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Sistemul socialist-este singurul
sistem care se bazeaza pe drepturile
fundamentale ale omului

Şi totuşi, românii
erau
avertizaţi!

dr. Mihail Georgescu

Moto:

“RESTRICŢIILE aplicate
manifestărilor nevoilor instinctuale stau la baza
civilizaţiei, ordinii şi păcii în lume.”
Nici-un partid nu poate să se numească
democrat atîta vreme cît nu are o bază biologică,
antropologică, biologia omului.
Omul este o fiinţă (animal) vertebrată şi ca toate
vertebratele mamifere este dotat cu reflexe
necondiţionate, numite instincte, care il ajută să se
orienteze în natură pentru a supravieţui într-un mediu
ostil.

….......................
..........................
..
Instinctele fundamentale ale omului sînt naturale
şi printre ele se numără: instinctul de viaţă-de hrană,
adăpost, îmbrăcăminte; instinctul de sexual; instinctul
de proprietate; instinctul de libertate; instinctul de
agresiune şi violenţă, etc.Trăind în mediu social, omul
a căpătat o conştiinţă colectivă şi apoi o conştiinţă
individuală, care l-au determinat să-şi impună unele
restricţii în relaţiile cu ceilalţi oameni din
colectivitatea în care se afla.
După apariţia raţiunii oamenii au reuşit să-şi
satisfacă nevoile instinctuale de viaţă în relaţie cu
mediul natural şi social, treptat sustrăgându-se
selecției naturale, care opera, prin crearea de
adăposturi, folosirea pieilor animalelor vînate, ca
îmbrăcăminte sau prin practicarea agriculturii, etc. În
acest mod s-a reuşit ca numărul populaţiei să crească
iar dezvoltarea calitativă a oamenilor să susţină
sustragerea dela selecţia naturală.Însă grupările de
oameni - cete, triburi - se războiau pentru
supravieţuire în obţinerea bogăţiilor oferite de planeta
noastră.Pentru a pune capăt acestor confruntări,
săngeroase de multe ori, cu ajutorul raţiunii umane,
oamenii au creat DREPTURILE FUNDAMENTALE
ALE OMULUI care se bazează
(continuare în pag. 2)

Alexandru Voicu

Articolul redat în continuare a fost publicat în
revista „Pentru Patrie” Nr. 2/1986, din luna
februarie, editată de Ministerul de Interne al
Republicii Socialiste România, şi dovedeşte că
regimul de dinainte de 1989 făcea analize
obiective ale sistemului capitalist, informând
corect poporul asupra situaţiei reale a societăţii
din ţările occidentale. Românii nu au avut însă
ocazia să testeze pe propria lor piele aceste
realităţi, şi astfel au putut fi uşor manipulaţi de
propaganda occidentală prin mijloace de
informare de genul postului de radio „Europa
Liberă”, ajungând să considere că fostul regim
comunist le ascundea adevărul despre „minunata”
viaţă
a
oamenilor
din
Occidentul
capitalist.Restricțiile severe impuse românilor
în privința cererilor depuse de cetățenii români
pentru plecarea în Occident, deşi la baza ei au stat
cele mai bune intenţii, a fost una dintre cele mai
neinspirate măsuri pe care le-a luat regimul
comunist în trecut. Pentru că nu este suficient să-i
dai omului doar reţeta „dulceţii de trandafiri”, ca
să îi simtă şi gustul..
Înainte de 1989, românii care ajungeau în
ţările occidentale (legal ori ilegal) şi hotărau să nu
se mai întoarcă în patrie, recurgeau la cererea de
azil politic. Fiind în număr destul de mic, statele
respective le asigurau, fără prea mari eforturi,
locuri de muncă bine plătite şi locuinţe, apoi îi
convingeau, înclusiv prin argumente pecuniare
(...), să colaboreze cu organele de presă de genul
postului de radio menţionat, axate pe denigrarea
socialismului.
Dar cât de facilă ar fi fost pentru statele
capitaliste acordarea de azil politic, dacă s-ar fi
confruntat cu exodul a vreo 2-3 milioane de
români de diferite etnii? Întrebarea este retorică
astăzi, însă răspunsul nu este greu de imaginat: în
scurt timp, mare parte dintre cei plecaţi, sătui de
munca la patroni, s-ar fi reîntors degrabă acasă,
unde îi aşteptau locuri de muncă sigure, salarii
decente şi program neexploatator. Ca să nu mai
vorbim de faptul că
(continuare în pag. 2)
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Sistemul socialist-este
Singurul sistem care se
Bazează pe drepturile
fundamentale ale omului
pe principiile de drept care prevăd EGALITATEA,
JUSTIŢIA şi RECIPROCITATEA între oameni în rezolvarea
satisfacerii nevoilor instinctuale ale acestora, necesare
supravieţuirii, prin RESTRICŢII şi echilibrarea satisfacerii acestor
nevoi în cadrul social.Pe această separare a satisfacerii nevoilor
instinctuale, provocate de instinctele naturale, de drepturile
naturale ale omului de a-şi satisface aceste instincte pe baza
principiilor de drept care prevăd egalitatea, justiţia şi
reciprocitatea între oameni, trebuie să se bazeze principiile
economice ale societăţii umane.
Sistemul politic bazat pe libertatea de manifestare a
instinctelor animalice ale omului, fără nicio restricţie creată de
raţiunea umană în cadrul social, este un sistem politic dictatorial.
De exemplu dictaturile lui Stalin, Hitler, Pinocet şi alţii s-au bazat
pe manifestarea fără restricţii a instinctului de agresiune şi
violenţă. În schimb sistemul capitalist se bazează pe instinctual de
proprietate care nu este limitat de principiile de drept care prevăd
egalitatea, justiţia şireciprocitatea între oameni în cadrul social, în
consecinţă el este un sistem extremist dictatorial, în care dictează
bancherii,prin intermediul banului, şi deci nu este democratie
reală, în care să decidă cu adevărat majoritatea membrilor
comunităţii din societate formată din muncitori şi ţărani,
adevăraţii producători de bunuri sociale reale necesare satisfacerii
instinctului de viaţă.
Sistemul socialist este singurul sistem care se bazează pe
drepturile fundamentale ale omului - care prevăd egalitatea,
justiţia şi reciprocitatea – în ceeace priveşte satisfacerea nevoilor
instinctuale ale omului.
Baza doctrinară bazată pe biologia oamenilor este necesară unui
partid cu adevărat democratic deoarece oamenii nu sînt egali prin
instinctele naturale şi deci ei nu pot să-şi satisfacă nevoile
instinctual fundamentale, bizuindu-se numai pe instinctele lor, fără
intervenţia societăţii umane care a stabilit drepturile fundamentale
ale omului în rezolvarea nevoilor sale instinctuale. Unii oameni,
de exemplu, în ceeace priveşte instinctual de proprietate, care nu
este egal între oameni, unii sînt lacomi iar alţii nu sînt interesaţi în
acumularea de bunuri materiale. Societatea, prin STAT, are
obligaţia să echilibreze aceste tendinţe opuse, căutând o cale de
mijloc, care va elimina permanenta luptă pentru bunuri materiale
între oameni.

Continuare din pag .1

Şi totuşi, românii erau
avertizaţi!
unii dintre ei ar fi fost expulzaţi în ţară, din varii motive...
Astăzi, pe românii din străinătate nu-i mai aşteaptă nimic
promiţător în ţara-mamă. Siguranţa pe care le-o oferea România
socialistă este doar o frumoasă amintire. Dar au aflat despre
capitalism că nu este aşa cum le era prezentat în celebrul serial
„Dallas”, de exemplu. Familia Ewing, în afacerile ei prospere cu
petrol şi ferme, avea şi o sumedenie de angajaţi, prea mulţi şi prea
mărunţi ca să apară în episoade. Şi pentru că serialul îndrăgit trebuia
să prezinte doar o faţă a capitalismului: cea frumoasă, însă accesibilă
doar pentru un număr mic de privilegiaţi.

Flori de staniol
Eugen Frunză

Undeva, dincolo de noi, diverşi publicişti, oratori,
politologi, istorici, economişti, viitorologi, care se pretează la
rolul de cădelniţari ai propagandei capitaliste, unii căpetenii
cu seifuri bine garnisite, alţii, plevuşcă hrănită cu fărîmituri
de la mesele mari, nu contenesc să dea socialismului cele
mai blamante certificate, ca şi cum ar sta în puterea lor să
deturneze societatea umană de la mersul ei înainte.

În fond, lucrul nu e de mirare. Totdeauna, în epocile
de tranziţie spre o calitate superioară pe planul organizării
colective a existenţei omeneşti, s-au găsit şi apologeţi ai
stării pe loc, de fapt ai sistemului politico-social care, prin
inechitatea sa hipertrofiată de bătrîneţe şi contrastînd brutal
cu cerinţele timpului, îşi pierde însăşi raţiunea de a fi. A
defăima, a calomnia, a minţi prin viu grai sau în scris pe
tema socialismului, a împodobi cu flori de staniol şi a vopsi
în roz-bombon realităţile de tristă faimă ale lumii capitaliste,
acestea sunt sarcini de care dumnealor se achită
conştiincios, aplicîndu-şi masca supremei obiectivităţi.
Procedeul nu are nimic original. Se repetă ceea ce au spus
şi au scris alţi anacronici dispăruţi de mult în epoci de
înnoire. Aşadar, ne aflăm în faţa unui plagiat, căruia
socialismul îi răspunde prin edificarea, cu forţe din ce în ce
sporite, a operei sale cu o autenticitate unică în istorie.
Totodată, pledoaria, garnisită cu deturnări şi sofisme, pentru
o înarmare fără precedent, care pune în pericol însăşi viaţa
pe pămînt, dar prezentată drept o necesitate a
supravieţuirii, nu e decît reluarea la scara limbajului modern
a răsuflatelor argumente folosite, rînd pe rînd, în cursul
vremurilor de către toţi agresorii potenţiali. Încît n-aş ezita,
de pildă, să-l asigur pe domnul Donald Wilhelm, un autor
american, care susţine că „lupta mondială contra
comunismului este în ultimă instanţă o luptă pentru spirite şi
inimi, o cruciadă a credinţelor”, că are de pe acum toate
şansele de a pierde lupta şi de a-şi căuta un alt subiect de
meditaţie...
Dar să-i lăsăm pe „cruciaţi” să-şi încaseze primele de
încurajare acolo, în lumea lor, unde milioane de oameni nuşi pot găsi un loc de muncă, unde drogurile pustiesc şi ucid
atîtea vieţi, unde bandiţi şi escroci de profesie agonisesc
averi fabuloase proclamîndu-se trimişi ai Domnului din Cer
şi ducîndu-şi turmele de naivi, storşi de vlagă şi de ultimii
bănuţi, pînă la sinucidere. Să-i lăsăm acolo cu abţibildurile
şi cu bidinelele lor, cu numerele lor de iluzionism în care
negrul apare alb şi albul negru. Noi, cei din România, navem decît să le adresăm cîteva din miile de întrebări
posibile. Oare fără socialism ar
(continuare în pag. 3)

,,Scânteia AS'' Nr. 08-09 (55-56) August-Septembrie 2016

pagina 3

(continuare din pag. 2)
fi fost asigurat dreptul la muncă fiecărui cetăţean al ţării? Oare fără socialism ar fi existat uriaşa reţea de uzine
răspîndită pe tot întinsul patriei? Oare fără socialism ar beneficia poporul întreg de asistenţă medicală gratuită? Oare
fără socailism, ar fi luat naştere autoconducerea muncitorească? S-ar fi realizat oare colosalul complex hidroenergetic
Porţile de Fier, Canalul Dunăre-Marea Neagră, oraşele noi, magistralele, mulţimea de locuinţe moderne destinate
oamenilor muncii, metroul din Bucureşti, etc. etc. etc.? A cui proprietate ar fi fost solul şi subsolul nostru? Nu cumva
„munţii noştri aur poartă, noi cerşim din poartă-n poartă” ar fi rămas pînă azi o expresie de actualitate? Cred că ajung
chiar şi numai aceste cîteva întrebări. Altele, inclusiv cele privind nivelul intelectual şi moral în societatea noastră socialistă, să şi
le pună oricine vrea.
Noi vom merge în continuare spre împlinirea năzuinţelor multiple de progres care animă poporul român, condus cu
demnitate şi clarviziune de Partidul său Comunist.

Construcţia de locuinţe în România post decembristă
dr. Sergiu Fendrihan

Este unul dintre domeniile economice şi sociale cele mai
pregnante şi cele mai importante pentru bunăstarea cetăţenilor. Între
perioada socialistă şi cea de după Revoluţie (Lovitura de Stat) este o mare
diferenţă atît ca număr de locuinţe cît şi ca statut al acestorlocuinte.
Arhitectul Dorin Stefan a expus în 2007 în Ziarul Financiar situaţia
afirmînd că nivelul construcţiei de locuinţe a scăzut de 10 ori faţă de cel
din epoca socialistă.
Anuarele statistice ale României înregistrează clar acestă situaţie fără
posibilitate de tăgadă, deoarece sunt cifre oficiale. În plus statutul acestor
locuinţe este mult schimbat înainte fiind vorba de locuinţe ridicate de stat
cu fonduri de stat, unde plăteam întreţinere nepercepîndu-se nici un fel de
chirie! Sau apartamente cu plată, în rate avantajoase era
Evoluţia construcţiei de apartamente, la nivel
altă
posibilitate. Nu puteai să deţii mai multe apartamente
naţional, între 1950-1989
dar puteai deţine o căsuţă la ţară, deci ideal, ce sa faci cu
An
Număr apartamente
mai multe apartamente? În general de la fondul de stat se
Perioadă
(unităţi)
dădeau locuinţe repartizate mai întîi pe intreprinderi de
unde se atribuiau mai ales tinerilor angajati dar şi celor
1951-1960 (total)
150.157
care lucrau în înteprindere de mai mult timp în caz de
necesitate dacă aceştia făceau cerere, se făcea şi o anchetă
1961-1970 (total)
553.295
socială privind numărul de membrii ai familiei respective.
Sigur mai erau şi aspecte negative, unii salariaţi
1971-1980 (total)
1.267.850
însărcinaţi cu acordarea caselor cereau spagă dar şi atunci
nu prea mult şi cît mai discret deoarece puteau să-şi piardă
1981
150.509
libertatea.
1982
150.137
Situaţia de acum. Fie ai avut un apartament dinainte
sau moştenit, fie îţi iei un credit de la bancă, fie închiriezi.
1983
135.358
Bine, pentru clasa capitalistă, cea politică şi pentru slugile
lor nu este nici o problemă, ei oricum au bani suficienţi, nu
1984
122.472
îi intreaba nimeni de unde îi au, drept care nu le este greu
să îşi cumpere sau să îşi facă ditamai viloaiele sau
1985
97.002
apartamentele de lux. Situaţia statistica a anului 2014,
arată că din locuinţele terminate numai 33.000 au fost
1986
100.623
finanţate de către stat, iar 413. 000 din fonduri private.
1987
103.428
Piaţa construcţiilor e în general dominată de firme
private care contruiesc complexe rezidenţiale, blocuri pe
1988
98.253
care le vînd pe bucată doritorilor. Deci se face foarte puţin
pentru majoritatea populaţiei, aceştia neavînd siguranţa
1989
54.979
locurilor de muncă, astfel că sunt tot timpul în pericol de aşi pierde casele şi în plus- culmea nedreptăţii – îşi pierd şi
Sursa Institutul National de Statistica
banii investiţi pînă la termenul executării.
Unele încercări au fost făcute prin iniţiative locale,
Tabel cu contrucțiile de locuințe pe perioade înainte de 1989
(ZF, 2007)
unele primării făcînd zone de
(continuare în pag. 4)
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apartamente sociale, cum ar fi în Constanţa, dar nu de dragul oamenilor ci din interese electorale. În prezent NU
EXISTĂ NICI UN PLAN MAJOR DE CONSTRUCŢII DE LOCUINŢE SOCIALE, ceea ce face ca mai multe
generaţii să se înghesuie în aceeaşi casă sau apartament moștenit de la comuniști și deținut de părinți.
Oricum nimeni nu dorește să stea o viaţă într-un apartament cu chirie- oricum mare- şi fiecare cel puţin în
România doreşte să aibă casa lui.
NU EXISTĂ NICI UN PLAN LA NIVEL NAŢIONAL DE RECUPERARE ŞI DE PROTECŢIE SOCIALĂ A
CELOR FĂRĂ ADAPOST aceştia fiind trataţi cu dispret. Se mai motivează că America are şi ea aurolaci – adică hai să
avem şi noi faliţii noştrii – cum spunea marele Caragiale. De altfel, ştiri din presa din SUA, arată că există adevărate
oraşe de corturi formate din cetăţenii americani executaţi de bănci şi aceştia sunt o mare problemă pentru autorităţi.
Consider că ceea ce s-a petrecut în România a fost distrugerea unui regim care asigura un loc de muncă şi o
locuinţă aşa cum era, mai mică, mai mare, dar ERA.

Un document ce nu trebuie uitat
Apelul comun al partidelor comuniste şi progresiste din Europa în legătură cu fondarea
Comunităţii Economice Europene (CEE) din 23.03.2007

Tratatul de la Roma pentru fondarea CEE a fost o alegere a
principalelor puteri şi a capitalului monopolist vest-european.
Acum, după 50 de ani, dezvoltarea UE le dă dreptate
forţelor care i s-au opus, care au spus şi încă spun NU tratatului de
la Maastricht, care se opun “tratatului constituţional”. Le-a dat
dreptate tuturor celor care continuă să lupte împotriva Uniunii
Europene a marelui capital - un directorat al marilor puteri neoliberale şi militariste.
Scopurile proclamate de forţele dominante ale UE - socialdemocraţii, conservatorii şi diversele forţe de dreapta – anume:
convergenţa economiilor naţionale, locuri de muncă şi
îmbunătăţirea condiţiilor celor ce muncesc, mai multă democraţie,
pace şi colaborare de pe poziţii egale - s-au dovedit false. Misiunea UE este de a întări capitalul transnaţional european şi
marele capital al principalelor puteri europene, prin luarea înapoi a cuceririlor clasei muncitoare şi drepturilor democratice,
extinderea puterii ei economice şi influenţei asupra politicilor europene şi a statelor membre şi exploatarea de noi pieţe şi
resurse naturale. Acest drum duce la adâncirea inegalităţilor sociale şi asimetriilor regionale, la răspândirea sărăciei şi a
marginalizării.
În momentul de faţă se intensifică atacul capitalist asupra locurilor de muncă şi salariilor, pensiilor şi asigurărilor
sociale, drepturile muncitoreşti şi sindicale. Drepturi fundamenale, cum ar fi cel la educaţie, la asistenţă medicală şi securitate
socială, sunt transformate în mărfuri şi surse de profit pentru marele capital. Cresc exploatarea, şomajul şi nesiguranţa vieţii.
În acelaşi timp, prin aşa-zisul ,,Acord de Parteneriat Economic”, relaţii comerciale nejuste sunt impuse unora din cele
mai sărace ţări ale planetei, se ridică ziduri în calea imigranţilor, se încearcă transformarea Europei în fortăreaţă. Exploatările
agricole şi piscicole familiale sunt ruinate, liberii profesionişti şi micii întreprinzători din industrie, comerţ şi servicii sunt
anihilaţi de dominaţia marilor corporaţii şi instituţii financiare. Drepturile democratice suferă lovituri severe. Creşte
anticomunismul, în unele cazuri sponsorizat de guvernele ţărilor europene, iar în alte cazuri de înseşi instituţiile Uniunii
Europene. Restricţiile şi persecuţiile împotriva celor de stînga, forţelor politice anti-capitaliste şi mişcărilor populare sînt larg
răspîndite. Sînt sprijinite rasismul şi xenofobia.
Sporeşte militarizarea UE, la fel ca şi colaborarea sa cu SUA şi NATO în războaiele imperialiste din Afghanistan şi
Iraq, în zborurile ilegale ale CIA, sporeşte presiunile asupra Cubei socialiste şi Venezuelei bolivariene, împotriva ţărilor şi
popoarelor care opun rezistenţă. La cererea NATO şi Comisiei Europene cheltuielile militare sînt în creştere și cursa
înarmărilor e în plin avînt. Marele capital european se foloseşte de lărgirea Uniunii Europene şi NATO spre EST şi de
presiunile împotriva suveranităţii ţărilor est-europene pentru a-şi atinge propriile scopuri de dominaţie politică, economică şi
geo-strategică.
Sînt subminate din ce în ce mai mult suveranitatea şi independenţa popoarelor şi naţiunilor. Se plănuieşte relansarea
“tratatului constituţional” în ciuda respingerii sale explicite de către popoarele Franţei şi Olandei.
Ofensivei globale a imperialismului i se opun luptele popoarelor şi ale muncitorilor, pe care noi le salutăm.
Partidele noastre îşi vor întări cooperarea şi acţiunile comune şi vor contribui în mod activ la întărirea organizaţiilor
muncitoreşti şi a mişcării antiimperialiste, pentru a rezista politicilor neo-liberale şi militariste, pentru respingerea “tratatului
constituţional”.
Facem apel la crearea unei alternative care să satisfacă nevoile şi interesele popoarelor, afirmînd socialismul
ca adevărata alternativă pentru popoarele continentului european.
Facem apel la convergenţa acţiunilor şi luptelor care, de-a lungul şi de-a latul Europei, pot deschide drumul către o
Europă a păcii, a cooperării între state suverane, egale în drepturi, o Europă a locurilor de muncă şi a adevăratei dezvoltări
economice şi sociale. O Europă deschisă către lume, capabilă să dezvolte relaţii de prietenie, comerţ cinstit şi cooperare cu
toate ţările şi popoarele lumii, respectîndu-le dreptul la dezvoltare economică şi socială. O Europă care poate promova pacea
pe plan internaţional şi susţine rezolvarea pe cale politică a conflictelor.
`
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Cîteva cuvinte despre fostul rege Mihai și holocaust
Într-un interviu mai vechi, referindu-se la actul
arestării mareșalului Ion Antonescu în ziua de 23 august
1944, fostul rege spunea cam așa: „Nu a fost o lovitură de
stat. Eu, ca rege, eram șeful statului și aveam dreptul să nu
fiu de acord si să destui pe oricine se abătea de la linia
interesului național”.Logic, nu?!
Citatul, destul de aproximativ, este exact însă ca semnificație.
Deducem din această declarație că fostul rege avea dreptul
să-i atragă atenția mareșalului sau chiar să-l demită, dacă
considera necesar, ori de câte ori acesta s-ar fi abătut de la
concepția regelui Mihai cu privire la linia interesului național.
Și mai deducem că pînă în ziua de 23 august 1944 regele
nu a avut nimic de obiectat față de politica dusă de
mareșal!
Așadar, regele a fost de acord cu (1) intrarea României
în război și, deci, ar fi trebuit să răspundă pentru asta în solidar cu Ion Antonescu, dacă nu chiar înaintea mareșalului,
fiind mai presus de acesta ca autoritate și prerogative.
La fel, regele Mihai a fost de acord cu (2) continuarea războiului dincolo de Nistru, devreme ce nu se cunoaște nici un gest de
reținere sau opoziție a regelui Mihai la decizia lui Ion Antonescu. Legile Țării îi permiteau să intervină, să se opună și chiar să-l
destituie pe mareșal pentru intenția de a continua războiul! De ce n-a făcut-o?
Mai mult, regele nu a avut niciun gest de opoziție față de (3) deportarea în Transnistria a sute de mii de evrei, a aprobat
regimul „de exterminare”, cum zic unii, la care evreii au fost supuși! A fost în deplin acord cu mareșalul! A fost de acord deci cu
deportarea și genocidul evreilor în Transnistria!
Regele Mihai nu e consemnat cu nicio declarație măcar de compasiune față de acești evrei în perioada respectivă. În schimb,
ca fost rege, după 1990 imediat, la o conferință din Statele Unite a afirmat în fața studenților americani (martor dl V. G.) că în
România nu a fost holocaust, nu a funcționat o politică de exterminare a evreilor. Această poziție, a adevărului, a părăsit-o după
ceva vreme, iar în ultimele declarații pe acest subiect a afirmat că în Transnistria s-a produs un genocid, un holocaust! Întrebare:
de ce ai permis, Majestate, ca în statul în care erai autoritate supremă să se petreacă un genocid, un holocaust?! Tăcerea
pe acest subiect nu te face complice la crimă, la genocid?!
Ba mai mult, mama regelui, așa numita „regina mamă”, a fost declarată „drept între popoare” pentru intervenția făcută la
mareșal ca să nu permită deportarea la Auschwitz a celor 20.000 de evrei după care nemții trimiseseră deja vagoanele în triajul
Gării de Nord. Sunt vreo zece persoane, în frunte cu regina mamă și rabinul șef Alexandru Șafran, care susțin că au intervenit
decisiv pe lângă mareșal și l-au convins să nu satisfacă cererea germanilor! Eu îi cred pe toți care se laudă cu rolul lor în salvarea
celor 20.000 de evrei, dar mă întreb de ce nu și-au folosit trecerea sau autoritatea pe care o aveau la vremea aceea pentru a
împiedica și deportarea evreilor în Transnistria, pentru a-i feri pe bieții evrei de regimul de exterminare din lagărele de peste
Nistru?
Așa cum a intervenit pentru cei 20.000 de evrei ceruți de Germania, de ce nu a intervenit regina mamă și în cazul evreilor
deportați în Transnistria? Ar fi fost mult mai ușor, fiind o chestiune strict internă, fără nicio implicație internațională! De ce de soarta
evreilor din Transnistria nu a fost preocupată nici regina mamă, nici rabinul șef, nici regele Mihai?!
Întreb: cum ai permis rege Mihai să se producă genocidul celor nu mai știu câte sute de mii de evrei?! Nu este crimă împotriva
umanității faptul că ai acceptat ca subordonatul, servitorul Majestății Tale să pună la cale acel carnagiu care acum și în vecie ne
este imputat nouă, românilor?! Nu te privește și pe tine, rege Mihai, ce s-a întâmplat în Transnistria?! Doar erai primul om în stat,
așa cum te-ai dovedit la 23 august 1944?!
Una din două: (1) ori ești cel puțin la fel de vinovat ca și Ion Antonescu de crimele împotriva umanității imputate mareșalului,
inclusiv Holocaustul din Transnistria ori (2) crimele puse în sarcina marșalului și mai ales holocaustul din Transnistria, sunt
minciuni, sunt invenții ale unui aparat de propagandă care te menajează de răspundere ca nu cumva să mai spui o dată că în
România nu a fost genocid, holocaust și alte „gogorițe”!
Majestate, de ce nu spui adevărul? De ce ai înghițit nemernicia acelui jidan degenerat care a acuzat neamul românesc că a ucis, a
ucis, a ucis?! De ce ai tăcut ca mortul în păpușoi când erai cel mai îndreptățit și mai obligat să pui la punct secătura?! Cum de nu
ți-a crăpat obrazul, majestate?!…
Subsemnatul, am făcut greșeala să susțin adevărul cu privire la Transnistria. Și asta m-a costat mult, inclusiv pe plan material.
Nu cumva marile beneficii materiale cu care majestatea ta s-a ales după 1990 au fost condiționate și de acceptul, mai mult sau mai
puțin tacit, al minciunii cu privire la genocidul evreilor din România?! Emit această ipoteză deoarece chiar și unui pârlit ca mine, care
nu sunt un martor atât de important, mi s-au făcut oferte generoase pentru a abandona acest subiect, pentru a tăcea! Mi-nchipui ce
oferte ți s-au făcut dumitale, care puteai cu o singură vorbă să salvezi neamul românesc de rușinea unor acuzații atât de grave și să-i
faci definitiv de rușine pe nerușinații care, iată-i, nu te întreabă niciunul de sănătate! Nu-i așa că niciunul dintre derbedeii de la
Institutul Holocaustului nu te-a deranjat cu întrebarea capitală: Majestate, dar de ce nu l-ai oprit pe mareșal să ucidă sute de mii
de evrei?! Că doar puteai s-o faci, după cum singur declari, după cum singur ai dovedit la 23 august 1944?!
O precizare: adevărul despre Transnistria eu îl știu (și) de la dl Șerban Alexianu, fiul guvernatorului Transnistriei, cu care ați
copilărit împreună, ați fost tovarăși de joacă… Nu te-ai învrednicit, majestate, după ce ai revenit în Țară, nici măcar un telefon să-i
dai, nu neapărat ca să-ți ceri iertare pentru cât ai fost de laș atunci când ai acceptat să fie condamnat la moarte George Alexianu
pentru crime pe care știai bine că nu le-a făptuit!… Ți-a fost rușine de cei cu care ai colaborat fără nicio greață după 1990?!
Sper, majestate, să-ți vii în fire din starea în care nu mă bucur că te afli, și să afli că ne rămâi dator cu un răspuns și la această
întrebare: Dacă în Transnistria a fost genocid, dumneata, cetățene rege, de ce n-ai mișcat un deget,de ce n-ai rostit cel mai
(continuare în pag. 6)
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mic cuvînt în apărarea acelor nefericiți?!
Nefericiți despre care știai prea bine cât o duc de bine!… Nu era nevoie să intervii în favoarea evreilor din Transnistria! Nimeni nu
le vroia capul! Ca și mareșalul Ion Antonescu sau profesorul George Alexianu, nu ai niciun evreu pe conștiință! Ci ai pe conștiință
numai români, sute de mii, milioane! Acesta este răspunsul pe care nu-l mai așteptăm. Îl cunoaștem cu toții!
Adio, majestate!
Ion COJA,
Textul a fost publicat anterior pe www.Justitiarul.ro
N.R.
Publicăm articolul de mai sus ca o mică replică la importanța exagerată dată regalității din România cu ocazia prilejuită morții
soției fostului Rege(neîncoronat oficial și ca urmare nu a depus niciodată jurămînt de credință statului român) numită abuziv”regină
a românilor”, „Ana de România”etc. Obiective intrebarile prof.Coja. Fostul rege Mihai este și a fost întotdeauna un oportunist, a
făcut ceeace îi dictau vremurile. Cînd a trebuit sa îmbrace cămașa verde să-i salute pe legionari a facuto cu zîmbetul pe buze,
cînd a trebuit sa tacă, perioada regimului Antonescu, a tăcut găsindu-și de lucru cu avioanele și mașinile lui, cînd a primit”indicația”
să-l dea jos pe Antonescu a făcut-o cu un curaj surprinzator(23 august despre care evită acum să vorbească chiar dacă acest act
este cel mai deosebit fapt pozitiv pentru țară pe care l-a făcut), cînd a trebuit să cedeze tronul la 30 dec.1947 a făcut-o ,”pentru el
și urmașii săi”, cînd s-a ivit ocazia să profite de ”deschiderea ”din 22 dec.1989 a făcut-o făra nicio jenă.
Petre Ignat

Nu putem ocoli la infinit adevărul despre 23 August
Dorința de a înțelege care sînt cauzele necazurilor noastre de astăzi îi animă pe fiecare dintre noi. Dar, în timp ce massmedia gălăgioasă prezintă ca fapte de senzație, fără tangență cu frămăntările societății românești, o perdea rece și opacă
împiedică accesul spre adevărul cauzelor care orientează mecanismul politico-economic în direcția inversă intereselor acesteia, cu
deosebire ale maselor populare.În loc de a observa și analiza ce se întîmplă astăzi și ce este de făcut, vedem o întreagă armată
de istorici, de profesie sau amatori, care se lasă induși în eroare și – la rîndul lor – induc și ei în eroare pe alții, “ dezvăluind
secrete de arhivă senzationale” drept rădăcini și cauze ale răului de astăzi, cauze false, bineînțeles. Deliberat sau nu, ei se
situează pe poziții adverse adevărului istoric, pe pozițiile denigratorilor PCR, împiedicîndu-ne astfel să analizăm acele greșeli
reale, a căror înlăturare ne-ar ajuta să ne străngem rîndurile și să acționăm înțelept și eficient.
Așadar, în zadar se cugeta
Dovada faptului că ajutorul
și se da drept adevăr istoric faptul
sovietic era necesar, inclusiv prin
că în preajma lui 23 August 1944
simpla prezență a trupelor acestora în
PCR ar fi numarat doar una sau
țară, în primii ani de dupa 23 August
două mii de membri, drept care
1944, o oferă chiar Iuliu Maniu care, în
nu el ar fi fost acela care ar fi puanii 1944-1945, nu se sfia să afirme că
tut organiza intoarcerea armelor
PNȚ-ul a colaborat încă din anul 1941
împotriva armatelor naziste și eliși va colabora în continuare cu
berarea țării de sub jugul lor.
legionarii în lupta împotriva
În realitate, pentru România
comunismului. Si, cum reprezentanții
anului 1944, istoria venea pe șeanglo-americani au sprijinit fîțiș pe
nile de la Răsărit în urmărirea
țărăniști și aliații lor în această luptă,
agresorilor hitleriști. Ea putea să
nu era normal ca și comuniștii români
treacă peste România prin lupte
să primească sprijinul sovieticilor?
pas cu pas, lăsînd în urmă ruină
Războiul împotriva fascismului
și sînge, sau putea să treacă fără obstacole și fără ciocniri prin
fusese căștigat de Aliați unde URSS a dat cel mai mare tribut de
alăturarea armatei române coaliției antihitleriste a Națiunilor
sînge, peste 20 milioane de morti, Germania considera și astăzi
Unite, conștientă de ororile războiului nazist în care a fost
nazismul ca fiind o pată neagră în istoria sa de țară civilizată.
angrenată pînă atunci de regimul fascist antonescian.
23 August 1944 a deschis o noua eră în evoluția istorică a
Cinste celor care au ales această din urmă soluție,
României, de profunde prefaceri revoluționare și totodată de
comuniștilor care, prin Lucretiu Patrascanu, au stabilit legătura
afirmare puternica a poporului nostru printre națiunile lumii
cu palatal regal si cu regale Mihai.
postbelice. Adevărul , chiar dacă este răstălmăcit, el tot se
Apreciind cu obiectivitate rolul fiecărui partid în cadrul
impune pînă la urmă.
insurecției, trebuie subliniat că PCR a fost creierul acestei
23 AUGUST a intrat în conștiința istorică a românilor prin
acțiuni, fiecare dintre celelalte partide executandu-si misiunea
faptul că a fost Ziua națională a României pînă în decembrie 1989
așa cum s-a stabilit în planul elaborat de Partidul Comunist,
ca urmare a Actului de la 23 august 1944 cînd Armata Română a
acestuia revenindu-i răspunderea istorică de a conduce coaliția
întors armele împotriva Germaniei hitleriste, cu care a fost aliată
patriotică.
pînă atunci, și s-a poziționat de partea forțelor Națiunilor Unite.
Unii afirmă cu năduf că prin prezența în țară a Armatei
Este regretabil că principalul actor al acestui ACT de o
Roșii, sovieticii ne-ar fi impus un regim social-politic care nu ar fi importanță deosebită pentru țara noastră și recunoscut pe plan
international, ca atare, îl avem în vedere pe fostul Rege Mihai I, în
specific românesc. Dar ce este specific românesc din punct de
funcție atunci, s-a dezis de el și nu a dat importanța cuvenită și
vedere social-politic? Foamea și munca de rob a maselor
meritată acestui eveniment epocal, pe care la patronat și care
populare în slujba burgheziei și moșierimii? O asemenea
pentru biografia sa reprezintă unul din cele două fapte
orînduire socială nu avea si nu are un caracter specific național
reprezentative pentru istoria țării noastre, pe care le-a făcut în
românesc, ea fiind caracteristică, oriunde în lume, epocii
burghezo-mosieresti, de care comuniștii au scăpat țara prin actul timpul cînd s-a aflat în fruntea statului, celălalt fiind Actul de
abdicare voluntară din 30 decembrie 1947, pentru el și urmașii săi,
istoric de la 23 August 1944.
act ce a permis trecerea de la Monarhie la Republică.
Dovada faptului că ajutorul sovietic era necesar, inclusiv
Deasemenea este regretabil că și autoritățile actuale,
prin simpla prezență a trupelor acestora în țară, în primii ani de
(continuare în pag. 7)
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(Președinția este de înțeles că nu o face fiindcă conducătorul instituției este membru al unei asociații care a fost declarată, după
război,”sprijinitoare a fascismului german), nu acordă nicio importanță acestui eveniment dar acordă o atenție deosebită funeraliilor
unei ”regine” care nu a fost investită niciodată cu acest statut.
Este și mai regretabil că Asociațiile veteranilor din al II-lea RM nu au găsit de cuviință să-i omagieze pe camarazii căzuți în războiul
antifascist așa cu au făcut-o în anii anteriori. Să fi așternut uitarea indusă de autoritățile anticomuniste care nu mai acceptă să suporte
cheltuielile în acest caz??
Consecvenți în a cinsti memoria eroilor ce si-au jertfit viața pentru patrie si în lupta împotriva fascismului Asociația antifascistă
„SCÂNTEIA” și Partidul Comunitar (PCR) au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor Patriei din fata Academiei de Înalte Studii
Militare.
Cinste lor!
Trăiască 23 August!
Cinste tuturor eroilor români care s-au jertfit în lupta împotriva fascismului!
P.I

Trei dovezi din secolele trecute care arată că ţara noastră trebuia să se numească
“Dacia”!

1) Epitaful în limba grecească al unei pietre de mormânt din interiorul bisericii Golia din Iaşi, datată 1753 (deci cu circa un
secol înainte de apariţia statului “România”):
Nici pământeană, nici din Dacia nu sunt, amice
Byza mea, Byza, producătoare de bărbaţi glorioşi, îmi este patria,
M’a născut Ghiorghios soţiei sale şi mama Eufrosina,
Numele meu este Sultana cea cu viaţa scurtă
Şi eram soţia lui Mihail Racoviţă,
A Domnitorului înţelept al Dacilor şi Misienilor.
Vai! vai! n’am murit în patria mea
Ci soarta m’a răpit pe pământul Misienilor
În anul al treilea şi o mie de la Hristos
Plus cincizeci, şi şepte ori o sută (=1753)
În ziua de sâmbătă a lui Ianuarie,
Cam pe la început, adecă a două zi.
După cum se observă se vorbeşte de domnitorul Mihail Racoviţă (care a fost şi domn al Moldovei
şi cel al Ţării Româneşti) de “domnitor al dacilor şi misienilor”, în niciun caz de “domnitor al
românilor”. Misienii sunt un alt nume pentru vlahi, iar aceşti vlahi sunt urmaşi ai tracilor. Aşadar,
ţara noastră se putea numi “Valahia” sau “Dacia”, fiind urmaşi ai tracilor şi dacilor. Soţia sa, Sultana
Racoviţă, precizează faptul că nu s-a născut în “Dacia”, ci în Bizanţ.
2) Piatra de mormânt a Smarandei Ghica, fiică de domnitor, din Biserica Sf. Gheorghe din Iaşi,
datată 1738:
„Aci zace sub pământ după moartea ei / Prea strălucita Domniţă, nobila Smaranda / Fiică a piosului
Egemon al întregei Dacie / Domnul Grigorie Ghica, fruntaşul / Celor din Bizanţ, atât pentru
strălucirea neamului / cât şi pentru piositate / În anul 1738, Ianuar 22”.
“Egemon” este un arhaism pentru “conducător”; aşadar, Grigore Ghica (care a fost şi el domnitor al
Moldovei şi al Ţării Româneşti) este considerat a fi fost “conducătorul Daciei”, nu al “României”.
3) O lucrare germană din 1683, scrisă de compozitorul Daniel Speer (1636-1707) şi intitulată
“Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus” adică „Simplicissimus ungar sau dac”.
Eroul nostru porneşte din Silezia, petrece un timp în Polonia, vine apoi în Slovacia, unde studiază
muzica şi participă la lupte cu turcii, intră la un moment dat în slujba unor magnaţi maghiari care îl
aduc în Transilvania, unde, în cele din urmă, se angajează pe lîngă Gheorghe Ştefan, fostul domn
al Moldovei (1653-1658), şi apoi pe lîngă nefericitul principe ardelean Acaţiu Barcsai. Acţiunea se petrece aproximativ între 1654-1661,
continuînd apoi într-un alt roman „simplician” al lui Speer, “Turkischer Vagant”, în care eroul călătoreşte prin ţinuturile asiatice ale
Imperiului otoman.
În acea vreme, s-au tipărit o sumedenie de texte geografice şi istoriografice în legătură cu deplasarea interesului politicii
habsburgice către Ungaria şi Balcani; în aceste texte, apare frecvent denumirea Dacia, aplicată uneia sau alteia dintre ţările române,
de cele mai multe ori însă tuturor la un loc, marcându-se astfel ideea unităţii lor iniţiale. Tot atunci, circulau cu insistenţă zvonurile
despre proiectele „dacice” ale principilor ardeleni — Gabriel Bethlen şi cei doi Rakoczi — ale curţii poloneze şi chiar ale curţii de la
Viena. Toate acestea nu-i puteau fi străine lui Daniel Speer. Titlul romanului indică existenţa şi mai ales consistenţa unei idei deosebit
de preţioase pentru conştiinţa opiniei publice europene a epocii, dincolo de proiectele urzite de cabinetele diplomatice: ideea reînvierii
vechii Dacii, a reunirii celor trei ţări române într-un singur stat, aşa cum o făcuse Mihai Viteazul.
Indiferent cît se doreşte ignorarea acestor dovezi, care susțin ideea de Dacia denumire pentru România nu are cum s-o facă,
căci ele au rămas scrise.
PI
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Să nu uităm niciodată!!
La 30 august 1940, urmare a așa-zisului ”Arbitraj de la Viena”, aveau să se desprindă din
trupul însăngerat al Ardealului 520243 de kilometri patrati, cu o populație românească de
1.304.894 de suflete. 8 judete, din cele 23 cîte număra Ardealul atunci, au fost înstrăinate în întregimea lor, în timp ce alte 3 județe au fost spintecate în două, creîndu-se
hotar artificial în însăși inima românismului.
Prin Diktatul de la Viena a fost atribuită Ungariei, pe atunci a ”Amiralui fără
mare”, nume de tristă amintire, Miklos Horthy, comune ca Ponoara, din Judetul
Bihor, unde dintre cei 10108 locuitori, numai unul era ungur, sau ca Surduc, din
același judet, în care, din circa 830 de localnici, 828 erau români.
Din ziua de 30 august 1940 și pînă la 30 octombrie același an, au fost uciși în
Ardeal 919 români, bărbați, femei și copii, au fost torturate 771persoane și au
fost lovite în mod grav și maltratate alte 3.373, conform surselor oficiale.
Avem datoria să nu uităm niciodată și să cinstim memoria acestor martiri ai neamului românesc!
Comuna Trăznea a fost ocupată la 9 septembrie 1940. În clipele imedia următoare, un veritabil iad s-a deslănțuit: 100 de
morți, dintre care 68 nu au putut fi ulterior identificați.
Alt nume scris cu litere de sînge, comuna Ip. Și aici, un număr de 155 de bărbați, femei și copii au fost exterminati de
bandele horthyste.
Dupa 23 august 1944, România a întors armele împotriva Germaniei și,implicit, împotriva regimului horthyst de la
Budapesta. Conventia de Armistițiu încheiată de România cu aliații la 12 septembrie 1945 a declarant nul și neavenit
Diktatul de la Viena, Ardealul întorcandu-se iarăși la familia sa firească. Rănile istoriei au rămas, însă. În fiecare an sau, ori
de cîte ori ne întoarcem la vetrele Transilvaniei, merită să ne amintim și să cinstim memoia celor care la Trăznea, Ip, Camar,
Ciumarna, Simleul Silvaniei, Mureșenii de Cîmpie, Huedin, dar și în alte locuri au pierit sub focul horthyst pentru singurul
fapt ca erau români.
Ciprian POP

Comemorarea eroului comunist Virgiliu Zbăganu
În ziua de 21 august 2016 membrii Asociației Scânteia și ai Partidului Comunitar(PCR)au participat la
comemorarea eroului martir comunist ing. Virgiliu Zbăganu, primul inițiator al reorganizării PCR după lovitura
de stat anticomunistă din decembrie 1989 și care a murit în condiții misterioase sub roțile unui tren în timp ce
strîngea semnături pentru înregistrarea acestuia, pe 21 august 1992. Locul comemorării: Cimitirul ”Capra” din
cart. Pantelimon.
La acestă manifestare comemorativă au mai fost prezenți reprezentanți ai PSR, PCdR și fratele celui
comemorat, prof.univ Gheorghiță Zbăganu cu membrii ai familiei. A prezentat o interesantă cuvîntare, despre
cel comemorat, tovarășul Voicu Coman, membru al Comitetului Național al Partidului Comunitar, pe care o
prezentăm în continuare:
Comemorăm azi 21 august 2016 24 de ani de la asasinarea eroului comunist Virgiliu Zbăganu, care a
fost un adevărat om politic și un formator de opinie.
Acest erou a fost asasinat pentru convingerile lui politice de a continua
existența Partidului Comunist Român și existența orînduirii socialiste după lovitura
de stat din decembrie 1989.
L-am cunoscut pe Virgiliu Zbăganu numai din cartea sa ”Secolul XXI va fi
comunist sau nu va fi”, publicată post mortem de fratele său.
Viața tînărului Virgiliu a fost curmată la vîrsta de 38 de ani, în plină
dezvoltare intelectuală, cînd și-a dat seama că singura alternativă la distrugerea
țării este reorganizarea Partidului Comunist și reluarea construcției socialiste.
Devenise un pericol pentru capitalism, în acele vremuri tulburi și primejdioase.
La 21 august 1992 distrugerea țării era abia la început, dezastrul multilateral
continuînd de atunci pînă astăzi. Dacă ar fi trăit să vadă azi distrugerea a peste
6000 de obiective industriale, peste 3 milioane de români plecați din țară (cît populația Albaniei) din disperarea de a nu găsi un loc
decent de muncă în România, agricultura înstrăinată (6 milioane de hectare deja vîndute la străini) , pădurile tăiate cu sălbaticie, tinerii
mutilați de droguri, îmbogățirea fără margini a interlopilor, ar fi văzut că a avut dreptate:
România nu mai aparține românilor. Dacă ar fi trăit ar fi luptat cu toate puterile pentru a nu se ajunge aici. Socialismul este cea
mai dreaptă orînduire socială, este viitorul omenirii – dacă excludem autodistrugerea.
Capitalismul este putred, este profund corupt, corupția este rațiunea lui de a fi. Este o societate a junglei, profund nedreaptă,
în care se calcă peste cadavre pentru profit.
Noi avem datoria morală față de eroul Virgil să continuăm lupta începută de el, să reușim unificarea mișcării comuniste și
socialiste în România și reluarea construcției socialismului. Să reprezentăm o forță pe scena politică actuală. Să oprim jefuirea
”democratică”, liberală și tehnocrată a economiei românești. A ceea ce a mai rămas din ea. Pînă nu va fi prea tîrziu.
Virgiliu, ne înclinăm în fața ta, îți vom continua lupta dreaptă începută de tine și avem credința că vom învinge.
Să nu ne uităm eroii, dar să nu ne uităm nici dușmanii.
Veșnică să îți fie amintirea!
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Un an de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor

Pe 14 septembrie s-a împlinit un an de la moartea
prematură marelui patriot și om de cultură, Corneliu Vadim
Tudor, fondatorul Partidului România Mare, lăsînd un gol în
societatea românească, mai ales pe scena politică. Acest lucru
este descris convingător de dipl. Ec. Petre Răcănel
Preşedintele Federaţiei Societatea Civilă Românească pe
contul său de facebook fapt ce ne-a determinat să o publicăm
și în revista noastră.
Veșnică să-i fie amintirea !
Redacția

Mi-e dor de Vadim

Diplm Ec Răcănel Petre, Preşedintele
Federaţia Societatea Civilă
Românească
De ce oare, mi-e asa de dor de Vadim?
Iată că a trecut un an de la moartea timpurie a Tribunului,
Vadim Tudor. Îmi mențin părerea că fără Vadim scena politică
din România a devenit din ce în ce mai anostă: aceleași jocuri
de putere, cu aceiași jucători (chiar dacă între timp au mai
cosmetizat "echipele"), a căror finalitate constă doar În
dezbinarea și umilirea poporului român, jefuirea resurselor
naționale și afectarea integrității ţării.
În conjunctura politică actuală, cu un guvern "tehnocrat" şi
eficient, o opoziţie care parcă nu ştie că e opoziţie şi cu un
preşedinte bine mobilat dar fără iniţiativă şi reacţie, ne lipseşte
Vadim.
Prin declaraţiile sale fulminante, crea derută în rândul
politicienilor corupţi, provoca cutremure în procuratură, justiţie
şi în viaţa social-politică.
Mă întreb, cum ar fi reacţionat Vadim, în vară, când poliţiştii
şi jandarmii români au intervenit pentru a da jos steagul
secuiesc arborat în Miercurea Ciuc de către maghiari, precum
şi la celelalte evenimente antiromâneşti, de sorginte maghiară.

Cum ar fi reacţionat el în zilele trecute, când ambasadorul
american Hans Klemm s-a fotografiat "din politeţe", cum spune
americanul, cu steagul secuiesc? Doar el cunoştea această
problemă a politicii interne româneşti! Parteneriatul strategic
SUA- România încurajează oare şi mişcările separatiste din
Miercurea Ciuc?
Dar cu vizele româneşti pentru SUA cum rămâne,după ce
România numai că nu s-a prostituat faţă de SUA?
Mi-e foarte dor de charisma şi atitudinea patrioticrevoluţionară a lui Vadim!
Urmărim, în ultima perioadă, cum cei mai mari "aleşi" ai
poporului se perindă pe la DNA, cum puşcăriaşi şi puşcăriabili
participă la dezbateri publice, cum ies din închisori condiţionat
infractorii şi apoi fac chefuri, ca şi când nimic nu s-ar fi
întâmplat, iar sabia lui Damocles n-ar fi deasupra capului lor.
Aceştia au averi sub sechestru, dar neconfiscate si duc o
viață de huzur. Ne întrebăm, cum mai au acces la banii furați?
La toate acestea, reacţiile mass-media şi ale aşa-ziselor
personalităţi româneşti lipsesc aproape total. Iată de ce mi-e
foarte dor de Vadim!
În ultimul an, de la plecarea lui Vadim, urmărim sideraţi cum
ne-a fost furată ţara, de către străini, în strânsă legătură cu
interlopi români, organizaţi în grupuri de interese economice şi
politice, la cel mai înalt nivel şi culmea împreună cu unii dintre
reprezentanţii şi şefii celor mai importante instituţii vitale ale
satului român, cu atribuţii de apărare a intereselor naţionale.
Câtă dreptate a avut vizionarul Vadim! Ce fac serviciile
secrete responsabile cu apărarea interesului naţional, a
securităţii şi integrităţii teritoriale ale României.
Mi-e tare dor de el, pe bună dreptate!
Suntem în preajma alegerilor parlamentare, după un an
economic catastrofal, gestionat de un guvern "tehnocrat" şi
incapabil, impus şi controlat de Bruxelles, acceptat din păcate
de toate partidele politice şi care nu are legitimitate politică,
răspunderi de nici-un fel şi nici respect pentru poporul român şi
ţara noastră.
În mod logic, ne punem problema ce se întâmplă cu noi şi
ce s-ar fi întâmplat dacă Vadim trăia această tragedie
naţională?
Ce ne-ar fi spus şi cum ar fi acţionat el? Fără a avea
talentul, previziunea şi acuitatea minţii lui Vadim, putem numai
să ne imaginăm că Tribunul i-ar fi spulberat pe toţi, în frunte cu
ambasadorul american şi poate, în mod figurativ, i-ar fi
spânzurat şi dat pe răzătoare, cum ne spunea Arghezi.
Cu siguranţă, Vadim ar fi pus în vârful politicii româneşti
idealul naţional al reîntregirii României şi ar fi distrus definitiv
actualele tendinţe de disoluţie a României, de ignorare a
Moldovei, teritoriu românesc şi de împărţire a ţării în trei
regiuni, aşa cum ne informează unii politicieni despre acest
plan diabolic. Oare cine l-a conceput şi îl susţine?
Este lesne de înţeles!
Pentru a nu lungi prea mult acest moment, frumos şi
respectuos în sinea lui, pentru Vadim al nostru, concluzionăm
că, dacă azi Tribunul lipseşte "puţin", mergând să-l slujească
cu credinţă pe Dumnezeu, cu modestele noastre posibilităţi, noi
ar trebui să-i luăm locul, dar nu numai vociferând şi
condamnând, ci şi acţionând concret şi eficient, aşa cum făcea
el, cu gândul la Tribun şi la Dumnezeul nostru.
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Să nu ne pierdem simțul umorului
Cu Mariana Pleșa
1.Promisiuni estivale

2. Sosesc lacustele

Se-ntorc hoții de la mare
După ce s-au ars la soare...
Fericiți și îmbuibați
Miliardari din bani furați...
Se-ntorc hoții la putere
Ca s-ajungă iar la miere!
Si se-ntorc fără rușine
Să le fie din nou bine...
Fețe grase și scîrboase
Burți răsfrînte și hidoase...
Alături de tinerele
Amatoare de lovele...
Care au un mare rol:
Să alerge-n fundul gol
Cam cît ține toată plaja...
Pentru ei, asta e vraja...
Iar amantul gras și chel
Să mai umble n portofel!
Dar viermii de la scăldat
Ne au scos țara la mezat!
Fac fuziuni peste fuziuni
Promițîndu-ne ”minuni”,
Că țara va fi prosperă,
Că va fi o noua eră...
De belșug și bunăstare,
Casă pentru fiecare...
Mii de locuri de parcare
Și o mulțime de-ajutoare...
Doar să mergem la votare!
Dar poporu-i adormit
Și memoria, i-a pierit...
Si ce-a fost, iarăși votează!
Viermii se revigorează...
Și-i trag cu ”democrația”
Pîn’ dispare România!
Si finalul e cumplit!
România, a pierit!

Sosesc lăcustele în zbor
În timp ce plantele ne mor...
Padurile ne sunt tăiate
Și apele ne sînt secate...
Terenurile n-străinate
Si cîmpurile incendiate...
Sosesc în plisc, și cu solia:
-Noi v-am adus ”DEMOCRAȚIA”!
Luptăm de zor și cu putere
Ca țara voastră ”să prospere”
Cu multe, multe datorii
Pe la bănci și FMI!
Dorim să fie, tot ce-a fost
Românii toți, să țină POST!
De-o viață ntreagă , vă pîndim
Pe toți, cu ochi viclean
Pe unde trecem, pustiim!...
Nu vă lasăm un ban!
Curînd, nici țară, n-ati avea
Nici bani de nmormîntare!
Că ducem banii n Panama!
Doar sîntem zburătoare!
Sosesc lăcustele în zbor
Și-n plisc își duc solia!
Vor să le spună tuturor
-Vă luăm și România!
Căci vezi, mai strigă ele n cor
Așa-i ”Democratia”!
Sosesc lăcustele în zbor...
Cu voia liderilor lor
Sosec să ia ce-a mai rămas...
Și banii pleacă ”PAS CU PAS”.

`

Soluție de supraviețuire
Ești un cetățean pensionar bolnav și guvernul spune că nu există nici o îngrijire medicală la domiciliu disponibila
pentru tine.
Deci, ce faci?
Planul pentru pensionarii de 65 ani sau mai în vîrstă : vi se dă o armă și 4 gloanțe.
Vi se permite să trageti în patru politicieni. Desigur, acest lucru înseamnă că veti fi trimis la închisoare dar aveti
avantajul că veți primi trei mese pe zi, un acoperiș deasupra capului, încălzire centrală, aer conditionat si tot suportul de
îngrijire a sănătății de care aveți nevoie!
Aveti nevoie de dinti noi? Nici o problemă! Nevoie de ochelari? Asta-i grozav. Aveti nevoie de un nou șold, genunchi,
rinichi, plămîni sau inima? Sînt toate acoperite.
Ca un bonus, copiii dvs. pot veni în vizită la dumneavoastră la fel de des cum o fac acum.
Și cine va plăti pentru toate astea? Același guvern care tocmai ți-a spus că nu își poate permite să te îngrijească după
ce ai platit 40 de ani taxele către stat. Și poți să scapi de patru politicieni inutili, si în plus, pentru că ești un prizonier, nu
trebuie să mai plătesti taxe pe venit. Este aceasta o țară mare, sau ce.........
Din sursă ”aproape”sigură am aflat că persoanele importante, procurori, generali, miliardari, năstasi si altii, au conditii
speciale de privațiune de libertate: ziua sînt plecați, liberi, în oras, să presteze activități la firme care îi închiriază la Adm.
Penitenciarelor iar seara se întorc să ia cina și să doarmă la pușcărie. Bineînțeles că, medical, le ia pulsul să vadă starea de
sănătate în dinamică si îi caută de paduchi la baie. Nu se amestecă cu pușcăriasii de drept comun pentru că trebuie protejati –
de SIDA!
Dr.Dan Fluieraș
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Guvernul venezuelean prezintă
planurile loviturii de stat eșuate din
1 septembrie 2016
Caracas, 2 septembrie 2016 (MPPRE) .- "Obiectivul clar
al opoziției din Venezuela cu apelul făcut pentru a participa la
manifestațiile din 1 septembrie a fost de a destabiliza națiunea
și de a pune capăt guvernului legitim și constituțional al
președintelui Nicolas Maduro Moros, prin afectarea nu doar a
democrației din Venezuela, dar de asemenea, și prin trădarea
voinței pașnice a cetățenilor".

Acest lucru a fost declarat de către Ministra de Externe a
Republicii, Delcy Rodriguez, în timpul unei conferințe de presă
cu Ministrul de Interne, Justiție și Pace, Nestor Reverol, pentru
a prezenta Corpului Diplomatic acreditat în Venezuela, probele
planurilor violente și de destabilizare conduse de către cei de
dreapta.
În timpul discursului său, Rodriguez a vorbit despre
campania realizată de mediile de presă din opoziție în interiorul
și în afara Venezuelei, prin răspândirea informațiilor false
despre națiune.
"Mediile transnaționale de presă vor să reducă la tăcere
realitatea din Venezuela, vor să vândă minciuni […] și singurul
adevăr este că poporul lui Chavez din Caracas a ieșit pe
Bulevardul Bolivar pentru a îl umple de pace, prin garantarea
democrației, a suveranității, să fie liberi de intervenții și de orice
revendicare internațională".
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Ministra Rodriguez a subliniat activitatea coordonată pe
care au desfășurat-o corpurile de inteligență și securitate din
Guvernul Bolivarian, care au reușit să contracareze o luptă,
planul violent pe care îl aveau propus pentru 1 septembrie.
"Au demontat un masacru, lunetiștii doreau uciderea cetățenilor
venezueleni pentru a vinde lumii o imagine negativă despre
țara noastră, să dea o imagine de lipsă de prestigiu, căutau un
scenariu care să faciliteze intervenția în Venezuela".
În acest context, Ministra Rodriguez a mulțumit poporului
venezuelean pentru acțiunea pașnică, făcând față planurilor
violente ale celor din dreapta venezueleană.
"Venezuela este o țară a păcii, garant al drepturilor omului
pentru toți cetățenii săi. Valul roșu a ieșit pe străzi și de aceea
suntem fericiți, a fost poporul cel care garantat și continuă să
garanteze pacea în țara noastră".
Șeful Diplomației de Pace a reflectat asupra atitudinii care
a condus la acțiunile opoziției venezuelene, "victima unui limbaj
violent și plin de ură, care caută doar geneza fascismului".
În acest sens, Ministra de Externe a reiterat apelul
Guvernului venezuelean pentru dialog și înțelegere,
pentrueliminarea diferențelor politice cu discuții la înălțime.
Nestor Reverol, Ministrul de Interne, Justiție și Pace, a spus că
pe 1 septembrie a triumfat pacea în Venezuela datorită
conștiinței poporului venezuelean.
El a afirmat că Guvernul Bolivarian a făcut cercetări
profunde timp de mai multe zile, "prin afișarea a tot ceea ce
este necesar pentru combaterea actelor teroriste din țara
noastră", pentru a contracara o lovitură de Stat planificată de
către cei de extremă dreapta venezueleană, în așa numita
"Preluarea Caracasului (Toma de Caracas)".
În timpul discursului său, Reverol a prezentat o serie de
dovezi care arată planul opoziției, găsite într-un dispozitiv USB
printre lucrurile confiscate de la fostul primar al San Cristobal,
Daniel Ceballos.
Planul de destabilizare atribuia responsabilități directe
liderilor de dreapta, Yon Goicoechea și Carlos Melo, care au
fost arestați în această săptămână și li s-au confiscat explozibili
și dispozitive electronice.
De asemenea, în interiorul dispozitivului a fost găsită o
hartă a municipiului Libertador (Caracas), unde au amplasat
mai multe grupuri militare în zone de lângă Palatul Prezidențial.
"Guvernul nostru și principala noastră victorie este și va fi
întotdeauna pacea", a spus Reverol și a declarat că ancheta
continuă, și "nu sunt excluse" alte arestări.
Sursa. Ambasada Venezuelei

SUA împiedică cetățenii săi să călătorească în Cuba

Pe 31 august au fost reluate, după mulți ani, cursele regulate de călători dintre SUA și Cuba.
Evenimentul a fost prezentat pozitiv de mass media proamericană dînd de înțeles că și fără restricții.
Dar urmărind declarațiile autorităților cubaneze aflăm că cetățenilor americani nu li s-a ridicat restricția
de a călători ca turiști. Iată de unde reiese acesta:“Cursele regulate între Statele Unite și Cuba vor atinge
potențialul real numai când se va termina cu interdicția impusă de SUA călătoriilor în Cuba”, spune
directorul general pe relația cu Statele Untie
din Ministerul de Externe cubanez,
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/08/25/josefina-vidal-denuncia-apoyo-estadounidense-a-la-subversion/
. Josefina Vidal. Principalul obstacol în calea restabilirii totale este blocada economică, financiară și
comercială impusă de Washington Cubei de peste jumătate de secol.
Această măsură unilaterală îi împiedică pe cetățenii americani să călătorească în Insulă ca turiști.
Cu toate acestea, autoritățile Cubei socialiste asigură că aeroporturile sale internaționale sînt total
pregătite pentru a primi companiile americane de transport aerien, prima aeronavă care aterizat pe pe 31
august pe Aeroportul Internațional de la Santa Clara a aparținut companiei JetBlue.
Conform ministerului cubanez al Transporturilor, restabilirea curselor directe din Statele Untie reprezintă un pas pozitiv și o contribuție
la procesul de ameliorare a relațiilor dintre cele două țări. Dar, trebuie să fie și un DAR, Compania aviatică națională cubaneză Cubana de
Aviacion ,încă nu are autorizarea părții americane de a executa curse regulate pe teritoriul american, cum declară oficialități ai aceluiași
minister.P.I.
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SPORT
Două epoci la distanță de 40 de ani-comparații

În august anul acesta au avut loc , după cum se cunoște, Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro,
Brazilia în perioada 5—21 august, ediția XXXI-a cu rezultate modeste față de edițiile trecute mai ales față de
rezultatele epocii de construcție a socialismului în România. În acest material ne-am propus să facem o comparație
între rezultatele obținute de sportivii români la două ediții ale Jocurilor Olimpice aflate la o distanță de 40 de ani,
respectiv JO de la Montreal din 1976(nu cea mai bogată în medalii pentru sportivii români, cea mai bogată a fost ediția
din 1984 de la Los Angeles –SUA, cu 53 de medalii și locul 2 pe națiuni) și recentele JO de la Rio.
Comparînd cele două mari concursuri, prin ceeace au însemnat ele pentru sportul românesc în contextul
sportului mondial, ajungem la concluzii diametral opuse. Dacă Olimpiada de la Montreal a însemnat ”Olimpiada Nadiei
Comîneci” , eveniment istoric suprem pentru sportul românesc și reper în sportul mondial prin performanțele Nadiei(7
note de 10), Olimpiada de la Rio de Janeiro a însemnat ”căderea în Abis” locul 47 în clasamentul pe națiuni. De aici
putem aprecia și calitatea actului politic din epocile celor două Olimpiade: Montreal 1976 și Rio de Janeiro 2016. În
timpul Olimpiadei Montreal 1976 în România era vîrful Epocii de Aur a construirii socialismului în România,
reprezentată de Președintele erou Nicolae Ceaușescu, iar în timpul Olimpiadei Rio de Janeiro 2016 este vîrful epocii
restaurării capitalismului în România, reprezentată de actualul președinte Klaus Johanis care culege rezultatele
conducerii politice a țării din epoca post decembristă reprezentată atît de nefericit de rezultatul de la această ultimă
olimpiadă, cel puțin în domeniul sportului.
Dacă în Epoca de Aur(și a sportului românesc) sportul era un reper important al politicii de stat în schimb în
epoca restaurației capitaliste sportul este supus politicilor tip deziderat, al dorințelor și al promisiunilor.

Clasamentul
pe națiuni

9

Clasament Montreal 1976
Aur

RO 4

Argint

9

Bronz

14

Total

Clasamentul
pe națiuni

27

47

Mun București, str. Anghel Saligny nr. 8, etj.4, camera 5, sector 3.
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Coman Voicu:
Contact redactie:

Redactor
scanteiaasociatia@gmail.com

Clasament Rio de Janeiro 2016
Aur

RO 1

Argint

1

Bronz

Total

3

5

O NOUĂ GÎNDIRE! O NOUĂ ATITUDINE!

UN NOU ÎNCEPUT!

ÎMPREUNĂ

-TRĂIM!
-MUNCIM!
-BENEFICIEM!

Supliment al ziarului

Nr.7-8 August-Septembrie 2016 Publicaţia PARTIDULUI COMUNITAR DIN ROMANIA

Apare periodic

Exemplar gratuit

Comunicat
Partidul Comunitar din România

Partidul Comunitar din România, prin tovarășul
Petre Ignatencu, a semnat, pe 19 septembrie 2016,
Protocolul de constituire a Alianței electorale
”ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016” alături de alte trei
partide, respectiv: Partidul Forța Pensionarilor, Partidul
Social-Democrat al Muncitorilor și Partidul Comuniștilor.
Inițiativa constituirii acestei ALIANȚE a aparținut
Consiliului Național al Societății Civile, președinte Col. (r)
dr. Mircea DOGARU și a fost adresată tuturor partidelor
care nu au participat, într-un fel sau altul, la administrarea
țării după lovitura de stat din decembrie 1989, indiferent
de ideologia pe care o promovează dar cu condiția
principală de a fi de acord cu apărarea și susținerea
necondiționată a intereselor națunii române într-un stat
liber, independent și suveran.
După negocieri care s-au desfășurat trei săptămîni și la care au participat 12 partide, în timpul cărora s-a
convenit și asupra unui Program în 12 puncte, într-un final, au decis să semneze Protocolul de constituire patru dintre
ele, cele mai sus menționate.
Considerentele care au stat la baza hotărîrii de a fi parte semnatară a Protocolului de constituire a Alianței a
fost acela că Partidului Comunitar din România îi pasă de trecutul, prezentul și viitorul națiunii române, ca națiune
suverană și independentă, trecînd peste considerente de natură ideologică explicită.
SĂ FIE ÎNTR-UN CEAS BUN!
22 09 2016 Biroul de presă

OBIECTIVELE-PROGRAM ale
ALIANŢEI ELECTORALE
''ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016”
1.România este stat național unitar. Frontierele sale sînt inviolabile!;
2.Reîntregirea națională este obiectiv prioritar al Alternativei Nationale 2016;
3.Bogățiile solului și subsolului românesc aparțin exclusiv națiunii române, atît generațiilor prezente cît și, mai
ales, celor viitoare;
4.Reindustrializarea României, pornind de la resursele naționale, prin forțe proprii, capital prioritar autohton, de
stat și privat, dar și prin susținerea cercetării știintifice aplicative românești va constitui obiectivul central al
viitoarei guvernări a Alternativei Naționale 2016;
5.Asigurarea de locuri de muncă, salarii, pensii si alocații pentru copii, decente;
6.Refacerea autorității statului asupra sistemului bancar. Verificarea contractelor de vÎnzare-cumpărare a
băncilor românesti, recuperarea și relansarea acestora;
(continuare în pag. 2)
7.Verificarea și renegocierea sau anularea contractelor de privatizare a principalelor capacități
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de producție românești, industrial-agrare;
8.Verificarea și reglementarea definitivă a restituirilor de proprietate;
9.Depolitizarea și reformarea justiției cu responsabilizarea magistraților;
10.Elaborarea unui sistem educațional, viabil și realist si crearea unui sistem de sanătate sustenabil care să
asigure creșterea speranței de împlinire profesională și de viață a românilor;
11.Asigurarea și garantarea protecției sociale a populației și a vietii familiei tradiționale românesti;
12.Refacerea capacității de apărare a României prin redimensionarea efectivelor M.Ap.N. si M.I. și
reinvestirea în industria națională de apărare.

S-A CONSTITUIT
„ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016”
În atenția tuturor membrilor S.C.M.D./C.N.S.C.
Doamnelor si domnilor,
Ne-au furat totul sau aproape totul, au distrus capacitatea de
apărare a țării, ne-au preluat serviciile de informații, Președinția si
Guvernul. Acum se pregătesc, sub lozinca “Toate partidele, aceeași
mizerie” să preia ultima instituție a statului și națiunii române, unica
reprezentativă și garant al existenței noastre – Parlamentul. Cine?
Globaliștii, adversarii entităților statale, adică marii asasini economici
mondiali. Cum? Cu banii lui George Soros si ai altora. Prin cine? Prin
bursierii și sponsorizații lui Soros și prin nătăngii care se uită în gura lor.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU
Scopul? Penetrarea Parlamentului de către cei care vor să “salveze”
România de … români, pentru a iniția legile de dezagregare statală (regionalizare, federalizare, etc.). Totul la
adăpostul unor perdele de fum menite să ne încaiere (spectacolele DNA, redeschiderea așa-ziselor procese privind
Revoluția și mineriadele, etc.).
Pentru ca planurile externe, puse în practica de puterile aduse în Romania prin lovituri de stat, să nu se
înplinească, trebuie ca agenții de influență externi și manipulații lor să nu pătrundă în Parlament. În Germania s-a cerut
anchetarea tuturor agenților lui Soros. În România, întrucît ei ne conduc, noi suntem cei anchetati. Deocamdată! Iar
“soluțiile” care ni se oferă constau în înființarea de pseudopartide patriotice sau “naționaliste” concepute de servicii
extern/interne, de masonerie si de corifei ai bisericilor, mai familiarizati cu “ochiul Dracului” decat cu cele sfinte.
Avînd în vedere cele de mai sus, un număr de partide mici, în general noi, au hotarît să înființeze o puternică
alianță electorală în măsură să umple golurile din clasa politică lăsate de acțiunea conjugata a DNA și a serviciilor.
Ridicandu-se ca bloc unit împotriva întregii clase politice, impotente, și propunîndu-și să coaguleze rezistența națională
în fața nicusordanilor, ne-au solicitat colaborarea ca brand și masă de vot. Pe scurt, ne-au solicitat denumirea
“Altenativa Natională” și cooperarea în campanie, însușindu-și în schimb pentru platforma comună, o sinteză în 12
puncte din primele 25 de articole din Contractul nostru social. Echipa de lideri C.N.S.C. care a negociat și-a dat
acceptul cu urmatoarele conditii: reprezentanții CNSC să aibă un cuvînt de spus la elaborarea listei comune de
candidați, insistînd ca aceștia să fie cei mai reprezentativi oameni din zone, din punctul de vedere al onestității,
pregătirii profesionale și popularității; CNSC să poată înscrie candidați prin inermediul oricăruia dintre partidele
participante. Liderii CNSC nu vor candida! In schimb, vor gira prin semnatură, propunerile care vor veni din partea
federațiilor sindicale, sindicatelor și ONG-urilor asociate CNSC.
Sa dea Dumnezeu ca aceasta lucrare să se împlinească! Pentru că este ultima șansă pentru România și
pentru fiecare dintre noi!
Cu stimă,
Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

Pentru ce trebuie sa votăm ”ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016”
VOTĂM pentru oprirea jafului în industrie, agricultură, sănătate, învațămînt, păduri și bugetul național!
VOTĂM pentru un proiect de țară adevarat care să asigure viitorul NAȚIUNII ROMÂNE!
VOTĂM ca să nu mai fim sclavi în propria țară sau pe plantațiile altor țări!
VOTĂM pentru ca România să aparțină poporului român nu companiilor multinaționale!
VOTĂM pentru DEMNITATEA poporului român!
VOTĂM pentru Oprirea vînzării avuției României!
VOTĂM pentru reindustrializarea țării și crearea de locuri de muncă pentru fiecare român!
VOTĂM pentru salarii și pensii decente, echitabile!
VOTĂM pentru o viață mai bună pentru fiecare dintre noi!
VOTĂM pentru întoarcerea acasă și reîntregirea familiilor a celor plecati din disperare în căutarea unui loc de muncă prin țări străine!
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VOTĂM pe cei care știu să construiască o țară, comuniștii!
VOTĂM împotriva corupției și incompetenței care ucide!
VENIȚI la vot, nu vă lăsați influențați de cei ce spun că nu aveți pe cine vota, că votati degeaba!
De acestă dată avem ce vota!
Votăm ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016!

SĂ OPRIM JEFUIREA DEMOCRATICĂ, LIBERALĂ ȘI
TEHNOCRATICĂ A ROMÂNIEI PÂNĂ NU ESTE PREA
TÂRZIU
După aproape 27 de ani de reforme, de privatizări, de ”vânzări la fier
vechi” a Economiei Nationale a României putem vedea acum cu toții
ceeace a însemnat capitalismul românesc (libertate și democratie!) care
a înlocuit socialismul (cea mai dreaptă orînduire de pînă acum) prin
lovitura de stat făcută prin fortă, diversiune și minciună. Acum, la alegerile
parlamentare avem puterea prin vot, nu prin forță, să trimitem în
Parlament să ne reprezinte, Partidul Comunitar din România prin Alianța
electorală ”ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016”.
Partidul Comunitar din România este un partid autentic de stînga,
progresist, nu ca PSD-ul care, prin fapte, nu a fost niciodata un partid de
stînga. Dacă era un partid de stînga, se opunea jefuirii Economiei
Românești prin vînzarea la fier vechi a peste 6000 de uzine, fabrici și alte obiective economice totalizînd un numar de 15.081
de vînzări, distrugeri pas cu pas, dispărînd astfel sute de mii de locuri de muncă.
Spune doar atît AJUNGE!
Gata cu demagogia!
Ati mințit destul!
Ati distrus destul!
Să avem incredere în ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016, implicit și în Partidul Comunitar din România (PCDR),
că nu ne va dezamăgi, va opri jefuirea Economiei Românești.
De această dată avem ce vota!
Coman Voicu

”ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016”

Partidul Social
Democrat al Muncitorilor
Partidul Forța Pensionarilor

Partidul Comunitar din România
(PCDR)
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ALTERNATIVA NAȚIONALĂ 2016
ESTE SOLUȚIA
O nouă gîndire,
O nouă atitudine,
Un nou început

Trăim împreună!
Muncim împreună!
Beneficiem împreună!
Partidul Comunitar are sediu
Aducem la cunoștința membrilor, simpatizanților PCDR și tuturor celor intresați că partidul are sediu,
chiar dacă provizoriu, la adresa: București, str.Anghel Saligny, nr.8, etj.4, camera 5, sector 3, coordonate GPS .
44.434148, 26.093971
Stația Ratb Grădina Cismigiu (definită
pe hartă cu cifra 2) treolebuz: 61, 66, 69,
90, 91, autobuz: 122, 137, 138, 268,
336,601, N116, dar și stația Ratb Elie
Radu (definită cu cifra 1) autobuz:
104,123,124,385,N110,N115.
Programul de lucru cu publicul este în
fiecare zi de miercuri între orele 12-16 și
în
orice altă zi dacă se solicită la tel.
0766746682 sau +40766586455.

Mun București, str. Anghel Saligny nr. 8, etj.4, camera 5, sector 3.

`
Coman Voicu:
Contact redactie:

Redactor
scanteiaasociatia@gmail.com

Partidul Comunitar din România

