziile cele mai importante stagnează din
cauza divergenţelor insurmontabile, în primul
rînd între membrii Consiliului de Securitate.
Totuşi, aş vrea să subliniez că diferendele au
existat mereu în cadrul ONU, de-a lungul celor
70 de ani de existenţă. Dreptul de veto a fost
exercitat mereu de Statele Unite, Regatul Unit,
Franţa, China, Uniunea Sovietică şi Rusia,
deopotrivă. Este absolut normal pentru o
asemenea Organizaţie diversă şi reprezentativă.
Fondatorii ONU nici nu şi-au imaginat că
va domni unanimitatea. De fapt, esenţa
organizaţiei consistă în a căuta şi a elabora
compromisul, iar forţa sa derivă din luarea în
calcul a opiniilor şi punctelor de vedere diverse.
Problemele discutate la ONU lasă loc
acordurilor sub formă de rezoluţii sau
nu lasă loc niciunui acord. Cum spun
diplomaţii: “trece sau nu trece”. Şi orice acţiune
întreprinsă de un Stat pentru a ocoli acest
principiu este ilegitimă şi contrară Cartei
Naţiunilor Unite şi dreptului internaţional.
Cu toţi ştim - toată lumea o ştie -, că după
terminarea Războiului Rece, a apărut în lume
un centru unic de dominare. Cei care se găseau
la vârful acestei piramide au cedat tentaţiei de a
se crede puternici şi excepţionali, ceea ce însemna
că ştiau totul mai bine decât toată lumea. Şi,
prin consecinţă, că nu aveau nevoie de ONU
care, deseori, în loc să aprobe automat o decizie,
de a o legitima, nu făcea decât să “le pună beţe în
roate”. A devenit acum o obişnuinţă să se spună
că, în forma ei originară, organizaţia a devenit
desuetă şi şi-a îndeplinit misiunea sa istorică. Este
evident că lumea se schimbă, iar ONU trebuie să
se adapteze acestei transformări naturale. Rusia
este pregătită să conlucreze cu toţi partenerii,
pe bază de consens, dar consideră extrem de
periculoase încercările de a submina autoritatea
şi legitimitatea Naţiunilor Unite. Aceasta
poate conduce la colapsul întregii arhitecturi a
relaţiilor internaţionale. În acel caz nu va mai
subzista nicio regulă, în afară de domnia forţei.
Aceasta ar fi o lume dominată mai degrabă
de egoism, decât de muncă colectivă, o lume
în care ar fi din ce în ce mai multe dictate şi
din ce în ce mai puţină egalitate, democraţie
reală şi libertate, o lume în care numărul de
protectorate dirijate din exterior s-ar multiplica
în detrimentul statelor independente în mod
real. În fond, ce este suveranitatea etatică, deja

menţionată aici de către colegii mei? Înainte de
toate, înseamnă ca fiecare fiinţă umană, fiecare
popor, fiecare stat, să îşi poată decide liber viitorul.
În aceeaşi ordine de idei, dragi colegi, este
ceea ce numim legitimitatea autorităţilor
etatice. Nu trebuie să ne jucăm cu cuvintele, ca
să manipulăm. În dreptul internaţional şi în
afacerile internaţionale, fiecare termen trebuie să
fie comprehensibil, transparent şi univoc. Sîntem
cu toţii diferiţi şi trebuie să respectăm asta.
Nimeni nu trebuie să se conformeze unui singur
model de dezvoltare pe care cineva l-a proclamat
odată pentru totdeauna ca fiind singurul posibil.
Trebuie să tragem învăţăminte din trecut.
Ne amintim de anumite episoade din istoria
Uniunii Sovietice. “Experimente sociale”
pentru export, încercări de a provoca, în
alte ţări, schimbări pe bază de preferinţe
ideologic au avut deseori un sfârşit tragic, mai
degrabă spre degradare decât spre progres.
Se pare însă că, departe de a învăţa din
greşelile altora, lumea continuă să le repete. Şi
astfel exportul revoluţiilor, numite de această dată
democratice, continuă. E suficient să aruncăm
o privire la situaţia din Orientul Mijlociu şi
Africa de Nord. Cu siguranţă, problemele sociale
şi politice s-au acumulat de o bună perioadă
de timp. Şi oamenii de acolo doreau schimbări.
Dar ce s-a întâmplat de fapt? În loc de
reforme, o interferenţă externă agresivă a
condus la distrugerea evidentă a instituţiilor
statale şi a vieţii cotidiene însăşi. În loc de
triumful democraţiei şi progresului, ne-am
ales cu violenţă, sărăcie şi dezastre sociale.
Şi nimănui nu-i pasă cîtuşi de puţin de
drepturile omului, inclusiv de dreptul la viaţă.
Nu mă pot opri să îi întreb pe cei care au
cauzat această situaţie: acum realizaţi ceea
ce aţi făcut? Dar mi-e teamă că nimeni nu va
răspunde. Într-adevăr, politicile bazate pe autoamăgire şi pe credinţa în excepţionalism şi
nepedepsire nu au fost abandonate niciodată.
Este evident acum că vidul de putere creat în
anumite ţări din Orientul Mijlociu şi Africa de
Nord au dus la emergenţa zonelor de anarhie.
Acestea s-au umplu imediat de extremişti
şi terorişti. Zeci de mii de militanţi se luptă
sub steagurile aşa-numitului Stat Islamic. În
rîndurile lui sînt foşti militari irakieni, aruncaţi
în stradă după invazia Irakului din 2003. Mulţi
recruţi vin din Libia, ţară a cărei statalitate a fost
distrusă de o încălcare grosolană a Rezoluţiei
1973 a Consiliului de Securitate al ONU. Iar
acum în rîndurile radicalilor intră şi membrii
aşa-numitei opoziţii moderate siriene, sprijinită
de ţări vestice. Mai întîi ei sînt înarmaţi şi
antrenaţi, apoi se alătură Statului Islamic.
Pe lîngă asta, Statul Islamic nu a apărut de
nicăieri. A fost iniţial creat ca o unealtă împotriva
regimurilor seculare indezirabile. Stabilinduşi o poziţie sigură în Irak şi Siria, SI a început
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rapid să se extindă către alte regiuni. Caută să
domine lumea islamică. Şi chiar dincolo de ea...
Situaţia este mai mult decât periculoasă. În
aceste circumstanţe, este ipocrit şi iresponsabil să
faci declaraţii în gura mare despre ameninţarea
terorismului internaţional, în timp ce închizi ochii
la canalele de finanţare şi sprijinire a terorismului,
incluzînd traficul de droguri şi comerţul ilicit
cu petrol şi arme. E la fel de iresponsabilă
manipularea grupurilor extremiste şi punerea
lor în serviciul cuiva, pentru a realiza scopuri
politice, cu speranţa de a le lichida mai tîrziu.
Celor care fac asta le zic: domnii mei, fără
îndoială, aveţi de-a face cu oameni violenţi şi
cruzi, dar nicidecum primitivi. Sînt la fel de
inteligenţi ca voi şi nu se ştie niciodată cine
manipulează pe cine. Datele recente legate
de transferul de arme către această opoziţie
siriană „moderată” sînt cea mai bună dovadă.
Credem că orice încercare de a te juca cu
teroriştii, fără să mai pomenim transferul de
arme, este nu doar mioapă, ci şi extrem de
hazardată. Se poate astfel ca ameninţarea
teroristă să crească dramatic şi să cuprindă
noi regiuni. Mai ales dat fiind faptul că în
taberele SI se antrenează militanţi din multe
ţări, inclusiv cele europene. Din păcate, Rusia
nu face excepţie. Nu putem permite acestor
criminali, care au simţit deja mirosul sîngelui,
să se întoarcă acasă şi să-şi continue nelegiuirile.
Nimeni nu-şi doreşte aşa ceva, nu-i aşa?
Rusia s-a manifestat întotdeauna ca
opozantă a terorismului, în toate formele lui.
Astăzi, oferim asistenţă militară şi tehnică atît
Irakului, cît şi Siriei, care se luptă cu grupările
teroriste. Credem că este o imensă greşeală
refuzul cooperării cu Guvernul sirian şi Forţele
sale Armate, care înfruntă curajos terorismul.
Trebuie pînă la urmă să recunoaştem că doar
Forţele Armate ale preşedintelui Assad şi miliţiile
kurde se luptă cu adevărat împotriva SI şi a altor
organizaţii teroriste din Siria.
Dragi colegi,
Trebuie să precizez că un asemenea demers
onest şi direct al Rusiei a fost folosit recent ca
pretext pentru a o acuza de ambiţii crescînde
(de parcă cei care o afirmă nu au deloc ambiţii).
Nu ambiţiile Rusiei reprezintă problema, ci
recunoaşterea faptului că actualele circumstanţe
ale afacerilor internaţionale nu mai pot fi tolerate.
În esenţă, sugerez că trebuie să ne ghidăm
mai degrabă de valorile şi interesele comune,
decît de ambiţii. Trebuie să ne unim eforturile
ca să rezolvăm, în baza dreptului internaţional,
problemele pe care le întîmpinăm şi să creăm o
largă şi reală coaliţie internaţională împotriva
terorismului, coaliție similară celei antihitleriste, care ar putea uni un spectru larg de
forţe, determinate să reziste celor care, întocmai

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL „SCÂNTEIA”

„Scânteia AS” Nr. 10 (45) Octombrie 2015
ca şi naziştii, sădesc rău şi ură în umanitate.
În mod natural, ţărilor musulmane le este
destinat un rol-cheie în coaliţie, nu doar pentru
că Statul Islamic le cauzează o ameninţare
directă, ci şi pentru că profanează, prin crimele
sale sîngeroase, una dintre cele mai mari religii ale
lumii. Ideologii militanţilor batjocoresc Islamul
şi pervertesc adevăratele sale valori umaniste.
Aş vrea să mă adresez liderilor spirituali
musulmani - autoritatea şi sfaturile voastre
sînt acum de maximă importanţă. Este
esenţială împiedicarea persoanelor recrutate
de militanţi de a lua decizii grăbite. Iar cei ce
au fost deja atraşi în capcană şi care, din varii
motive, se regăsesc printre terorişti, au nevoie
să găsească o cale către o viaţă normală,
renunţînd la arme şi punînd capăt fratricidului.
Ca preşedinte în exerciţiu al Consiliului de
Securitate, Rusia va convoca în scurt timp o
întîlnire ministerială, pentru o analiză detaliată
a ameninţărilor din Orientul Mijlociu. Înainte
de toate, ne propunem să discutăm dacă există
posibilitatea unui acord asupra unei rezoluţii ce
are drept scop coordonarea acţiunilor tuturor
forţelor care se confruntă cu Statul Islamic şi
alte organizaţii teroriste. Această coordonare
trebuie să se bazeze pe principuiile Cartei ONU.
Sperăm că comunitatea internaţională va fi
capabilă să dezvolte o strategie comprehensivă
de stabilizare politică, ca şi de redresare socială
şi economică în Orientul Mijlociu. Atunci nu
va mai fi nevoie de noi tabere de refugiaţi.
Astăzi, mulţimea de oameni care au fost
forţaţi să părăsească ţara natală a înghiţit
pur şi simplu Europa. Sînt sute de mii acum
şi pot fi, destul de curînd, milioane. De
fapt, este o nouă mare şi tragică migraţie a
popoarelor. Şi este o lecţie dură pentru europeni.
Vreau să precizez: refugiaţii, fără îndoială, au
nevoie de compasiunea şi sprijinul nostru. Totuşi,
singura cale să rezolvăm această problemă
la un nivel fundamental este să restaurăm
statalitatea acolo unde a fost distrusă, să întărim
instituţiile guvernamentale acolo unde acestea
există sau se refac, să oferim asistenţă militară,
economică şi materială ţărilor aflate în situaţie
dificilă; şi evident, acelor oameni care nu îşi vor
abandona casele în ciuda oricăror vicisitudini.
Bineînţeles, orice asistenţă către state
suverane poate şi trebuie oferită, mai degrabă
decît impusă, însă exclusiv în acord cu Carta
ONU. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se face sau va
fi făcut urmînd normele dreptului internaţional
trebuie să fie sprijinit de organizaţia
noastră universală. Tot ceea ce contravine
Cartei Naţiunilor Unite trebuie respins.
Mai presus de toate, cred că este de o
importanţă capitală să ajutăm la restaurarea
instituţiilor guvernamentale în Libia, să
sprijinim noul guvern irakian şi să oferim

asistenţă extinsă guvernului legitim al Siriei.
Colegi,
Asigurarea păcii şi stabilităţii regionale şi
globale rămîne obiectivul cheie al comunităţii
internaţionale, cu Naţiunile Unite la comandă.
Aceasta, credem noi, înseamnă crearea unui
spaţiu de securitate egal şi indivizibil, destinat
nu numai unora, ci tuturor. Da, este o sarcină
dificilă ce consumă timp, dar nu există
alternativă. Cu toate acestea, gîndirea standard
din timpul războiului rece şi dorinţa de a explora
noi spaţii geopolitice sînt încă prezente printre
unii dintre colegii noştri. Este oricum regretabil
că aceştia au ales până acum o cale diferită: cea
a explorării de noi spaţii geopolitice. Mai întâi,
au continuat politica de extindere a NATO şi
a infrastructurii militare a acesteia. Apoi, au
oferit statelor post-sovietice o alegere falsă - ori cu
Vestul, ori cu Estul. Mai devreme sau mai tîrziu,
această logică a confruntării era destinată să
genereze o gravă criză geopolitică. Este exact ceea
ce s-a întâmplat în Ucraina, unde a fost folosită
nemulţumirea populaţiei faţă de autorităţi
pentru a orchestra din exterior o lovitură de stat
militară, care a degenerat într-un război civil.
Avem încredere că numai printr-o
implementare completă şi onestă a Acordurilor de
la Minsk din 12 februarie 2015 putem pune capăt
vărsării de sînge şi găsi o cale de ieşire din impas.
Integritatea teritorială a Ucrainei nu poate fi
asigurată prin ameninţări şi folosirea armelor.
Este nevoie de înţelegerea intereselor şi drepturilor
populaţiei din zona Donbas, şi de respectul în
faţa alegerii lor. Politicile statale trebuie să îi ia în
calcul şi pe ei, să se coordoneze cu ei, aşa cum se
stipulează în Acordurile de la Minsk. Aceşti paşi
vor garanta că Ucraina se va dezvolta ca un stat
civilizat, ca o legătură esenţială în construirea
unui spaţiu comun de securitate şi cooperare
economică, atît în Europa cît şi în Eurasia.
Doamnelor şi domnilor,
Am menţionat drept scop un spaţiu comun de
cooperare economică. Nu cu mult timp în urmă,
se părea că în sfera economică, cu legile obiective
ale pieţei, ne vom învăţa să trăim fără divizări.
Vom clădi reguli comune, transparente, incluzînd
principiile Organizaţiei Mondiale a Comerţului,
ce stipulează libertatea comerţului, a investiţiilor
şi competiţia deschisă. Cu toate acestea,
sancţiunile unilaterale de astăzi, ce eludează
Carta ONU au devenit aproape o obişnuinţă.
În afară de obiectivele politice, aceste sancţiuni
servesc ca mijloc de eliminare a competitorilor.
Aş dori să remarc un alt semn al “egoismului
economic” în creştere. Unele state au creat
asociaţii economice închise şi “exclusive”, a căror
organizare se negociază în culise, în secret faţă
de cetăţenii respectivelor ţări, faţă de publicul
general şi faţă de comunitatea de afaceri.
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Alte state, ale căror interese pot fi afectate,
nu sînt informate nici ele. Se pare că sîntem
pe cale să constatăm că regulile jocului s-au
schimbat în favoarea unui grup restrâns de
privilegiaţi, iar OMC nu mai are nimic de
zis. Acest lucru ar putea dezechilibra omplet
comerţul şi dezintegra spaţiul economic global.
Aceste probleme afectează interesele tuturor
statelor şi influenţează viitorul economiei
globale. De aceea, propunem ca ele să fie
discutate la Naţiunile Unite, OMC şi G20.
Contrar politicii “exclusivităţii”, Rusia
propune armonizarea proiectelor economice
regionale. Mă refer la aşa-numita” integrare
a integrării”, bazată pe regulile transparente
şi universale ale comerţului internaţional.
Ca exemplu, aş cita planurile noastre de
interconectare a Uniunii Economice Eurasiatice
şi iniţiativa Chinei a Centurii Economice
Drumul Mătăsii. Credem în continuare că
armonizarea proceselor de integrare din cadrul
Uniunii Economice Eurasiatice şi a Uniunii
Europene este foarte promiţătoare.
Doamnelor şi Domnilor,
Problemele care afectează viitorul tuturor
oamenilor includ provocarea schimbării
climatice globale. Este în interesul nostru
să facem din Conferinţa ONU asupra
Schimbărilor Climatice, de la Paris, din luna
decembrie, un succes. Ca parte a contribuţiei
noastre naţionale, dorim reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră la 70-75% din nivelul
anilor 1990. Sugerez, totuşi, să privim mai
amplu această problemă. Da, putem temporiza
problema pentru o perioadă impunând cote pe
emisiile nocive sau luând alte măsuri cu caracter
tactic. Dar nu vom rezolva astfel problema.
Avem nevoie de un demers complet diferit.
Trebuie să ne concentrăm pe introducerea de
noi tehnologii inspirate de natură, care nu vor
distruge mediul, ci vor coexista în armonie cu
acesta. De asemenea, vor reinstaura echilibrul
dintre biosferă şi tehnosferă, echilibru deranjat
de activităţile umane. Este o provocare cu
caracter planetar. Dar sînt sigur că umanitatea
are potenţialul intelectual pentru a o rezolva.
Trebuie să ne adunăm eforturile. Mă refer,
în primul rând, la statele care au o bază de
cercetare solidă şi au făcut progrese semnificative
în ştiinţă. Propunem crearea unui forum
special, sub auspiciile ONU, pentru abordarea
problemelor legate de epuizarea resurselor
naturale, distrugerea habitatului şi schimbările
climatice. Rusia este gata să co-finanţeze acest
forum.
Doamnelor şi Domnilor,
Pe 10 ianuarie 1946, la Londra, Adunarea
Generală a ONU se întrunea în prima ei sesiune.

ASOCIAŢIA MILITANŢILOR PENTRU PACE, EGALITATE ŞI PROGRES SOCIAL „SCÂNTEIA”

„Scânteia AS” Nr. 10 (45) Octombrie 2015
Zuleta Angel, un diplomat columbian şi
Preşedinte al Comisiei Preparatorii, a deschis
sesiunea printr-o definiţie concisă a principiilor
de bază pe care ONU trebuie să le urmeze
în activităţile sale, cum ar fi liberul arbitru,
sfidarea intrigilor şi a înşelăciunilor

şi
spiritul
de
cooperare.
Astăzi,
cuvintele sale ne sînt tuturor un ghid.
Rusia crede în marele potenţial pe care
ONU îl are în evitarea unei noi confruntări
globale şi în angajarea cooperării strategice.
Împreună cu alte state, vom lucra la întărirea
rolului de centru coordonator al ONU.

Prohodul „excepţionalismului” american

A

fost nevoie de intervenţia armatei
ruse în Siria pentru a se pune capăt
acestei creaţii monstruoase ce-şi spune
pompos „Statul Islamic”. Această făcătură
a serviciilor secrete americane, ridicată pe
ruinele unor state cîndva libere şi prospere,

a scăpat de sub control, iar unchiul Sam
nu ştie ce să facă pentru a opri aceasta.
De aceea , în culisele recentei Adunări
Generale a ONU, Vladimir Putin a obţinut
acordul ca Rusia să intervină în Siria, deoarece
armata sa este singura capabilă să stopeze
acest flagel ce riscă să producă o destabilizare
de proporţii, pe care o lume întreagă nu o
doreşte. Şi care, prin barbaria şi primitivismul
său, provoacă teamă pe tot mapamondul.
Cotidianul american New York Post a
menţionat într-un articol scris de Benny Avni
că „Obama a transferat lui Putin rolul de lider
al noii superputeri mondiale”, în întrevederea
pe care cei doi lideri au avut-o tete-a tete în
ziua rostirii discursurilor în faţa Adunării
Generale a ONU. Aceasta înseamnă, pur şi
simplu, sfîrşitul hegemoniei americane şi al
ipoteticei lumi monopolare ce ar fi urmat
a fi instaurată cu ajutorul „jandarmului
mondial”. Înseamnă, pur şi simplu,
obştescul sfîrşit al „excepţionalismului”
american, redus la poziţia mortului întins
pe năsălie, căruia popa îi citeşte „Stîlpii”, în
miros de tămîie şi la radiaţii de lumînare.
În concluzie, lumea în care trăim
nu poate fi decît multipolară, bazată pe
dreptul popoarelor la autodeterminare, pe
colaborare şi respect reciproc. Spre acest

scop trebuie să tindă lumea zilei de azi, în
care există mai multe centre de putere, ce
se confruntă pentru supremaţie. Nu spre
acea lume monopolară, aşa cum a fost
concepută în imaginaţia bolnavă a unor
indivizi aflaţi pe malul Potomacului, care s-a
dovedit a fi o creaţie monstruoasă, bazată
pe moarte şi distrugere. O lume cu cîţiva
stăpîni aflaţi în zgîrie-norii de pe Wall Street
şi cu nenumăraţi sclavi pe tot mapamondul.
Pînă una-alta, unchiul Sam nu mai
este „jandarmul mondial”. Nici nu mai are
cum, deoarece există alte forţe, superioare
numeric şi ca pregătire militară: Rusia şi
China. Ce să-i faci, unchiul Sam şi-a făcut-o
cu mîna lui, promovînd un capitalism
eminamente speculativ. Cum aşa?
Acea „alba-neagra” a speculaţiilor
financiare şi bursiere s-a propagat ca o
veritabilă ciumă în plan economic, reuşind
să distrugă o mare parte a capitalurilor reale,
distrugînd firme americane de renume, lăsînd
pe drumuri mulţi oameni cu înaltă calificare.
Iar politica executărilor silite în cazurile de
incapacitate de plată a dus la aruncarea în
stradă a multor cetăţeni oneşti, la pustiirea
multor localităţi (vezi Detroit). Invariabil,
distrugerea unei părţi însemnate a economiei
reale americane a însemnat pierderea locului
1 în lume şi slăbirea potenţialului pe multe
planuri. Inclusiv în plan militar, mai ales
în ceea ce priveşte dotarea cu armament.
Ce-i drept, această recesiune a fost mascată
de o propagandă pe cît de insidioasă pe atît
de agresivă. Propagandă ce a stat la baza
„revoluţiilor portocalii”, care nu au reuşit decît
să înlăture prin violenţa străzii conducerile
legitime ale unor ţări (Egipt, Libia, Ucraina
etc) , să instituie un jaf nemaiîntîlnit asupra
finanţelor şi resurselor ţărilor-ţintă. Iar
această pradă nu a intrat în vistieria SUA, nu
a ajutat la relansarea economiei americane,
ci a întrat în buzunarele unor indivizi ca Joe
Biden, Victoria Nuland şi alţii de teapa lor.
Iar acel ISIS, „copilul de suflet” al serviciilor
americane, clădit cu banii care ar trebuit să
fie investiţi în economia reală americană,
a scăpat de sub control; tocmai de aceea
Washingtonul a dat Rusiei mînă liberă
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Sînt convins că prin cooperare vom crea o
lume mai paşnică şi mai sigură şi vom oferi
condiţii pentru dezvoltarea tuturor statelor şi
naţiunilor.
Vă mulţumesc.
pentru a stîrpi acest flagel periculos. Şi va fi
stîrpit, pentru că nu este admisibil ca umbrele
Evului Mediu să se reîntoarcă acum, în sec
XXI. Însă trebuie dusă de acum încolo o
luptă mult mai grea: cea pentru stîrpirea
„excepţionalismului” american şi a ideilor
sale otrăvite. Idei pe care „generosul” unchi
Sam le-a exportat odată cu „democracy”.
Cum, nu ştiţi? „A face bani cu orice preţ”,
„Fiecare doar pentru el”, „Cui îi pasă” şi alte
baliverne. Ca să nu mai vorbim de modul de
lucru: promovarea nu după profesionalism
şi competenţe, ci după „imagine” sau, mai
ales, după cît de jigodie eşti... De asemenea,
marginalizarea individului pe criterii de
vîrstă şi de avere, îngrădirea dreptului la
muncă pe tot soiul de motive stupide. Peste
toate, lupta între indivizi conform „legii
junglei”, pe principiul „învingătorul ia totul”.
Pentru ca societatea să poată evolua
normal, trebuie stîrpite toate aceste
principii mizerabile neoliberale şi aruncate
la coşul de gunoi al istoriei. Numai aşa
putem fi oameni, nu fiare sălbatice!
Fie ca această ofensivă a Rusiei să fie un
nou Stalingrad în acest război cu adevăratul
„imperiu al răului”, cel care a provocat toate
relele de pe acest pămînt! Fie ca acesta să fie
începutul luptei pentru acea lume multipolară
care trebuie să existe! Va fi o luptă grea, deoarece
unchiul Sam nu va ceda uşor. Şi nu va ezita să
folosească tot arsenalul său murdar: acte de
terorism, asasinate, lovituri fianciar-bancare
şi bursiere, „revoluţii portocalii”. Dar, pentru
că lumea sa este clădită strîmb, nu va reuşi!

Un lucru este cert: „excepţionalismul”
american şi faimoasa sa lume monopolară
şi-au dat obştescul sfîrşit! ALELUIA!
Marian Rădulescu
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Zilele Culturii Ruse, ediţia 2015

Î

n perioada 3-22 noiembrie se desfășoară
în București și Ploiești manifestări
incluse în programul ediției din 2015 a Zilelor
Culturii Ruse. Prezentăm programul acestor
manifestări așa cum a fost comunicat de
„Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură”, dir. Natalia
Muzhennikova.
3 noiembrie
Ora 19.00
Deschiderea Zilelor culturii cu spectacolul
de teatru „Cîteva zile din viaţa domnişoarei
Liuba Otradina”, dupa A.Ostrovski. Regia –
Pavel Tihomirov
Locul: Teatrul de pe Lipscani
Biletele pot fi cumpărate la casa de bilete şi
pe site: bilete.ro
4 noiembrie
Ora 10.00 – 13.00
Atelier-lectură după piesa lui A.Cehov
„Livada de vişini”, scena Petia-Ranevskaia cu
Dmitri Coşmin
Locul: Centrul rus de stiinţă şi cultură
Atelierul este destinat artiştilor tineri şi celor
cu experienţă, celor cărora le este drag teatrul
rus
Ora 15.00 – Vernisajul expoziţiei
„Săptămîna de artă rusească în România” –
„Arta contemporană şi mituri”. În program –
pictori ruşi cu pictura clasică, experimentală,
grafică, artizanat.
Locul: Muzeul de artă, Ploieşti
Ora 19.00 – Spectacol de teatru „Foi din
caietul ars” despre viaţa lui Serghei Esenin.
Regia – Pavel Tihomirov
Locul: Teatrul de pe Lipscani
Biletele pot fi cumpărate la casa de bilete şi
pe site: bilete.ro

celor cu experientă, celor cărora le este drag
teatrul rus
Ora 12.00 – Vernisajul expoziţiei „Lada cu
zestere. Nunta în cultura şi tradiţia din Nordul
Rusiei”
Locul: Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”
Expoziţia va fi deschisă publicului pînă la 29
noiembrie a.c.
10 noiembrie
Ora 18.00 - Vernisajul expoziţiei
„Săptămînă de artă rusească în România” –
„Arta contemporană şi mituri”. În program –
pictori ruşi cu pictura clasică, experimentală,
grafică, artizanat
Locul: Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură
Expoziţia va fi deschisă publicului pînă la 18
noiembrie a.c.
19 noiembrie
Ora 18.30 – deschiderea Festivalului de
film rusesc, proiecţia filmului „Insolaţie” regia
Nikita Mihalkov, 2014
Locul: Cinematograf Studio
Biletele pot fi cumpărate la casa de bilete
20 noiembrie
Ora 16.30 – Desene animate „Alioșa
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Popovici și Tugarin Zmei”, regia Konstantin
Bronzit, 2004
Ora 18.15 – Film artistic „Poddubnîi”, regia
Gleb Orlov, 2012
Ora 20.30 - Film artistic „Legenda nr. 17”,
regia Nikolai Lebedev, 2012
21 noiembrie
Ora 15.00 - Desene animate „Dobrînea
Nikitici și Zmei Gorînîci”, regia Ilia Maximov,
2006
Ora 16.30 – Film artistic de copii „Agenda
mamei unui elev din clasa întîi”, regia Andrei
Silkin, 2014
Ora 18.15 - Film artistic „Gagarin - Primul în
cosmos”, regia Pavel Parhomenko, 2013
Ora 20.30 - Film artistic „Profu’ de geografie
a băut globul”, regia Alexander Veledinski,
2013
22 noiembrie
Ora 15.00 - Desene animate „Ilia Muromeț
și Solovei-tîlharul”, regia Vladimir Toropcin,
2007
Ora 17.00 - Film artistic de copii „Misterul
camerei obscure”, regia Olga Belyaeva, 2014
Ora 18.30 – Film documentar „Filipovenii
şi cazacii lui Nekrasov”, co-producție TVR și
asociația Ivan Patzachin MILA 23
Ora 20.30 - Film artistic „Weekend”, regia
Stanislav Govoruhin, 2013.

5 noiembrie
Ora 10.00 – 13.00
Atelier-lectură de voce cu Dmitri Coşmin
Locul: Centrul rus de stiinţă şi cultură
Atelierul este destinat artiştilor tineri si
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