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La mulţi anii comunişti !!!
La mulţi ani popor
daco-roman !!!

”IL COMANDANTE” FIDEL S-A
`
DUS LÎNGĂ FRATELE
CHE

…..............
..................
..................
.

2017
70 DE ANI
DE LA PROCLAMAREA
PRIMEI REPUBLICI
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ
O NOUA GINDIRE !
O NOUA ATITUDINE !
UN NOU INCEPUT !

"Comandantul Revoluţiei cubaneze
a decedat vineri, 25 noiembrie 2016, la
ora 22.29" (sâmbătă, 5.29, ora României)
o veste care a creat emoție în întreaga
lume, emoție negativă pentru prieteni
(foarte mulți) și pozitivă pentru adversari
și dușmani(puțini).
Moartea lui Fidel Castro aduce mai
aproape sfârşitul unei ere de oameni
politici care au marcat secolul trecut.
În egală măsură adulat şi demonizat,
fostul lider cubanez a fost exemplupentru
o generaţie întreagă de oameni de stat din
America Lati-nă şi totodată inamic pentru
liderii occi-dentali.
Dar astăzi şi unii, şi ceilalţi îi recunosc
locul în istorie.
Acest lucru s-a văzut după atitudinile
și declarațiile publice la aflarea veștii.
Remarc pe cele de bucurie pentru că
sînt foarte puține: ”EXPLOZIE de
bucurie la Miami du-pă moartea lui Fidel
Castro, printre transfugii cubanezi”,
sau”Fidel Castro este mort!””a fost un
"dictator brutal" care "și-a oprimat
propriul popor"!!! declară președintele
proaspăt ales al SUA , Donald Trump,
(acuzat de adversari că a întreținut relații
economice cu regimul cubanez condus de
Fidel Castro!).
(continuare în pag. 2)
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Declarațiile de regret și compasiune sînt mult mai
extrem de dezamăgit în momentul în care nu reuşeşte să
multe și reprezentative: „Regret moartea lui Fidel Castro.
devină preşedinte al federaţiei studenţilor, acesta câştigă în
Acest om de stat este considerat, pe bună dreptate, un
schimb atenţia publicului printr-un discurs carismatic prin
simbol al istoriei moderne a lumii.
care critică Guvernul cubanez din acea perioadă. În anul
Fidel Castro a fost un prieten sincer şi de nădejde al
1947, se alătură Partidului Ortodox, impresionat fiind de
Rusiei”, a spus președintele Rusiei Vladimir Putin; „Fidel
mesajul de justiţie socială şi luptă împotriva corupţiei din
Castro a fost un uriaş personaj al secolului trecut. (...) Da, a
partea conducerii acestui partid.
adus şi multe dezamăgiri, dar şi-a dorit, întotdeauna, cu
Se căsătoreşte cu Mirtha Diaz Balart de Nunez, o
mândrie, să apere poporul cubanez de toate presiunile
fostă colegă de facultate, fiica unui politician cubanez
proeminent, de dreapta și apropiat al lui Fulgencio Batista,
externe”, a declarat Francois Hollande; „Fidel Castro a
fost preşedinte şi general militar de extremă-dreapta.
fost un prieten al Mexicului, un promotor al relaţiilor
În anul 1952, Castro candidează independent la
bilaterale bazate pe respect, dialog şi solidaritate”.
Congresul cubanez. Planurile sale de a urma o carieră
A declarant Preşedintele statului mexican, Enrique
politică sunt amânate pentru scurtă vreme, în urma unei
Peña Nieto; Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro spus:
lovituri de stat militare conduse de Batista. Noul regim este
”Fidel şi Chavez au construi ALBA, PetroCaribe şi au plătit
opresiv, iar Castro îşi pierde încrederea în democraţie şi
eliberarea poporului nostru, istoria îi va absolvi”; „A fost un
adoptă calea revoluţiei armate.
mare om. A murit Fidel Castro.
În anul 1952, Fidel împreună cu fratele său, Raul, au
Trăiască Cuba! Trăiască America Latină!” a spus
format o organizaţie revoluţionară ilegală şi au început
președintele Ecuadorului Rafael Correa; ”Alături de
pregătirea militară.
Dumnezeu, el a fost motivul pentru care sunt în viață” .. „E
În 1953, conduce o insurecţie împotriva lui Fulgencio
trist! Ceva din mine s-a rupt! Fidel mi-a fost ca un
Batista. Aproximativ 140 de rebeli au atacat o
tata”..”pur şi simplu eram îndrăgostit de
garnizoană în Moncada, Santiago. Erau întrecuţi
Fidel. Îl priveam ca pe un monstru care îşi
numeric şi au trebuit să se retragă. Mulţi dintre
apără pământul şi e singurul politician desrebeli au fost executaţi, iar fraţii Castro au fost
pre care nimeni nu poate spune că e hoţ!", a
încarceraţi. Batista a transformat procesul fraţilor
spus marele fotbalist Armando Maradona
Castro într-un spectacol media, iar Fidel a profitat
”Fidel a fost prietenul apropiat şi camarade aceasta pentru a ataca regimul în cadrul unui
dul poporului coreean, un om care şi-a dedicat toată viaţa prosperităţii ţării sale" a dediscurs.
clarat Kim Jong-UN președintele Republicii
Deşi el a fost condamnat la 15 ani de închiDemocrate Populare Coreene care a decresoare, cuvintele sale au părtuns minţile oamenilor.
tat trei zile de doliu national în cinstea maÎn urma unui acord de amnistiţie, Batista îi
relui dispărut; „Fidel a rezistat şi şi-a consolieliberează pe disidenţii politici după numai 22 de
dat ţara în timpul celui mai dur embargo ameluni de închisoare.
rican, în ciuda presiunii colosale şi a reuşit să
Fidel Castro, împreună cu fratele său Raul,
îşi îndrume ţara spre o dezvoltare independenpărăsesc Cuba pentru Mexic, unde îl vor întâlni
tă", a spus Mihail Gorbaciov; „Poporul chinez
pe tânărul doctor argentinian Ernesto Guevara.
a pierdut un aliat bun şi loial. Dar Castro va
Fidel, Che Ghevara şi Raul, împreună cu 80 de
trăi veşnic” din mesajul președintelui Chinei,
alţi camarazi formează ”Mişcarea de la 26 iulie”.
Xi Jinping; moartea ''războinicului neobosit
În 1956 aceştia se întorc în Cuba și încep o
Maradona și Fidel
și șef al revoluției cubaneze a provocat o mare durere și
campanie armată. Tot mai mulţi oameni se alătură cauzei
tristețe în Iran''…în timp ce ''națiunile oprimate din lume
acestora din cauza sistemului corupt şi inegal.
suferă din cauza încălcării unor drepturi ale omului (...)
Armata revoluționară condusă de Fidel Castro preia
precum pacea, justiția și libertatea, există din fericire
controlul mai multor oraşe cubaneze, iar în ianuarie 1959
oameni liberi și războinici care nu renunță să se bată până la
intră în capitala Havana consfințind Victoria Revoluției
capăt pentru aceste drepturi''- a afirmat președintele
cubaneze.
Iranului, Hassan Rohani.
Formează un govern revoluționar și primele măsuri au
fost
de
un pronunțat caracter socialist: se naţionalizează
Fidel Castro Ruz - politician revoluţionar
comerţul şi industria şi se introduc sisteme de învăţământ şi
comunist, a condus Cuba ca prim-ministru în perioada
de sănătate gratuite pentru poporul cubanez. În 1960, acesta
1959-1976, iar apoi ca preşedinte, din 1976 până în 2008.
preia fabricile şi plantaţiile deţinute de SUA, înfuriind
- Scurtă biografie Fidel Castro s-a născut în apropierea
Administraţia de la Washington care impune embargou.
oraşului cubanez Biran, la data de 13 august 1926. A crescut
Fidel Castro semnează un tratat cu Uniunea Sovietică
la ferma tatălui său alături de muncitorii haitieni, unde a fost
pentru a proteja Cuba și revoluția sa de imperialismul SUA.
martor la inegalităţile vaste la care aceştia erau supuşi. La
Fidel Castro a reuşit să anihileze complotul SUA, prin
vârsta de opt ani este trimis la studii primare în Santiago
contrarevoluționari cubanezi și CIA, prin victoria în
apoi mai departe la o şocală iezuită, unde rămâne
bătălia din "Golful Porcilor" în anul 1961, evitând şi
impresionat de valorile personale de onoare şi curaj ale
numeroase tentative de asasinat. Castro se considera un
profesorilor.
lider al persoanelor oprimate din întreaga lume.
În 1945, se înscrie la la Universitatea din Havana, unde
Colapsul Uniunii Sovietice influenţează negativ
studiează dreptul. Castro începe a studia politica şi este
economica cubaneză dar poprul (continuare în pag. 3)
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cubanez condus de Fidel Castro trece cu bine peste acest
moment printr-o mobilizare a tuturor resurselor materiale și
umane pentru diversificare producție interne în vederea satisfacerii în primul rind a necesităților interne cu produse și
servicii de proveniență autohtonă.
În anul 2000, semnează un accord economic și comercial cu Republica Bolivariană a Venezuelei condusă de
președintele Hugo Chavez asigurînd aprovizionarea cu petrol
a necesităților Cubei.
În 2008, din motive medicale, se retrage de la
conducerea Partidului Comunist și a statului cubanez. Deşi
retras din viaţa publică, Fidel Castro a rămas, prin ”Reflecțiile
sale”, publicate constant, o sursă de inspiraţie și îndrumar
pentru poporul cubanez și a conducerii sale.

În decembrie 2014, Obama a anunţat normalizarea
relaţiilor cu statul cubanez, după o perioadă de peste 50 de ani
de ostilităţi. În iulie 2015, cele două state şi-au redeschis
ambasadele, dar blocada a rămas în vigoare.
A transformat Cuba dintr-un spaţiu al americanilor bogaţi
într-un simbol de rezistenţă faţă de Washington, Fidel Castro a
rezistat la putere pe durata mandatelor a nouă preşedinţi
americani.
Fidel Castro a decedat vineri, 25 noiembrie 2016, la ora
22.29" (sâmbătă, 5.29, ora României), și va rămâne cunoscut
în istorie drept ”COMANDANTUL REVOLUȚIEI din
CUBA”.

Mesaj de Condoleanțe la moartea tovarășului
Fidel Castro

În aceste momente triste pentru eroicul popor cubanez, cînd marele Conducător ”IL
COMANDANTE FIDEL”- Fidel Castro Ruz a trecut în nefiinţă, membrii Comitetului de Reorganizare
al Partidului Comunist Român sînt solidari cu tristeţea ce a cuprins membrii Partidului Comunist
Cubanez, întregul popor al CUBEI Socialiste, îi transmit sincere CONDOLEANȚE!
Marele dispărut , IL COMANDANTE FIDEL, o mare personalitate politică internațională a
sec. XX, va rămîne în memoria mişcării pentru socialism şi pace între popoare, un exemplu de
devotament, consecvenţă în lupta pentru cauza unei societăți mai bune și mai drepte-societatea
socialistă, a unui stat demn, independent și suveran, un exemplu de patriotism luminat, demn de
urmat. Ne exprimăm speranța că această uriașă pierdere nu va demobiliza poporul cubanez
prieten, ci din contră, îl va face mai unit și mai ferm în a merge pe drumul croit de marele dispărut, spre consolidarea
independenței și suveranității Cubei Socialiste, spre dezvoltare economică și socială liberă, conform aspirațiilor sale.
Fie-i veșnică amintirea!
Președinte Petre Ignatencu

TOATE ONORURILE ETERNULUI COMANDANT
Luni dimineața, 28 noiembrie, la ora 8, în Salonul
Granma al Ministerului Forțelor Armate Revoluționare,
liderii Revoluției au format o gardă de onoare pentru
Comandantul Șef al Revoluției Cubaneze Fidel Castro Ruz. În
ascest spațiu intim, unde se înalță imaginea unui Fidel imens ,
se află urna cu cenușa până când va fi dusă la cimitirul Santa
Ifigenia din Santiago de Cuba.
La comanda Drepți! a Generalului de Armată Raul Castro
Ruz, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria
liderului istoric al Revoluției Cubaneze.
Raul a fost primul care a depus floarea albă la urnă; după
câteva clipe a semnat cartea care conține Jurământul de a
rămâne fidel
conceptului de Revoluție exprimat de
Comandantul Șef la 1 Mai 2000.
În continuare au adus omagiul lor comandanții Revoluției Ramiro Valdes Menendez și Guillermo Garcia Frias; apoi, ceilalți
membri ai Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului, ca hotărâre revoluționară de a da continuitate ideilor
Comandantului nostru.

Cuba își ia rămas bun cu lacrimi și angajare de liderul său istoric
28 noiembrie 2016

N-aș fi vrut niciodată să trăiesc o zi atât de copleșitoare,
ziua în care Piața Revoluției a devenit templu și refugiu, unde
atâta lume încă plânge.
Fiecare a venit cu povestea lui sau cu amintirea cea mai
dragă a ghidului fondator: o fotografie, un fanion sau o
medalie. Treceau foarte încet , ca și cum ar fi vrut să facă
nesfârșită despărțirea. Unii s-au așezat în șir indian, alții s-au

oprit ca să-și strige cu sufletul durerea și toți simțim inima
strângându-se în piept în fața imaginii unui lider vertical, a
unui visător care nu obosește să privească la orizont.
“Este dureros, prea tare doare, el este învățătorul, el este
cel care ne-a îndrumat și ne-a arătat drumul corect al
Revoluției, demnitatea și dreptatea în lume. Nu-l vom uita
(continuare în pag. 4)
niciodată, va rămâne aici,
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în inima noastră,” ne-a spus o învățătoare de toată viața,
Lourdes Espinosa.
El, ca un războinic al timpului, a plecat ca să câștige
bătălia cu viața, ca să devină etern. Mâinile lui mari și osoase
nu vor mai fi aici ca să arate drumul, dar rămân aici cuvintele
lui, sfaturile și ideile, ca să-l avem aproape de fiecare dată
când îndoiala va vrea să ne intimideze.
Subțirel, Nelson aproape că nu se vede în șirul interminabil: ”Comandantul nostru a făcut mult, trei sau patru ore aici
ca să-i aduc un omagiu nu înseamnă nimic. El merită mult mai
mult. Pentru el și pentru noi suntem și trebuie să fim capabili
să ducem mai departe această Revoluție, nu există
alternativă”, ne-a asigurat informaticianul.
Îi vom simți lipsa bărbatului îmbrăcat în verde oliv,
oratorului strălucit, de la fruntea căruia începe cerul, a
mobilizatorului înnăscut, a cuceritorului
de mase și
idealistului încăpățânat. Nu mă îndoiesc, totuși, avem norocul
să ne putem întoarce odată și încă odată pentru a-i recapitula
viața, care este și va fi carte de căpătâi a celor umili.
Julio Camacho Aguilera ne-a spus cu toată siguranța:
”Fidel nu pleacă de la noi, fizic se poate duce, dar nu va
dispărea niciodată. La fel ca Marti și Maceo, aici este Fidel.
Voi, oamenii tineri, să-l studiați bine pe Fidel. Nu numai cum
a acționat, ci cum gândea și se comporta, cum ne-a instruit,
cum ne-a educat. Fidel nu pleacă, rămâne aici, cu noi.”.
Ana María del Toro a ieșit din Memorialul Jose Marti la
brațul unei rude, pentru că ”nu voia să vină singură. Nu am
forța să rezist durerii pe care o simt, să-l pierdem pe acest

Omagiu lui Fidel în Sala Granma a MINFAR

om, să ne învățăm să trăim fără el, ne doare foarte mult”.
Azi este ”ca și noi ceilalți, pentru că tuturor ne vine ceasul,
dar vor rămâne ideile”, ne-a avertizat el, acum de curând, ca
un părinte bun care-și pregătește fiii pentru despărțire. Totuși,
vestea ne-a trezit, dar nu ne poate lăsa fără visuri.
Angajamentul făcut este mult mai puternic decât moartea.
Piața este plină.
Mulțimea a vrut să-și aducă omagiul liderului, a venit din
toate părțile, chiar știind că acolo durerea reprimă spiritul și
gâtuie glasul. Imposibil de redat toate sentimentele din această
zi, aici unde suntem un popor care plânge și evocă.

”ÎN PIAȚA REVOLUȚIEI DUREREA NU SE ÎMPARTE, SE ÎMULȚEȘTE, CUM A SPUS
FIDEL, ÎN ACELAȘI LOC, ATUNCI CÂND MULȚIMEA I-A OMAGIAT PE MARTIRII CRIMEI
DIN BARBADOS, ÎN 1976.

(Reprodus dupa
CUBADEBATE)
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Gînduri persistente
la problemele persistente ale României postsocialiste: 1990-2014 (6)
”Datorită efectelor negative economice, sociale şi
ecologice generate, spre sfîrşitul secolului XX,
CONCURENȚA a devenit un factor perturbator al
relaţiilor dintre economie, societate şi natură, ceea
ce afectează grav desfăşurarea vieţii pe Terra”.
Aceste gînduri reprezintă o sinteză a ideilor
principale, care l-au preocupat pe prof.univ.ec. Ioan D.
Adumitrăcesei, un reputat economist universitar, în
ultimul sfert de veac. Este o sinteză a multor articole şi
studii publicate de acesta. Publicăm și noi unele dintre
acestea, reproduse din cartea cu titlul de mai sus, tipărită
la Editura StudIS din Iași în anul 2015. Această sinteză
evidențiază multe posibilități pentru ameliorarea vieții
politice, economico-sociale și spirituale din România
actuală.
Sperăm că aceste aceste rînduri vor oferi puncte
de plecare pentru aprofundarea unor idei, de către unii
tineri economişti. Poate ele ar putea stimula pe unii
oameni politici chiar să acţioneze pentru valorificarea
unora din soluţiile avansate. (P.I.)

Imperativul trecerii de la Concurență la
Cooperare
Pînă la mijlocul sec.XX, concurența a reprezentat o
forță motrice a economiei din țările capitaliste și a
relațiilor economice internaționale dintre țările respective.
Însă, în stadiul capitalismului monopolist de stat și
în cel al capitalismului globalizat, statele din țările
capitaliste dezvoltate și principalele oranizații
economice internaționale, dominate de ele, au
promovat anumite reglementări cu privire la
concurență, urmărind susținerea expansiunii
companiilor multinaționale și creșterea profiturilor
obținute de exponenții acestor companii. „Giganții
corporatiști ai lumii – arată David C. Korten –
creează un sistem de concurență controlată,
prin care și-o limitează efectiv între ei, în timp ce
încureajează rivalitatea intensă dintre firmele și
localitățile mai mici, care constituie periferia lor.”
Datorită acestei distorsionări, concurența actuală generează numeroase efective negative. Care ar fi
principalele? Pe plan economic, concurența
impulsionează concentrarea capitalurilor și activităților
economice peste limitele raționale, accentuează risipa
multor resurse materiale, umane și feinanciare, amplifică
corupția. Pe plan social, concurența determină
falimentarea multor firme, mai ales de talie mică și
mijlocie, accentuează insecuritatea locurilor de muncă,
adîncește decalajele dintre țările dezvoltate și cele în
curs de dezvoltare.
Pe plan ecologic, concurența impulsionează exploatarea unor resurse naturale limitate, grăbind epuizarea
lor, accentuează poluarea atmosferei și hidrosferei, contribuind la declanșarea unor crize în natură.
Datorită efectelor negative economice, sociale și
ecologice generate, spre sfîrșitul secolului XX,

concurența a devenit un factor perturbator al relațiilor
dintre economie, societate și natură, ceeace afectează
grav desfășurarea vieții pe Terra.
Paralel cu amplificarea efectelor negative ale
concurenței, au fost conturate premise pentru extinderea
cooperării, atît în cadrul fiecărei economii naționale, cît
și în cadrul relațiilor economice internaționale.
Experiența acumilată în ultimele decenii ale sec.XX
a evidențiat deja superioritate relațiilor de cooperare față
de cele concurențiale.
1.În timp ce concurența este o relație de confruntare
între firme într-o anumită ramură sau din ramuri conexe,
cooperarea este o relație de partenereriat pentru
realizarea unor obiective de interes comun pentru toate
firmele implicate.
2.Spre deosebire de concurență, unde învingătorii îi
elimină pe învinși, cooperarea se distinge prin realizarea
unor relații trainice între parteneri, ceeace înfluențează
favorabil perspectiva activității fiecărui participant.
3.În timp ce concurența generează, pe lîngă unele
efecte pozitive, efecte negative tot mai numeroase,
cooperarea are capacitatea de a genera efecte pozitive,
atît pe plan economic, cît și pe plan social și ecologic.
De aceea, David C. Korten apreciază: „ În sensul cel mai
profund, evoluția este progresul către o cooperare tot
mai largă.”
În România post socialistă, a fost asimilată o
viziune nerealistă cu privire la concurența actuală, care
ar include numai efecte pozitive, ignorîndu-se
efectele negative numeroase apărute în stadiul
capitalismului monopolist de stat și în cel al
capitalismului globalizat. Ca urmare, politicile
economice promovate de statul român,
întemeiate pe această viziune, s-au dovedit a
fi contrare intereselor noastre naționale.
„Problema care se pune – sublinia acad, N.N.
Constantinescu – este aceea de a promova
forme democratice de colaborare și cooperare
economică internațională și de a realiza, prin
ONU și legislații naționale, o îngrădire a puterii
monopolurilor internaționale și naționale.”
În deceniile 7-8 din sec .XX, România a
realizat numeroase acțiuni de cooperare economică și
științifico-tehnică cu multe țări dezvoltate și mai ales cu
țări în curs de dezvoltare, cu efecte pozitive pentru toți
participanții. Firesc ar fi fost ca acea experiență să fie
valorificată în contextul tranziției noastre postsocialiste,
ceeace ar fi atenuat mult efectele negative ale relațiilor
concurențiale în care s-a implicat România, inclusiv cu
partenerii din UE.
Acum, plătim cu regrete o mare șansă pierdută, prin
promovarea unor politici economice inadecvate cu
interesele țării.
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România nu mai e un stat, ci o corporație condusă de străini. România nu mai deține nimic!

Este cea mai primejdioasă realitate cu care se
confruntă un popor înainte să dispară din istorie:
alterarea valorilor ! După 89, România a suferit
pierderi mai mari decît în cele două războaie
mondiale ! După 89, România a fost vandalizată!
”România a fost vândută de cei care au preluat puterea în
1989 și apoi și-au dat-o unul altuia timp de 26 de ani, România
nu mai deține nimic, nu are economie”. Acestea sunt doar
cîteva dintre acuzațiile extrem de grave pe care le-a lansat
Călin Georgescu, Directorul Executiv al Instituției ONU pentru
Indicele Global al Sustenabilității, într-un interviu pentru
Televiziunea Română.
Acesta a comparat România cu o mină de aur din care se
tot extrage pînă cînd nu mai rămâne nimic. Totodată, el a mai
avertizat că falimentul țării este doar o chestiune de
probabilitate matematică.
”România este o mină, din care se scoate, în fiecare zi,
din decembrie 1989 încoace, aur. Și cînd nu va mai fi aur, mina
se va închide. Falimentul este o chestiune de probabilitate
matematică pentru România”. Oficialul ONU a mai spus că
România este condusă numai de străini și că în ultimii 26 de
ani, România a suferit pierderi mai mari decât în perioada care
s-a scurs de la Ștefan cel Mare și pînă în 1989.
”În ultimul ceas, putem avea o vocație. În primul rînd este
un fenomen global. Ne naștem cu toții din iubire și intrăm într-o
mare manipulare, în care nu există democrație, ci doar
corectitudine politică. La nivel mondial. Menționez că
sclavagismul nu a dispărut. Ci doar e o altă formă. România a
ajuns aici pentru că e într-un haos bine calculat. Trăim într-o
formă anti culturală, s-a pierdut rușinea. Și s-a pierdut rușinea
pentru că lichelele și lacheii de serviciu și-au văzut visul cu
ochii: cozile de topor au devenit topoare, după 1989 și au
vîndut pe mărgele de plastic întreaga țară. România a fost
vîndută de cei care au preluat puterea în 1989 și apoi și-au
dat-o unul altuia timp de 26 de ani. Au vîndut-o cu bună știință,
România nu mai deține nimic, nu are economie. România nu
este un stat, ci o corporație.
Capitalul străin este cel care deține puterea, deține peste
60% din activele țării, peste 50% din profit și ceea ce este cel

mai grav: stăpânește pârghiile strategice, de condus, ale țării:
industria de petrol gaze, distribuția de energie...nu ne mai
aparține”.
”Industria ca atare, marile întreprinderi au fost distruse.
Privatizarea s-a făcut în dezinteresul României. Cel mai grav
e că a fost vîndut pămîntul. Și a fost vândut de cei care sunt
astăzi la putere, pe vremea cînd erau miniștri ai agriculturii.
Pădurile, apele, se vînd. Totul este de vînzare. Mai puțin
sufletul românesc și eu pe asta mă bazez. Sufletul românesc
va triumfa”.
”În 26 de ani, România a pierdut, și pot spune asta cu
certitudine, peste un trilion de euro (o mie de miliarde sau un
milion de miliarde - n.r.). Toate pierderile României, de la
Ștefan cel Mare încoace, sunt mai mici decît ce s-a pierdut în
acești 26 de ani”, a mai declarat Călin Georgescu, pentru
Televiziunea Română.
Preluat după http://m.b1.ro/stiri/eveniment/oficial-onu-in-ultimii26-ani-romania-a-pierdut-peste-un-trilion-de-euro-mai-mult-decat-apierdut-de-la-stefan-cel-mare-pana-n-89-romania-nu-mai-e-un-stat-cio-corporatie-condusa-de-straini-romania-nu-mai-detine-nimic168988.html

Argumentele României Muncitoare pentru modificarea Constituţiei
1. România este o ţară creştină şi, în proporţie
covîrşitoare, ortodoxă, deci valorile sale morale sînt ataşate
acestei religii şi nimeni nu poate pretinde altfel, fără a leza
demnitatea locuitorilor săi. Prin căsătorie se înţelege deci,
uniunea dintre un bărbat şi o femeie pe bază de sentimente de
dragoste şi nu de preferinţe sexuale, care are ca scop crearea
unei familii din care să rezulte şi copii. Acesta e de fapt şi
sensul care îl dă biserica instituţiei căsătoriei. 90% din familii
au şi binecuvîntarea unei biserici creştine, alături de actul civil.
2. În cazul celor cu opţiuni sexuale diferite, aceştia nu
sînt discriminaţi. Nimeni nu-i împiedică să solicite o modalitate
care să fie adăugată Codului Civil prin care să li se recunoască
dreptul de a lăsa moştenire celuilalt sau celeilalte, ori să
decidă, dacă aşa doresc, unul pentru celălalt în diferite situaţii.
Aceste drepturi trebuie să se refere foarte clar la drepturile
celor două persoane una faţă de alta şi eventual în raport cu
statul, nu şi la adopţii.
3. În ceeea ce priveşte căsătoria şi adopţiile, căsătoria
tradiţională, cea care include şi slujba religioasă, este
neacceptată de biserică pentru ceilalţi tocmai pentru că nu se
bazează pe iubire şi nu are ca rezultat copii. Dacă doi de el
sau două de ea pot să facă împreună un copil, ar fi altceva.

Dar nu se poate vorbi despre "normalitate" acolo unde însăşi
natura o refuză.
4. În ce priveşte adopţiile, acestea ar trebui să fie
exclusiv în interesul copilului, mai ales că el nu se poate
apăra. Ori, cine ne garantează dezvoltarea psihică normală a
unor copii crescuţi cu “două mame” ori cu “doi taţi”, deci fără
viziunea pe care de altfel o dă şi Sfîntat Familie: mama, tata şi
copilul ? Ce va fi în mintea unui copil care vede că 90% din
colegii săi au o altfel de familie ? Pentru că nu e suficient să ai
bani pentru un copil, trebuie să fii capabil să-i oferi dragoste şi
imaginea unei familii. Cine ne poate spune ce traume ar putea
avea aceşti copii peste 20 de ani, ori ce abuzuri ar putea
suferi, pe lîngă posibila respingere a unora dintre colegii lor.
5. Modificarea Constituţiei este necesară şi datorită
gravelor atacuri date valorilor multor popoare creştine, dar şi
pericolului ca, sub pretextul egalităţii tuturor persoanelor,
organizaţii şi entităţi politice să încerce să impună în fapt o
dictatură a unei minorităţi extrem de agresive, care mai are
puţin pînă să declare că anormală e toată populaţia care nu e
ca ei.
Ciprian POP
Secretar General al Asociatiei “Romania muncitoare”
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Adevăruri istorice despre care nu ni se vorbește
De ce nu şi-au dorit, de fapt, moldovenii să se unească
cu muntenii. Soldaţii au înăbuşit în sânge o revoltă
antiunionistă la care a participat şi Ion Creangă
Nu toţi românii şi-au dorit unirea Moldovei cu Ţara
Românească, în 1859. Din contră, moldovenii au protestat în
stradă şi au declanşat o revoltă separaţionistă, refuzând să
renunţe la statutul de principat independent al Moldovei. Ştiri
pe aceeaşi temă Alegeri regionale în Spania: Naţionaliştii obţin
o victorie în Ţara Ba... La începutul anului 1859, Ţara
Românască şi Moldova se uneau în cadrul aceluiaşi stat,
Principatele Române Unite, sub garanţia colectivă a Marilor
Puteri.
Practic prin alegerile din divanurile ad-hoc din ambele ţări
a fost ales acelaşi domn, Alexandru Ioan Cuza, marile state ale
Europei, fiind puse în faţa faptului împlinit şi prin iscusinţa
diplomaţiei româneşti. Pentru istoriografia din perioada
comunistă, dar şi pentru cea propagandist-naţionalistă, Unirea
de la 1859 a fost împlinirea „năzuinţei seculare a poporului român”.
Realitatea istorică arată că,
de fapt, Unirea a avut loc ca urmare a unor importante jocuri diplomatice, politice foarte inspirate, operă a unor mari personalităţi ale vremii. Din contră,
Unirea nu a reprezentat voinţa
unanimă a tuturor românilor. În
Moldova, exista un puternic partid antiunionist. Cu alte cuvinte
numeroşi moldoveni, mai ales
din capitala Principatului, nu
doreau în ruptul capului unirea cu Ţara Românească.
Moldovenii nu doreau să intre sub papucul
Bucureştiului. Numai ideea unirii dintre Moldova şi Ţara
Românească a încins spiritele în Principatul din nord. Din
mişcarea separatistă care nu-l dorea domn nici pe Cuza, dar
nici nu concepea unirea celor două Principate făceau parte
oameni politici, boieri dar şi intelectuali. Cei mai cunoscuţi
antiunionişti au fost Nicolae Istrati, Gheorghe Asachi şi
Costache Negruzzi. Mişcarea lor era considerată o mişcare
patriotică şi a apărut încă din 1856, când au început tratativele
pentru unirea celor două principate.
Motivele principale de nemulţumire ale moldovenilor, în
special a marilor boieri dar şi a locuitorilor Iaşiului capitala
Moldovei, era posibilitatea pierderii privilegiilor şi a importanţei.
Moldovenii simţeau că se va muta centrul de greutate de la Iaşi
la Bucureşti, Principatul urmând să-şi piardă importanţa. „Iaşii
şi toată Moldova de Sus nu vor fi decât puncte excentrice ale
noului stat, interesele moldovenilor vor fi puse în planul doi“,
scria memorialistul Nicolae Şuţu, despre nemulţumirile
moldovenilor. Moldovenii se simţeau fundamnental diferiţi de
munteni, deşi vorbeau aceeaşi limbă. Se simţeau în urma unirii
cuceriţi de-a dreptul de munteni şi subjugaţi. ”Moldovenii vor fi
siliţi să îndure legea muntenilor şi să fie absorbiţi mai curând
ca un popor cucerit decât ca unul unit cu Ţara Romanească”,
preciza Nicolae Şuţu. Totodată marile familii boiereştii şi
caimacamii, se temeau să nu-şi piardă funcţiile şi influenţa. Pe
scurt preferau să fie stăpâni la ei acasă, în Moldova, decât
mari proprietari cu influenţă marginală într-un stat mai mare.
Printre marii boieri antiunionişti se aflau şi Teodor Balş şi
Nicolae Conachi Vogoride, mari caimacami, care au încercat
atât cât le-a stat în puteri, să împidice unirea. Lupta pentru
menţinerea independenţei imediat după începerea
demersurilor pentru Unire şi patrioţii moldoveni au început să
lucreze pentru a o împiedica. Până la abdicarea lui Cuza a fost

mai mult luptă surdă de culise, de salon şi propagandistică. În
special în această etapă începând cu 1856 şi până în 1859
separatiştii moldoveni proveneau mai ales din rândul boierilor
şi al intelectualilor care nu doreau pierderea privilegiilor şi a
funcţiilor. Mai mult decât atât se spune că Teodor Balş şi
Nicolae Conachi Vogoride, separatişti înfocaţi au folosit banii
austiecilor, care nu dorea consolidarea poziţiei Principatelor
Români, pentru a susţine cauza separaţionistă. Tot austriecii
finanţau ziarul „Nepărtinitorul”, condus de intelectualul N.
Istrati.
Această publicaţie era de fapt oficiosul separaţioniştilor
şi milita puternic contra unirii. Acelaşi ideolog al separatiştilor,
N. Istrati, publica broşura, „Despre cvestia dzilei”, foarte
populară în Moldova la jumătatea secolului al XIX lea. Era un
manifest anti-unionist, prin care se arătau nemulţumirile
moldovenilor. În special erau legate de faptul că Iaşiul va fi
abandonat în favoarea
Bucureştiului, iar zona va sărăci
şi va deveni marginală. N. Istrati,
enunţa faptul că Bucureştiul şi
zona de sud a ţării se va bucura
de toate modernizările în timp ce
Moldova, va fi abandonată.
Influenţa marilor boieri separatişti, făceau ca în Moldova,
mişcarea unionistă, să fie practic
înăbuşită, chiar cu sprijinul
autorităţilor. Au urmat apoi
luptele făţişe din Adunările Adhoc, în care unioniştii s-au
înfruntat cu separaţionişti.
Unirea salvată de Cocuţa.
Probabil Unirea nici nu ar fi avut loc, dacă nu ar fi
existat un concurs de împrejurări prin care eforturile
separaţionioştilor moldoveni nu ar fi fost zădărnicite. De
exemplu Nicolae Vogoride, un separaţionist de marcă s-a
pretat până la falsificare alegerilor. Conform rezultatelor
falsificate ale alegerilor, situaţia era clară în Moldova: locuitorii
Principatului nu doreau unirea cu Muntenia. A intervenit însă,
culmea, soţia lui Nicolae Vogoride. Se numea Cocuţa şi era o
unionistă ferventă, ameninţându-şi soţul chiar cu separarea
dacă acesta nu susţinea cauza Unirii Principatelor. Aceeaşi
Cocuţa a reuşit să pună mână pe corespondenţa pe care o
purta Vogoride cu Austria şi Imperiul Otoman, predând-o în
secret Franţei. Această corespondenţă a fost publicată la
Paris, iar falsificarea alegerilor dată în vileag.
A fost cea mai grea lovitură dată separatiştilor, iar prin
relansarea partidului unionist şi înlocuirea unor funcţionari la
presiunea Marilor Puteri, Alexandru Ioan Cuza a fost ales
domn în ambele principate.
Lupte de stradă în Moldova.
Moldovenii nu s-au împăcat însă cu ideea. Şi asta în
condiţile în care cele mai negre gânduri s-au adeverit pentru
locuitorii Principatului. Alexandru Ioan Cuza a ales modelul de
centralizare francez al lui Napoleon al III lea pentru a organiza
statul. Cu alte cuvinte toate instituţiile şi polul puterii a fost
mutat la Bucureşti. Iaşiul şi-a pierdut statutul şi importanţa
economică. Moldova a început să decadă rapid. Nici măcar
Curtea de Casaţie, nu a fost instalată la Iaşi aşa cum au cerut
moldovenii. Tocmai de aceea abdicarea lui Alexandru Ioan
Cuza, a fost sărbătorită de moldovenii din Iaşi în special, timp
de trei zile. Pentru separatişti era cea mai bună veste. Cu
toate acestea, vestea că un domn străin, era vorba de Carol I,
va veni pe tronul Principatelor a stârnit o revoltă fără
precedent la Iaşi. De această dată nu mai era vorba de jocuri
(continuare în pag. 8)
de culise şi propagandă ci de o
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răzmeriţă în toată legea, la care au participat toate clasele sociale. Iaşiul a fost practic luat cu asediu. În ziua de 15 aprilie 1866,
peste 500 de oameni în frunte cu mitropolitul Calinic Miclescu au atacat Palatul Administrativ, strigând ”Jos Unirea”, ”Jos Prinţul
străin”.
Separatiştii îl doreau domn al Moldovei independente pe Nicolae Rosetti-Roznovanu, zis „Nunuţă”. Mitropolitul Calinic i-a
binecuvântat pe „revoluţionarii” care au ridicat baricade. Printre cei implicaţi, alături de mitropolitul Calinic se aflau şi fraţii
Constantin şi Alexandru Moruzi, membrii familiei Roznovanu dar şi boierul Boldur Teodor Lăţescu. Au fost mobilizată armata, iar
Lascăr Catargiu a dat ordin ca să fie folosită violenţa. Soldaţii au atacat şi au tras asupra separaţioniştilor. Au atacat inclusiv la
baionetă. Se spune că au murit peste 100 de oameni. Cifrele au fost însă secretizate, iar evenimentul marginalizat şi trecut sub
tăcere.
„Popa Smântână“, un cunoscut separaţionist
Printre cei care au participat la revolta de la Iaşi s-a numărat şi cunoscutul scriitor Ion Creangă. De altfel, acesta era un
separaţionist convins. Îi ura pe munteni şi visa la o Moldovă independentă. „O proastă opinie despre munteni este vădită în
corespondenţa lui Creangă. Diaconul, ca om de la munte, are silă de tot ce nu e moldovenesc şi iubire de regiune”, scria George
Călinescu în „Viaţa lui Ion Creangă”. De altfel diaconul Creangă era un cunoscut anti-semit. Îi ura pe străini. „Toată viaţa lui i-a
urât pe jidani, greci, pe nemţi… era împotriva tuturor străinilor”, scria Grigore Ion Alexandrescu, primul său biograf. Participarea la
mişcare separaţionistă l-a costat pe Creangă. A fost ostracizat şi a ajuns să fie dat şi afară din învăţământ.
26 noiembrie 2016,
de Cosmin Pătraşcu Zamfirache
Preluat după: adev.ro/oh87w0

Opinii „la cald” despre alegerile prezidențiale din S.U.A.
Marius Albin Marinescu: Domnule profesor Corvin Lupu,
v-aș ruga să spuneți cititorilor revistei „Justițiarul” părerea
dumneavoastră despre alegerile prezidențiale din S.U.A.
Întreaga planetă a urmărit cu sufletul la gură această luptă
pentru cucerirea Casei Albe, care a cunoscut cea mai mare
îndârjire din întreaga istorie a S.U.A.. De ce credeți că a fost
lupta atât de aprigă?
Corvin Lupu: Și acest eveniment își trage seva tot din
istorie. Evoluțiile își au rădăcina în adâncuri, în nucleul vital al
istoriei S.U.A. Votul antisistem a fost evident. În viziunea
întregului electorat, sistemul căruia i se împotrivește
majoritatea poporului american este reprezentat de Hillary
Clinton (născută Rodham), fostă soție de președinte și mulți
ani secretar de stat și, nu trebuie neglijat, este cunoscută de
opinia publică drept evreică și reprezentantă a intereselor
Comunității Mondiale Evreiești, care, începînd de cu multe
decenii în urmă, sînt tot mai puțin agreate de cetățenii vechi ai
țării, cei care sînt de mai multe generații americani. Urmașii
coloniștilor și generațiile imediat următoare nu sînt considerați în SUA
„venetici”, cum sunt văzuți latinoamericanii, afro-americanii, musulmanii și ploaia de alergători după
„visul american”. Eu cred, sunt chiar
convins, că acest vot protestatar
antisistem are și o conotație
puternică antievreiască. Aceste
realități ale problematicii evreiești
sînt cele pe care mass-media le
ocolește mereu, de frica poliției
politice evreiești, care funcționează
în întregul imperiu occidental,controlat
de SUA.
În campanie, Trump a accentuat o idee pe cât de
scurtă, pe atât de fermă: „America first!”, care a zgîriat
timpanele evreilor obișnuiți să fie mereu ei primii în
promovarea intereselor de către Casa Albă. Globalizarea a
fost promovată din inițiativă și cu susținere evreiască și ea a
urmărit distrugerea națiunilor, în scopul controlării lor cu
ușurință de către evreimea internațională. În majoritatea lui,
poporul american a sancționat această linie politică, după
părerea mea, evident dăunătoare popoarelor, inclusiv

americanilor autentici, adică a celor care sînt stabiliți de la
început, sau, oricum, de mai multe generații în S.U.A. În
efortul de control asupra popoarelor, conducerea evreiască a
Lumii Occidentale se bazează pe minorități etnice, religioase,
sexuale, pe emigranți și pe cei întreținuți cu ajutoare sociale.
În SUA, toți aceștia au votat-o pe Hillary Clinton.
Americaniiautentici, cei vechi, nu au mai vrut acest lucru, au
vrut o Americă a celor care muncesc în SUA, nu o
supraaglomerare în continuare a SUA cu latino-americani,
musulmani și negrii, care primesc imediat drepturi, inclusiv
electorale, ajutoare sociale și dreptul de a-și aduce familiile
extinse în SUA. Și de aici a venit îndîrjirea din această
campanie electorală. Donald Trump le-a promis americanilor
autentici, nu veneticilor de ultimă oră, că țara va fi a lor! A fost
ușor de constatat că Hillary Clinton va menține „sistemul
ticăloșit”, ca să-l citez pe fostul președinte Băsescu.
Eu cred că lupta din spatele cortinei a fost una
deosebit de dură și a fost tranșată de sistemul de Apărare
și Siguranță Națională care nu a
permis componentei evreiești a
sistemului american să influențeze
rezultatul votului.
Eu cred că echipa Hillary Clinton
a fost pregătită pentru manevre
cîștigătoare, în spatele cortinei, acolo
unde a cîștigat Bush alegerile, în
noiembrie 2000. Singura „dovadă”
vizibilă a intenției iudeo-democrate de
a acționa incorect în aceste alegeri,
este, după părerea mea, faptul că
majoritatea sondajelor finale au dat-o
pe Clinton cîștigătoare cu aprox.
5 procente, ceea ce este mult. Cînd un candidat cîștigă cu
53% contra 48%, este o diferență mare. Când colo, a
cîștigatDonald Trump cu diferență mai mare decît cea pe care
au prognozat-o institutele de sondare a opiniei publice pentru
Hillary Clinton. Or, casele de sondare a opiniei publice, ca și
presa, sunt dominate autoritar de evrei și în SUA, sau mai
ales în SUA. Așa cred eu că se justifică falsitatea sondajelor.
Aceiași păpușari care intoxică opinia publică cu sondaje false
au acționat și în Marea Britanie, cu ocazia Brexit-ului.
(continuare în pag. 9)
Rezultatele alegerilor din SUA
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și Brexit-ul au aceleași cauze profunde și sînt opera
popoarelor american și britanic, care, de data aceasta au fost
protejate de către serviciile de securitate națională și nu au fost
lăsate la cheremul falsificatorilor de alegeri, care nu se găsesc
numai în România, ci peste tot în lume. Voința celor puternici
nu se impune numai cu pumnul, ci și cu mijloace rafinate de
influențare și manipulare. Spun „falsitate” referitor la
comunicatele institutelor de sondare a opiniei publice, pentru
că eu nu cred că s-au dat prognoze atât de greșite din
incompetență. Eu știu, sunt sigur, că atât institutele evreiești
din SUA de sondarea opiniei publice, cît și presa americană,
sînt unele dintre cele mai performante din lume.
M.A.M.: Imaginea publică făcută lui Donald Trump, în
S.U.A., ca și în restul Lumii Occidentale, a fost una majoritar
negativă. Mă refer la faptul că s-a spus că Donald J. Trump nu
are nici o experiență politică, nu agreează musulmanii, nu
agreează latino-americani, nu agreează femeile, că este
vulgar, că a fost afemeiat și a agresat sexual diverse femei, că
nu-i iubește pe negrii, că nu-i iubește pe homosexuali și pe
lesbiene, că nu iubește Europa etc. Credeți că această
imagine este una reală?
C.L.: Eu nu i-am urmărit atent cariera și personalitatea lui
Donald J. Trump, dar cred că un om care și-a construit un
imperiu economic magnific, care a adunat patru miliarde de
dolari, care a condus multe zeci de mii de oameni de toate
nivelurile, a fost în contact profund nu numai cu poporul
american, ci și cu mediul politic de la vîrf și de la bază, cu
întreaga administrație americană și un asemenea om nu are
nevoie să stea mulți ani în poziție de parlamentar, eventual să
doarmă în bănci (!), ca să știe politică. Trump va avea o armată
de consilieri care știu și politică și administrație și securitate și
militărie. El are nevoie să fie o locomotivă a ideilor sale foarte
generoase pentru care l-au votat americanii. Că evreilor,
minoritarilor de toate felurile, inamicilor națiunilor istorice din
zona americană de influență, nu le convine, este pentru mine o
certitudine. Dar lumea se schimbă. Evreii nu mai au toată
puterea în mâna lor. Asia este cea mai puternică. Statele
BRICS la un loc compun o organizație economică cu mult mai
puternică decât SUA și decât Uniunea Europeană controlate
de evrei, Shanhai-5 este o organizație militară deosebit de
puternică. Întrebat de un ziarist „Ce înseamnă «Shanhai-5»?”
președintele Vladimir Putin a răspuns: „Shanhai-5 este un
fel de NATO și UE luate la un loc”. Cele mai mari rezerve de
bani și de aur de pe Glob sunt în China comunistă! După
părerea mea, politica iudeo-americană din perioada post-Malta
(2-3 decembrie 1989) a dat faliment! „Cocostârcul”, lumea întrun picior, construită în perioada decăderii Uniunii
Sovietice/Rusiei, sub conducerile lui Gorbaciov, Elțîn și a
mogulilor economico-financiari evrei care au acaparat-o, este
de domeniul trecutului. De aceea a pierdut Hillary Clinton și
echipa evreiască din spatele ei. Cu evreii în frunte, SUA ar fi
fost părăsită, pe rînd, de majoritatea țărilor Globului! Lumea s-a
deșteptat. Va fi tot mai greu de manipulat. Internetul și
Facebook și toate comunicațiile moderne, de astăzi, au ajutat
serviciile de informații de pretutindeni să controleze popoarele,
dar acum îngreunează misiunea manipulatorilor popoarelor. Pe
internet circulă și faptele și ideile cenzurate decenii la rînd. Una
din modalitățile care au fost declanșate pentru a compensa
această situație este politica de slăbire a sistemelor de
învățământ, în multe țări dominate de evrei, inclusiv în
România. Cu popoare inculte, „îndobitocite”, manipulatorii mai
pot avea o speranță. Dar și în acest caz, cînd popoarele
constată că au fost înșelate, ele se ridică cu vitalitate împotriva
manipulatorilor. Minciuna evreiască are și ea limitele ei.
După părerea mea, lupta va continua și în SUA și în alte
state din zona lor de influență. Alegerea lui Trump nu a pus
punct disputelor din campania electorală, așa cum s-a
întîmplat în trecut, în situațiile cînd noul venit la Casa Albă se
suia pe scaun ca să continue fără să aducă schimbări
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sistemului, fără reforme de fond. Evreii vor căuta soluții să nuși piardă puterea, în timp ce Trump va trebui să încerce să-și
proiecteze programul electoral, în caz contrar, el se va
compromite imediat și va ieși pe ușa din dos din politică, ceea
ce este incompatibil cu un președinte care are orgoliul și
ambiția lui Donald Trump.
M.A.M.: Ce ar putea spera în bine românii, după
schimbarea administrației prezidențiale la Washington?
C.L.: La această întrebare, răspunzînd repede, acum, „la
cald”, poate că este greu să fac cea mai bună ierarhie a
posibilelor urmări. Dumneavoastră m-ați întrebat explicit
despre posibile urmări pozitive ale alegerii noului președinte.
În primul rînd, ar fi de sperat ca rolul companiilor
multinaționale, în viața social-economică a țării noastre să
scadă semnificativ, pentru că ele sînt efectiv răul în societatea
românească! Multe dintre ele se află sub control evreiesc. Ele
fac un jaf colosal al resurselor naturale ale României, exportă
profitul ilegal din România, sînt cei mai mari evazioniști,
influențează în rău, după părerea mea, cursul politic al
României. Corporațiile multinaționale sînt cele care dețin cea
mai mare parte a procentului de 88%, cît dețineau străinii din
capitalul total al României, la sfârșitul anului 2015. Or, cititorii
noștri trebuie să știe că de pe urma activității economice a
celor 12% companii românești, statul a încasat mult mai multe
taxe și impozite decît de pe urma companiilor străine, care
dețin 88% din capital. Ce să mai vorbim că străinii vor să pună
mâna și pe cele 12% societăți economice românești… Acest
lucru nu ar fi fost posibil fără ca iudeo-capitaliștii din România
(străini și din România) să fie sprijiniți de la Washington, prin
diplomați și prin consilierii americani de pe lîngă diverse
instituții politice, informative, juridice și administrative din
România. Or, Donald Trump nu agreează companiile
multinaționale create prin politica de globalizare. El însuși are
companii mari pe care a reușit să le păstreze cu capital
majoritar propriu, adică american. Dar multe mari companii
americane și-au pierdut capitalul majoritar și au devenit
multinaționale. În acest fel, capitalul american a devenit
minoritar, s-a diluat în marea economie a Lumii și, odată cu
acest fenomen tipic al globalizării, influența economică
internațională a SUA a scăzut. În schimb, evreii de
pretutindeni au preluat/păstrat cea mai mare parte a influenței
în aceste companii, printr-un sistem de ițe nevăzute, foarte
laborios construite, cum evreii se pricep „de minune”. Noi am
putea spera ca, în viitor, guvernul american să nu mai sprijine
aceste companii multinaționale. Acest fapt, dacă ar fi
coroborat cu măsuri serioase ale statului român de fiscalizare
a acestor companii, ar tripla ușor venitul național și ar putea
scoate România din înapoiere. Dar, pentru aceasta ar fi
necesară o conducere națională românească, nevîndută
străinilor, patriotă, care să iubească în mod real România.
Minoritarii etnici care au condus și conduc România astăzi,
împreună cu puterea evreiască acoperită, nu au iubit și nu
iubesc România. Ei vor o Românie slabă, în care minoritarii și
străinii să-și promoveze interesele și să țină majoritatea etnică
românească sub papuc.
M.A.M.: Dar, domnule profesor, dacă s-ar fiscaliza corect
activitățile
economico-financiare
ale
companiilor
multinaționale, nu ar fi pericol ca ele să plece din România și
să rămînă mulți români fără locuri de muncă?
C.L.: Dar, domnule director, dumneavoastră chiar credeți
că dacă ar pleca aceste companii multinaționale, activitățile
economico-financiare pe care le desfășoară ele ar dispărea în
România? Nu, absolut sigur, aceste activități ar fi imediat
preluate de alte societăți, poate chiar de români, dispuși să-și
achite corect taxele și impozitele. Ceea ce face astăzi ANAFul, la ordin (!), este o crimă împotriva etnicilor români și o
favorizare evidentă a infractorilor evazioniști străini. Poate
ar fi bine să reluăm în viitor această discuție despre „monstrul”
(continuare în pag. 10)
care a
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devenit ANAF și (in)justiția din România, în acțiunea lor
directă împotriva etnicilor români și pentru protejarea
investitorilor străini.
M.A.M.: Cred că și eu sînt de aceeași părere, dar am pus
întrebarea ca să ofer cititorilor noștri părerea dumneavoastră.
Credeți că urmările alegerii lui Donald Trump asupra societății
românești vor fi imediate?
C.L.: Nu cred că imediat. Depinde și ce înțelegem prin
„imediat”. Deocamdată, mai sînt niște pași de făcut. Electorii
trebuie să se pronunțe și ei prin vot. Au fost vreo două cazuri în
istoria SUA când electorii nu au votat conform mandatelor
primite de la alegători. Apoi, timp de două luni și jumătate, SUA
vor fi conduse tot de fostul președinte Obama, în prezența lui
Donald Trump. În această perioadă, noul președinte va lua
contact cu marile secrete ale SUA și ale Lumii. După ce
Donald Trump va lua act de marile adevăruri ascunse ale SUA,
niciodată nu va mai vedea Lumea cu aceeași ochi, pentru că
va afla lucruri care îi frapează pe toți. De aceea este făcut
acest sistem de intrare treptată a noilor președinți în actul de
conducere. Va fi foarte important de văzut cum va fi el
influențat de ceea ce va afla, pentru a-și corela propriile
proiecte cu linia generală politică a SUA, cu care pleacă el la
drum. De la John Kennedy nu a mai fost nici un președinte
care să promită reforme atît de radicale ca Donald Trump.
Apoi, după investitura din ultima decadă a lunii ianuarie 2017,
cînd Obama se va retrage de tot, echipa lui Trump își va aduce
în funcțiile „cheie” proprii oameni. La Casa Albă se vor schimba
și portarii și telefoniștii, care sînt toți ofițeri de informații. Apoi,
vor începe să curgă noile dispoziții și vom putea afla și noi cîte
ceva din ceea ce se concepe în laboratoarele noii puteri.
M.A.M.: V-ați referit la posibile efecte asupra economiei,
făcînd aprecieri asupra companiilor multinaționale. Ce alte
posibile efecte ale alegerilor din SUA asupra vieții din România
mai vedeți?
C.L.: Aici răspunsul poate glisa între ceea ce este posibil
și ceea ce cred eu, un profesor universitar de istoria relațiilor
internaționale contemporane și recente, că ar fi bine să se
întîmple. Fiind atît de „caldă” alegerea lui Donald Trump, eu am
să mă refer la ceea ce cred eu că ar fi bine și mai puțin la ceea
ce este posibil să se întîmple. Despre ceea ce este posibil să
se întîmple, haideți să vorbim după investitura lui Trump, de la
sfârșitul lui ianuarie 2017.
De acord, atunci să spunem cititorilor ce credeți
dumneavoastră că ar fi de făcut în România, ca urmare a
schimbării puterii de la Washington.
C.L.: Eu cred că România ar avea nevoie să „citească în
cheile” propriilor interese schimbarea de la Washington. În
primul rînd, România ar trebui să caute să obțină un nivel al
suveranității de stat mult mai mare, dacă se poate, apropiat de
nivelul suveranității statale din Polonia, Ungaria, Cehia, Grecia,
țări vecine, din Europa Centrală și de Est, zonă geopolitică din
care facem și noi parte. Suveranitatea de stat ar putea ajuta
Președinția, Guvernul și Parlamentul să ia deciziile necesare
promovării măsurilor care să susțină statul național unitar
român și interesele poporului român, în primul rînd ale etniei
majoritare, apoi ale minorităților naționale care s-au aciuit în
istoria pe aceste teritorii. O eventuală suveranitate națională
românească mai mare trebuie solicitată, pe de o parte,
guvernului american și, pe de altă parte, promovată prin măsuri
românești proprii, mai ales administrative și economicofinanciare.
Pentru a putea decide suveran, guvernul român nu
trebuie să fie dependent de sistemul bancar internațional.
Avem modelul din Polonia și Ungaria care și-au păstrat
controlul majoritar asupra marilor bănci. Noi nu mai avem
decât o bancă românească mică, CEC-ul. Ea ar putea fi ușor
transformată în cea mai mare bancă din România! Este
suficient ca toate instituțiile statului și cele 12% societăți cu
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capital românesc să fie obligate printr-o ordonanță de urgență
să își plaseze toate capitalurile la CEC și să deruleze toate
operațiunile financiare prin CEC, care are personal cu
experiență și infrastructură în toată țara, care poate fi ușor
dezvoltată. La această posibilă viitoare mare bancă
românească, guvernul s-ar putea împrumuta cu cele mai mici
dobânzi și fără să fie condiționat să accepte măsuri
economico-sociale și politice dezavantajoase, așa cum ne-au
cerut și ne cer FMI-ul și Banca Mondială și alte instituții
evreiești de foarte mulți ani încoace, practic, începând cu anul
1992. De asemenea, o asemenea bancă ar putea credita
afacerile unor investitori români, ca și investiții ale statului.
Apoi, este ușor să atragi depuneri, dacă statul ar oferi garanții
pentru depunerile bancare doar la CEC.
Băncile străine ne-au jecmănit, sub oblăduirea ticăloasă,
antiromânească, a conducerii BNR. De la înstrăinarea
băncilor românești, care a fost în mare parte „opera” ofițerului
de securitate Mugur Iser(escu), acestea au acumulat profituri
de sute de miliarde de euro, care, conform caietelor de sarcini
întocmite la privatizare, ar fi trebuit investite în România. Vă
dați seama ce ar fi însemnat pentru economia și infrastructura
țării o asemenea „injecție” financiară? Dar băncile străine au
scos profitul din țară și l-au dirijat către băncile „mamă” din
Occident.
Am dat un exemplu. Ar putea fi făcute și ar fi necesare și
multe alte lucruri. În domeniul asigurărilor, altă afacere uriașă,
doar 4% mai sunt asiguratori români…
Nu numai în domeniul politicilor economico-financiare
interne s-ar putea lua măsuri importante. La fel, ar trebui
acționat și în domeniul politicii din domeniul sănătății, unde
majoritatea fondurilor de care beneficiază sistemul, adică
ministerul de resort și Casa de Sănătate, sunt absorbite de
corporațiile multinaționale de medicamente. Statul român șia abandonat majoritatea atribuțiilor care țin de securitatea
națională. În domeniul industriei românești de armament,
90% din societăți sunt patronate de evrei! Dacă vrem
securitate, trebuie să stăm în genunchi în fața evreilor. Aici
ne-au adus minoritarii care ne-au condus după 22 decembrie
1989. Am mai spus-o în alte adresări către cititorii revistei
„Justițiarul”: toate relele de astăzi își au originea în modul în
care s-a dat lovitura de stat în decembrie 1989, când trădătorii
din Securitate și din Armată au înlocuit conducerea majoritar
românească a țării, cu un grup de spioni și de trădători evrei,
țigani și unguri. Etnicii români au fost deposedați de putere și
li s-a luat țara cu toate realizările foarte mari făcute din munca
poporului în jumătate de secol, perioadă cînd chiar se muncea
în folos românesc, nu în folos străin.
Dar ne-am îndepărtat de subiectul alegerilor din SUA…
M.A.M.: Ce părere aveți despre influența alegerilor din
SUA asupra relațiilor internaționale și a securității naționale
ale României?
C.L.: În aceste domenii, în întreaga perioadă postcomunistă, riscurile au cunoscut o creștere permanentă. Pe
măsură ce politicienii din România și propagandiștii lor,
împreună cu presa din România, care este în cea mai mare
parte evreiască, atât televiziunile, cît și presa scrisă, spun
poporului român că se bucură de cea mai mare securitate din
toată istoria țării, cu atît a fost securitatea națională reală din
ce în ce mai șubredă. Aderarea României la NATO și la UE, a
fost forma prin care România a fost „chemată la lanț” și
aderare urmată imediat de deposedarea țării de toată baza
materială și de majoritatea marilor afaceri: bănci, societăți de
asigurări, marile combinate, resurse naturale, pămînt, păduri,
industria de medicamente, industria de apărare etc. etc.
Acum, cum spuneam se luptă pentru acapararea celor 12%
societăți românești care au mai rămas.
România nu are nici un proiect în domeniile relațiilor
internaționale și al securității. Ea știe doar o placă învechită și
„scîrțîită”: loialitatea dusă la
(continuare în pag. 11)

,,Scânteia AS'' Nr. 10,11,12 (57,58,59) Octombrie,Noiembrie,Decembrie 2016
(continuare din pag. 10)
supușenie față de NATO și față de UE, ceea ce este mult
prea puțin pentru complexitatea relațiilor internaționale actuale.
Politicienii români nu au nici nivelul de cultură istorico-politică
strict necesar pentru a performa și nici voința politică de a face
ceea ce este bine pentru țară, mulțumindu-se să fie docili față
de colonialiști, pentru a-și primi porția de sprijin din partea
străinătății, în eventuale situații grele. Este suficient să
amintim cititorilor cum s-au mobilizat străinii să-l mențină
la putere, în vara lui 2012, la referendumul pentru
demiterea președintelui, pe închinătorul de țară Traian
Băsescu.
După părerea mea, România are nevoie de relații foarte
bune cu vecinii, în primul rînd cu Federația Rusă, cea mai
mare putere din vecinătate, cea care a influențat cel mai mult
spațiul românesc în ultimele două secole. Aceasta a fost și
este cea mai importantă țară pentru spațiul românesc. Că ne
place sau că nu ne place! Este valabil, indiferent de
propaganda care respinge această realitate confirmată în
istoria noastră națională. În ultimii 12 ani, Rusia a fost ofensată
în mod repetat în diverse discursuri ale unor politicieni, ale
unor militari și în mass-media din România. Este o mare
greșeală. Cea mai mare greșeală. Contorul rusesc al acestei
greșeli românești s-a învârtit continuu în acești ani.
Conducătorii noștri nu au făcut nimic ca să îndulcească relația
României cu Rusia, să păstreze o punte, să caute să nu
supere marele vecin de la Răsărit, să coopereze în limitele pe
care nu le excludea apartenența noastră la NATO și la UE. Păi
marile puteri europene au relații foarte largi, pe multiple
planuri, cu Federația Rusă. Noi nu avem voie? Noi am fost
doar provocatori ai Rusiei, nu știu eu dacă la comandă
externă, sau din pornirile proprii ale fostului președinte
Băsescu. Ceea ce știu exact este că aceste greșeli se
contorizează și produc efecte grave, exact în momentele în
care ne va durea mai tare. Avem experiența sigură a istoriei,
cea pe care dușmanii românismului din fruntea țării noastre a
scos-o din școli. În 2004/2005, când ambasador al României la
Moscova era generalul Dumitru Prunariu, celebrul nostru
cosmonaut, președintele Putin a propus României să nu intrăm
în NATO, cu promisiunea asigurării securității țării și cu
precizarea tuturor tipurilor de arme care vor fi oferite României,
pentru descurajarea vecinilor și asigurarea securității militare a
țării. De asemenea, președintele Putin a transmis prin Dumitru
Prunariu, oferta de a se constitui o comisie mixtă româno-rusă
care să analizeze perspectiva restituirii tezaurului României,
trimis spre păstrare în Rusia, în timpul primului război mondial.
Eu cred că președintele României, Traian Băsescu, ar fi avut
obligația față de poporul român să-i spună acest adevăr. El a
reacționat prin retragerea de la post a lui Dumitru Prunariu și
apoi prin ofense, despre care am mai pomenit. Asta nu este
politică externă, mai ales în fața unei supraputeri…
Pe de altă parte, din alt punct de vedere, eu sînt de
părere că aderarea României la NATO și la UE a fost foarte
importantă în perspectiva psihologică a istoriei României. Dacă
România nu ar fi aderat la NATO și la UE, poate că pe durata
mai multor generații, poporul român ar fi fost absolut sigur că i
s-a refuzat intrarea în Sfântul Rai. În mare majoritate, pe care
eu nu o pot cuantifica în procente, pentru că nu am pârghiile
sociologice necesare, poporul român a fost sigur că intrând în
NATO și în UE va avea asigurată toată istoria viitoare a țării și
prosperitate certă. Dacă nu am fi aderat, poporul român nu șiar fi mai găsit liniștea și echilibrul, pentru multă vreme. Astăzi,
o mare parte a românilor este dezamăgită, unii într-o măsură
foarte mare, alții mare, alții mai mică, dar orizontul de așteptare
a fost atins de foarte puțini români, cu deosebire de către
profitorii „sistemului ticăloșit”. După părerea mea, eșecul
politicii euro-atlantice românești este evident, doar că factorii
politici nu doresc să-l recunoască, analiștilor le este teamă să-l
recunoască în ansamblul său, așa că ni se arată doar
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secvențe disparate de eșec euro-atlantic, care, adunate toate
la un loc, formează eșecul de ansamblu al euro-atlantismului
românesc. Vecinii noștri, mai ales țările din Grupul de la
Vișegrad au găsit soluții de promovare a suveranității
naționale, au dat FMI afară din țară, după modelul
Ceaușescu, își promovează propriile interese, apoi le
promovează pe cele ale restului UE, iar reglementările
legiferate de UE care nu sînt conforme cu interesele lor
naționale, sînt respinse și nu se aplică. În vara acestui
an,Grupul de la Vișegrad a invitat România să se ralieze
grupului și să coopereze la luarea unor decizii, dar
președintele (antiromân?) Iohannis a refuzat. A fost o mare
greșeală politică. Prin aceasta, România a ratat șansa să
coopereze și să-și îmbunătățească relațiile cu vecini foarte
importanți. Cu unii dintre ei a cooperat cu mare succes, în
epoca contemporană, în cadrul Micii Înțelegeri și în perioada
dictaturii socialiste de dezvoltare. Vă reamintesc că tot în vara
asta, același Iohannis, a bătut calea Bulgariei să-i convingă
pe vecinii noștri de la sudul Dunării să ni se ralieze la proiectul
constituirii unei flote antirusești în Marea Neagră. O altă
prostie fără seamăn. Bulgarii l-au refuzat pe Iohannis, pe un
ton apăsat.
Văd că am lungit discuția și nu am ridicat o problemă
deosebit de importantă, după care vă propun să întrerupem
discuția de astăzi.
Privitor la necesitatea unei relații normale cu Federația
Rusă, care este, după părerea mea, repet, cea mai importantă
relație de securitate internațională a României, cred că
decidenții noștri ar trebui influențați de analiștii
Departamentului Securității Naționale, de pe lângă președinția
României, în sensul de a ține cont de aspectul pe care îl
menționez în continuare.
Este evident că Războiul rece nu s-a încheiat în 1989,
cum ni s-a spus în mod repetat de către puterile din zona
euro-atlantică de influență. El a fost doar întrerupt pînă cînd
forțele naționaliste din Rusia s-au regrupat, și-au reașezat
modul de promovare a propriilor interese, s-au consolidat
organizatoric, militar, informativ și economico-financiar și
acuma sînt în contra-ofensivă, pe multiple planuri.
În anul 2014, pe pagina sa de Facebook, Vladimir Putin
a postat un filmuleț, care a fost titrat în limba română de foarte
buni cunoscători ai limbii ruse, cuprinzînd un interviu în care el
afirmă explicit că, la sfârșitul celui de al doilea război mondial,
Stalin s-a înțeles foarte bine cu SUA și cu Marea Britanie și a
încheiat înțelegerile privitoare la sferele de influență „pentru
eternitate”, nu doar pentru cîteva decenii. De aceea, accentua
președintele Putin, la Malta, în decembrie 1989, s-a încheiat
doar un acord verbal între URSS și SUA și nu s-a semnat nici
un document. Înțelegerile de după al doilea război mondial nu
pot fi modificate, ci pot doar să fie completate. Președintele
Putin afirma explicit că doi trădători ai Rusiei, Gorbaciov și
Elțîn, au încălcat înțelegerile, dar că acuma Rusia nu mai
acceptă să recunoască acordul făcut de trădători. În finalul
filmulețului, președintele Putin spune apăsat: „Noi vrem înapoi
ce este al nostru!”
Analizînd poziția lui Putin în cadrul acestui interviu, se
poate înțelege lesne că Federația Rusă este angajată într-un
efort de recucerire a sferei de influență pe care a avut-o fosta
Uniune Sovietică. Evenimentele din Georgia (2008), Ucraina
(2014, pînă în prezent), Siria (2015, pînă în prezent),
agresiunea cibernetică asupra Estoniei (2014), salvarea
Iranului de la o agresiune iudeo-americană (2015), sînt semne
evidente ale acestei linii politice. Nu se poate ca decidenții din
România să nu țină cont de acest lucru și de foarte
numeroasele exemple din istorie în care statele mici au fost
abandonate de către marile puteri, care le promiteau garanții
de securitate, în schimbul promovării propriilor interese.
România a primit aceste garanții occidentale și în
perioada interbelică, iar în
(continuare în pag. 12)
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1940 România Mare s-a prăbușit fără să o apere nimeni! Românii i-au așteptat pe americani 50 de ani, iar în
perioada ocupației militare sovietice, SUA și statele din Occident îi îndemnau pe români să lupte împotriva regimului
sovietic de la București, cînd țara fusese deja arondată sferei de influență a lui Stalin și o generație întreagă de elite
românești s-au sacrificat degeaba.
Astăzi, în caz de agresiune externă din partea Rusiei, după părerea mea, Occidentul nu ne va apăra, la fel cum au pățit
Ucraina și Georgia, iar situația ar fi realmente dramatică. Dacă ne atacă alte state decât Rusia, ceea ce nu ar fi exclus, situația ar
fi tot foarte grea, pentru că nu mai avem armată și coeziune națională, tot ca rezultat al politicii euro-atlantice.
Ca urmare, speranța noastră rămâne în primul rînd în Dumnezeu.
Doresc tuturor cititorilor revistei „Justițiarul” toate gîndurile bune!
M.A.M.: Vă mulțumesc și vă mai aștept!
Materialul a fost preluat de pe www.justitiarul.ro

SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
Cu M. Pleșa
SCOATEȚI BANII!!

Privesc stupefiată cum pe toți stîlpii și pe toate gardurile
scrie ”Brîncuși este al nostru!”. Este adevărat! Mulți din cei mai
mari artiști, scriitori, pictori, muzicieni și sculptori cam de pe la
noi se trag ! Dar aceasta nu este un argument în favoarea
cumpărării ”Cumințeniei pământului!” Șomerii , pensionarii,
care de abia de își mai țin zilele, ai cui or fi ?
Avem atâtea amărăciune și lacrimi în această țară,
jefuită de secole de nenumărați prădători, încît, cu toată
bunăvoința-zău că nu ne lipsește , această piatră ,
reprezentînd după opinia mea, o babă care a adormit pe oliță,
urîtă ca un fetiș, buhăită, oribilă la vedere.
Toți marii artiști considerați genii, au avut și
eșecuri în creeația lor. După cum am constatat și aceasta este tot un eșec! Aduce a reptilă,
sau a nimic, reprezintă probabil pietroiul
atîrnat la gîtul românilor înainte să piară în
fundul Dunării. Auzeam pe unul, boier de viță
veche, parvenit dovedit al democrației noastre
”originale”, îndemnîndu-ne:
- Cumpărați-o, luați-o în mînă cu toții
că va poartă noroc, este o minunăție, mîngîiați-o și sărutați-o cu foc și pasiune zi și noapte, vă scapă de
fobii și necazuri, cîștigați la loto, se vor desființa pensii
speciale, și veți merge cu toții în rai...închinați-vă toți în fața
acestei doamne, stimulați-i mișcările peristaltice, dați-i
supozitoare și carbocif, și treziți-o la viață! Puneți-i și ventuze
dacă este cazul!.. Faceți orice pentru acest bolovan, că merită!
Este șansa voastră la redresare!
- Să-ți fie rușine idiotule!.. m am gîndit eu cu groază de
atîția ani, ne- ai pricopsit cu aerele tale de gentleman, dar ne
spui cum îți cîștigi existența, pe spinarea cui trăiești!? Nu vrei
să aflăm și noi? Parlamentar, deputat și ratat... în final...cu
mandat... c-ai furat destul, mincinosule !
M-am adresat unuia dintre participanții activi la

escrocheria secolului..și beneficiar, e clar. Ne pleacă
medicii, inginerii, meseriașii, ne pleacă cei cărora le-am dat
viață în țări străine, deoarece aici nu pot să supraviețuiască,
se dărîma spitalele, școlile, n-avem drumuri, infrastructură,
nimic! Și ne obligați să dăm sume exorbitante pe fel de fel de
ciudățenii, care nu reprezintă nimic. Avem sculptori de mare
valoare, nu numai Brîncuși. Să-ncepem să le facem reclamă,
și să le evaluăm la fel ca pe această bizarerie, apoi să
obligăm populația să facă împrumuturi la FMI ca să le
cumpărăm? Eu am o altă idee mai bănoasă. Voi veni la
vînzare cu izmenele lui Napoleon și cu
nădragii-gogoșar ai Mariei Tereza !.... Scoateți
banii !
NOTA REDACȚIEI. Tonul autoarei, foarte
sarcastic, e dat și de revolta izvorîtă din faptele
guvernului capitalist care deși e format din
oameni cu bani, obligă populația sărăcită de
aceștia să plătească un obiect de lux care,
majorității populație,i nu le spune nimic.
Ca să restabilim adevărul, în afara parodiei,
Cumințenia pămîntului este o operă
valoroasă, nu un eșec al marelui artist, care se încadrează în
curentul artei moderne, unde reprezentările sînt mai
schematice, mai puțin figurative, reprezentînd mai mult
sentimente, stări, sensibilități și simboluri. Astfel, sculptura
noastră reprezintă stabilitatea, gîndirea și greutatea tradiției
cu rădăcinile în pămîntul nostru, fără nici o tăgadă sau
sofisticărie, un sentiment de eternitate, al locului nostru în
lume și univers. Oricum, dacă propietarii- (s-o spunem pe aia
dreaptă) au fost împroprietățiți de Statul român prin justiția
„imparțială”- nu s-au mulțumit cu suma inițială propusă, să le
fie luată lucrarea prin hotarîre de guvern. S-a apelat la
sentimentele noastre patriotice ca să dăm bani, din puținul
nostru. Acești mic-burghezi nu sînt și ei patroți, să fi renunțat
și ei? Nu le ajungeau 5 milioane de euro!? Oricum, ca o
concluzie: avem nevoie de o nouă lege a patrimoniului
național.

Conferința „Consiliului Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre
Popoarele Român și Cubanez” din România
Sâmbăta, 21 octombrie 2016, a avut loc Conferința
„Consiliului Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate
dintre Popoarele Român și Cubanez” din România, organizata
de Asociația de Prietenie Româno Cubaneză ”CHE
GUEVARA”. Au participat reprezentanți ai asociațiilor,
fundațiilor și grupurilor care promovează prietenia și
solidaritatea cu Republica Cuba și demnul său popor, supus
unui embargou dur și inuman, de peste o jumătate de secol,
din partea celei mai mari puteri economice și militare de pe
planetă, Statele Unite ale Americii-SUA.

Dintre participanti se pot enumera: Petre Ignatencu,
președinte fondator al Asociației de Prietenie Româno
Cubaneză ”CHE GUEVARA”, Ion Hotinceanu, președinte al
Asociației de Prietenie româno-cubaneză ”Jose Marti”, Crețu
Constantin, președinte al Asociației ”Geniul Carpaților”,
Gheorghe Boaghe, presedinte al Asociației de Prietenie
româno-cubaneză ”Moncada”, Petrică Dima, presedinte al
Asociației de Prietenie Româno-Cubaneză, Prof. Ghe.
Ungureanu, presedinte al Asociației de Prietenie RomânoCubaneză ”Fidel Castro”, Vasile
(continuare în pag. 13)
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Orleanu, presedinte al Fundației ”Avangarda”, Constantin
Rotaru, presedinte al Grupului de Prietenie româno-cubaneză
a PSR.
Invitati de onoare au fost E.S. Nieves Iliana Hernandez
Gonzales – Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Cuba în România, Ibis Alvisa Gonzales - director
general pentru Europa al Institutului Cubanez de Prietenie cu
Popoarele – ICAP si E.S. Prof. Univ. Dr. Dumitru PREDA, fost
Ambasador al României în Republica Cuba.
În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile
desfășurate de asociațiile componente pentru promovarea
imaginii și preocupările poporului cubanez în a rezolva
problemele sale sociale, economice și culturale, în contextul
embargoului SUA.
In urma dezbaterilor, participanții și-au exprimat
angajamentul de a continua activitatea de promovare, prin
toate formele și mijloacele disponibile, a mentinerii prieteniei
dintre popoarele român și cubanez, prin prezentarea realităților
existente, altfel de cum sunt ele prezentate de mass-media
aservită intereselor SUA.
Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez și-a ales un
Coordonator al activității sale în persoana domnului Cristian
Ciobanu.
În încheiere Conferința a dezbătut și aprobat Declarația
de Solidaritate cu poporul cubanez pentru ridicarea
embargoului SUA. Acest document va fi transmis celei de-a
XVII-a Adunări Europene de Solidaritate cu Cuba ce va avea
loc în zilele de 18-20 noiembrie în Suedia.
D E C L A R A Ț I A CONFERINȚEI NAȚIONALE
Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez, întruniți în
Conferința Națională la București, cerem în mod unanim și
urgent ridicarea blocadei economice, comerciale și financiare
impusă poporului cubanez de peste 50 de ani, pentru că
această politică injustă aplicată cubanezilor îngrădește
dezvoltarea normală socială și economică a națiunii caraibiene.
Ne unim cererii internaționale a tuturor oamenilor de bine
din lume să se termine cu această politică eșuată care
cauzează daune enorme cubanezilor care, în pofida acestei
situații, luptă pentru a menține cuceririle dobândite în cei 57 de
ani de Revoluție.
Blocada este principala încălcare a drepturilor omului și
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nu
afectează numai poporul cubanez, ci și dreptul suveran al
tuturor țărilor din lume care întrețin relații cu Cuba și
încalcădreptul internațional, scopurile și principiile Cartei
Națiunilor Unite și normele unui comerț liber.
Reiterăm că ne solidarizăm cu cererea universală a
celor care s-au mobilizat în apărarea suveranității Cubei, cu
toți cei care manifestă în lume pentru respectarea principiului
neintervenției în treburile interne ale statelor și pentru libera
determinare a popoarelor.
Astăzi relațiile dintre Cuba și S.U.A. se află pe calea
unei normalizări, dar relația este limitată de agresiuni politice,
ca ilegala ocupare a teritoriului de la Guantanamo, programe
subversive și dezinformare care lezează demnitatea unui
popor curajos și patriot.
Pentru toate acestea, cei prezenți la Conferința
Națională reiterăm și vom continua să cerem cu insistență
respectarea dreptului poporului cubanez de a trăi și a se
dezvolta economic și social în Patria suverană, independentă,
ocupându-și locul bine-meritat în concertul națiunilor
progresiste ale lumii.
CONSILIUL NAȚIONAL AL ASOCIAȚIILOR DE PRIETENIE SI
SOLIDARITATE
DINTRE POPOARELE ROMÂN și CUBANEZ
FORUMUL SOCIAL ROMÂN
București, 21 octombrie 2016

Un nou început pentru Asociația de Prietenie Româno-Rusă
Joi, 24 noiembrie, într-o ambianță de pronunțat act de
cultură dat de expoziția de pictură, cu nuanțe de stil date de
școala rusă de pictură, denumită sugestiv ”Rond de
anotimpuri”, autori: Valentin Baban și Georgeta Atanasiu
Niculae dar și de momentul artistic oferit de artiștii
reprezentativi ai Ansamblului Ciocîrlia: actrița Doina Ghițescu,
dirijorul, compozitorul, orchestratorul și culegătorul de folclor
Ion Ivanovici care a interpretat la vioară , acompaniat la pian
de distinsa pianistă Angelica Todea, un purpuriu cu fragmente
din operele clasice ale muzicii ruse și române, la Centrul
Socio-Cultural Jean-Louis Calderon din Str. J. L. Calderon nr.
39, Sector 2, păstorit cu competență și dăruire de d-na
directoare, Elena Scurtu, s-au desfășurat lucrările Conferinței
anuale a Asociației de Prietenie Româno-Ruse.
Lucrările conferinței au început cu intonarea inmurilor
de stat ale României și Rusiei și de salutul adresat
participanților de gazda manifestării Elena Scurtu, după care
coordonarea lucrărilor a fost asigurată de Petre Ignatencu
președintele Asociației de Prietenie Româno Ruse.
După aprobarea ordinii de zi a Conferinței, președintele

Petre Ignatencu a prezentat reprezentanții asociațiilor care
promoveză prietenia și dezvoltarea bunelor relații cu Rusia, cu
popoarele Federației Ruse și care au răspuns invitației
organizatorilor de a participa la acestă Conferință, respectiv :
Tudor Afanasov-președintele Asociației Camera de Cooperare
Economică și Culturală Româno-Rusă; Dipl. Ec. Petre
Răcănel – Președintele Federației Societatea Civilă
Românească; Dipl.ec. Constantin Crețu-președintele
Asociației de Prietenie, solidaritate, înțelegere și cooperare
internațională Geniul Carpaților și Vasile Lăcătușupreședintele grupului de prietenie cu Rusia din cadrul
Partidului România Mare. S-a exprimat regretul că nu
participă niciun reprezentant al Ambasadei Federației Ruse
sau al Centrului Rus de Știință și Cultură.
Lucrările au continuat cu o succintă prezentare, de
către președintele Petre Ignatencu, a activității asociației de
la înființare, anul 2008, și pînă în prezent, plecînd de la
Scopul și Obiectivele prevăzute la înființare în Actul constitutiv
și Statutul Asociației de Prietenie Româno-Ruse: APRR se
înființează cu ”scopul de a
(continuare în pag. 14)
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promova, întreține și consolida relațiile de prietenie și
înțelegere, culturale, economice și umane dintre poporul român
și popoarele Federației Ruse și are printre obiective să
”promoveze valorile culturale, spiritule și materiale ale
popoarelor federației ruse în România;să faciliteze
comunicarea între cetăţenii Federației ruse și România, dintre
autorităţile române și ruse sau
cu organizaţiile nonguvernamentale cu preocupări similare,
în probleme de interes umanitar, economic, cultural,
științific, educație și învățământ prin acordarea de servicii de
mediere și consultanță”, etc.
S-a scos în evidență faptul că
principalele activități s-au
desfășurat prin sucursalele
asociației în diferite localități și
județe, remarcîndu-se sucursalele: Bacău-președinte
prof.Aurel Acatincăi;
Târgoviște, jud.Dâmbovițapreședinte Ion Hotânceanu și Budești, jud. Călărași președinte
Nicoleta Bica. S-a comunicat Conferinței că anul acesta s-au
constituit încă 4 sucursale în orașele: Constanța-preș. Ilie
Neacșu; Botoșani-președinte Vasile Adăscăliței; Curtea de
Argeș-președinte prof.Gheorghe Ungureanu și Râmnicu
Vâlcea-președinte Marius Bătăgan.
Din informarea prezentată de președintele asociației a
reieșit, ca o concluzie, faptul că activitatea de pînă acum poate
fi caracterizată ca insuficientă față de obiectivele pe care
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și le-a propuse la înființare și că această Conferință
trebuie să reprezinte UN NOU ÎNCEPUT pentru întreaga
activitate a Asociației de Prietenie Româno-Ruse.
În final participanții si-au exprimat încrederea că
guvernanții României, în contextul geopolitic actual, vor
depune mai multe eforturi, în perioada imediat urmatoare,
pentru normalizarea relațiilor
româno-ruse, pe multiple
planuri, convinsi că astfel de
demersuri avantajează atît
România și Federatia Rusă
cît si Europa și că împlinirea
marilor deziderate ale
națiunii române, cum e cea
a reîntregirii nemului
românesc, nu se pot
îndeplini fără relații
prietenești, dacă nu
frățești, cu marele vecin
care este Federația Rusă
de aceea solicită Guvernului
și României să acționeze pentru anularea sancțiunilor
economice adoptate de Uniunea Europeana si SUA
împotriva Federatiei Ruse întrucît acestea aduc atingere nu
numai interesului național al României, dar si intereselor
celorlalte state din Europa. Detensionarea totală a relatiilor
României cu Federatia Rusă trebuie să constituie prioritate
națională pentru autoritățile românești, fiind ferm convinsi
că o atmosferă propice colaborării la parametri normali între
cele două state va aduce foloase întregului spațiu geopolitic
răsăritean.
PI

Sputnik Moldova a deschis perioada de înscriere pentru concursul
"Perspective"
Serviciul de presă al agenției de știri Sputnik Moldova a anunțat printr-o postare pe
siteul său pe 20 decembrie știrea că a început activitatea de primire a înscrierilor la cea de-a
doua ediție a concursului național pentru tinerii jurnaliști "Perspective" organizat de Agenția
de știri și Radio Sputnik Moldova.
Principalele teme ale noii ediții a concursului vor fi problemele cu care se confruntă
tînăra generație: probleme de familie și a relațiile interpersonale, educație și ocuparea forței
de muncă, culturale și de dezvoltare spirituală. Participanții vor fi premiați pe patru categorii și
anume: - "Cel mai bun obiectiv turistic sau articol de analiză"; "Cel mai bun interviu"; "Cel mai
bun film" și "Cel mai bun clip video".
Sînt invitați să ia parte la concurs tinerii jurnaliști din Republica Moldova cu vîrste cuprinse între 18 și 35 de ani. Cererea
de înscriere și materialele cu care se intră în concurs se trimit pînă la 6 martie 2017 prin e-mail la adresa:
konkurs@sputnik.md.
Câștigătorii vor fi stabiliți după două două runde de evaluare. În timpul primei runde de evaluare a lucrărilor participanților va fi
făcut de un juriu competent, care va fi alcătuit din experți de frunte ai mass-media din Moldova. În a doua rundă lucrările
participanților vor fi evaluate de un vot al abonați ai siteului Sputnik Moldova și se va face on-line.
Concurenții cîștigători vor fi premiați cu:1200 lei locul I, 1000 lei loc.II și 800 de lei loc.III. Festivitatea de premiere a
finaliștilor va avea loc în Centrul Internațional de presă Sputnik Moldova în luna mai 2017.
SUA nu au făcut față rolului de lider mondial după dezmembrarea URSS
Conform datelor https://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/,
majoritatea cetășenilor Germaniei (69%), Franței (55%) și Italiei(51%)
consideră că SUA nu a făcut față rolului de lider mondial, rămânând singura
supraputere după destrămarea URSS în 1991. Sondajul a fost realizat de
compania Ifop pentru Agenția de Presă și Radio Sputnik. La întrebarea „A făcut
față SUA rolului de lider mondial după dezmembrarea URSS?", doar 24% din
cetățenii germani, 35% din cei francezi și 42% din italieni au răspuns că SUA a
făcut față acestui rol. Nu au știut ce să răspundă la această întrebare 10% din respondenții francezi și câte 7% din cei germani
(continuare în pag. 15)
și italieni. La 8 decembrie 1991 a fost semnat acordul de la Belovejskaia Pușcia cu privire la
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lichidarea URSS și crearea Comunității Statelor Independente (CSI). În acea zi la Viscul (reședința guvernului belarus de la
Belovejskaia Pușcia) conducătorii Republicii Belarus, Federației Ruse și Ucrainei au semnat acordul de formare a CSI. Sondajul a
fost realizat de cea mai veche Companie din Franța care se ocupă de sondajul opiniei publice, Ifop, în iulie 2016. În sondaj au
participat 3006 respondenți cu vârsta de trecută de 18 ani din Franța, Germania și Italia. Eșantionul reprezintă populația pe criterii
de gen, vârstă și geografic. Marja de eroare pe țară constituie +/- 3,1% cu o probabilitate de încredere de 95%.

Preluat după

http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/

69 ANI DE LA PROCLAMAREA PRIMEI REPUBLICI ROMÂNE
Pe 30 Decembrie 2016 se împlinesc 69 de ani de la
abolirea monarhiei şi proclamarea primei republici, Republica
Populară Română, ca formă de stat democrat-populară. A fost
un eveniment profund progresist, conform cerintelor vremii pe
care le trăia țara noastră dupa sfîrșitul celui de-al II-lea Război
Mondial și care a marcat ultima etapă a luptei forţelor
progresiste, conduse de Partidul Comunist Român, pentru
răsturnarea claselor exploatatoare.Trebuie spus că românii
avuseseră încă din cele mai vechi timpuri, cunoscute
istoriceste, o formă de organizare oarecum monarhică. Ţările
Române au fost conduse de monarhi, numiţi voievozi sau
domni, care au reprezentat interesele clasei celor bogati și ale
clerului bisericesc. Totodată, unii din aceşti domni au dus o
politică de centralizare statală, care, la momentul respectiv, a
fost progresistă, deoarece a ţinut în frîu tendinţele centrifuge
ale marilor boieri şi a asigurat un cadru favorabil pentru
dezvoltarea forţelor de producţie, însă politica lor, progresistă
la vremea respectivă, ar fi total nepotrivită în zilele noastre. În
prima jumătate a secolului al XIX-lea Ţările Române au intrat
într-o nouă fază, cea a revoluţiei burghezo-democratice.
Aceasta a fost o perioadă cînd burghezia românească era încă
o clasă progresistă, care putea duce societatea cu adevărat
înainte, de la feudalism la capitalism. Această perioadă a dat
istoriei româneşti mari figuri de revoluţionari democratburghezi, ca Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Ion
Heliade Rădulescu, C.A. Rosetti, care pot sta oricând alături
de personalităţi ale democraţiei burgheze mondiale. Unul din
aceşti mari democraţi burghezi a fost si Alexandru Ioan Cuza,
cel care a realizat practic unirea celor două state româneştiMoldova şi Ţara Românească în 1859, şi a iniţiat prima mare
reformă agrară din ţara noastră, reforma din 1864.
Politica sa a întîmpinat o rezistenţă profundă din partea
moşierimii conservatoare, care se împotrivea cu îndîrjire
oricărui progres. Aceasta l-a silit pe Cuza să guverneze în mod
autoritar, ceea ce a nemulţumit nu doar boierimea feudală ci şi
o bună parte a burgheziei noi. Astfel s-a format “monstruoasa
coaliţie”, care în 1866 l-a înlăturat pe Cuza printr-o lovitură de
stat şi a instaurat dinastia străină a Hohenzolernilor, al cărei
prim reprezentant a fost Carol I (1866-1914). Trebuie subliniat
că, o dată cu înlăturarea lui Cuza, s-a încheiat perioada
monarhilor noştri progresişti. După Cuza avem, nu este deloc o
exagerare s-o spunem, numai monarhi reacţionari. Cuza a
condus ţara în interesul burgheziei care se ridica şi împotriva
boierimii reacţionare. Carol I a condus şi el în folosul
burgheziei, numai că pe vremea lui burghezia română nu mai
era aceeaşi ca pe vremea lui Cuza. Pînă în 1866 burghezia
luptase împotriva feudalismului, chiar dacă nu în mod
consecvent- astfel reforma agrară din 1864 a fost cu totul
incompletă, nelichidînd puterea economică a moşierimii. După
1866 însă, burghezia a încercat, şi a reuşit, să ajungă la o
înţelegere cu boierimea feudala si asta din două motive: unuse simţea prea slabă pentru a lupta cu boierimea pînă la capăt,
şi doi-pentru că în această perioadă începea să se ridice
proletariatul, a cărui luptă îi ameninţa direct interesele, ori se
ştie că burghezia s-a temut întotdeauna mai mult de muncitori
decât de feudali. Aşa a luat naştere în România, ca şi în alte
ţări din Sud-Estul Europei, aşa- numitul regim “burghezomoşieresc”.

RPR

Puterea era în mîinile unei coaliţii a marilor capitalişti şi a
marilor moşieri, lucru reflectat prin alternanţa la putere a
partidelor liberal şi conservator, aşa-numita “rotativă
guvernamentală”. În ansamblu, burghezia era mai puternică
decît moşierimea, totuşi nu se simţea suficient de puternică
pentru a lupta cu ea pînă la capăt, lichidînd ultimele rămăşiţe
ale feudalismului. Prin urmare, putem spune că după Cuza
burghezia noastră nu mai este decît reacţionară. Era
burgheziei progresiste s-a încheiat definitiv, chiar dacă unele
progrese au continuat să se realizeze- de pildă cîştigarea
independenţei faţă de Imperiul Otoman în urma războiului din
1877-1878. De aceea nu-l putem pune nicidecum pe acelaşi
plan pe Carol I cu Domnitorul Cuza. Cuza a condus în
beneficiul unei clase progresiste, iar Carol I în beneficiul unor
clase reacţionare. Cu el începe practic regimul “burghezomoşieresc”. Trebuie amintit faptul că monarhul însuşi era un
mare moşier. În 1884 lui Carol I i s-au atribuit “Domeniile
Coroanei”, care reprezentau nu mai puţin de a 12-a parte din
fondul funciar al ţării. Carol I devenea cel mai mare moşier al
ţării. Iată care era advărata condiţie a unui om atît de lăudat
de reprezentanţii de azi ai burgheziei pentru “modestia” şi
“simplitatea” lui, şi pentru viaţa lui “exemplară”! În tot acest
timp situaţia maselor se deteriora tot mai mult, chiar dacă, per
ansamblu, economia României a progresat. Reforma agrară a
lui Cuza din 1864 nu a rezolvat problema ţărănimii, chiar dacă
a fost pentru acea vreme un progres indiscutabil.
Cu trecerea anilor marea proprietate s-a refăcut, în timp
ce loturile ţăranilor s-au fărîmiţat, şi mulţi ţărani au ajuns din
nou lipsiţi de pămînt. S-a ajuns astfel la situaţia monstruoasă
ca, în jurul anului 1900, un milion de ţărani să deţină mai puţin
pămînt decât 4171 de moşieri! Adică 0,39% din totalul
proprietarilor de pămînt deţineau 46,54% din tot pămîntul
cultivabil! La această situaţie dificilă se adăuga exploatarea
nemiloasă a ţăranilor de către arendaşi, care încercau să
organizeze producţia agricolă după principii capitaliste (se
cuvine să amintim că majoritatea arendaşilor erau români, nu
evrei, cum a susţinut propaganda antisemită; chiar şi în nordul
Moldovei numărul arendaşilor români era cel puţin la fel de
mare ca cel al arendaşilor evrei). În aceste condiţii, era
inevitabil ca ţăranii să nu se ridice la luptă. Prima mare
răscoală a avut loc în anul 1888, şi a fost reprimată cu o
cruzime îngrozitoare. Clasele conducătoare n-au înţeles nimic
(continuare în pag. 16)
din această răscoală, şi
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nici regele. Deşi situaţia ţăranilor continua să se
deterioreze, totuşi monarhia a găsit de cuviinţă ca, în 1906,
să celebreze cu un fast nemaivăzut împlinirea a 40 de ani
de domnie a lui Carol I. După numai un an izbucnea, în
primăvara anului 1907 o răscoală de proporţii nemaivăzute,
care a cuprins întreaga ţară. Dar guvernul burghezomoşieresc, care era un guvern liberal, a înăbuşit în sînge
răscoala, folosind chiar şi artileria( comandantul unei baterii
de artilerie ca a tras în țărani a fost si viitorul maresal Ion
Antonescu). După unele calcule, 11 000 de ţărani au fost
ucişi. Cifra nu este de loc exagerată; chiar regele însuşi
declara ministrului Angliei la Bucureşti că este vorba de “mii
de victime”. Abia în 1917, deci în plin război, urmaşul lui
Carol, Ferdinand, avea să promită ţăranilor o nouă reformă
agrară, care se va realiza abia cu începere din 1921. Totuşi
nici această reformă n-a fost dusă pînă la capăt.
Proprietatea moşierească s-a menţinut, şi mulţi proprietari
mici s-au ruinat, din lipsă de utilaj corespunzător, repetînduse povestea de după 1864 şi prefigurându-se cea de după
desfiinţarea CAP-urilor survenită în 1990. Nivelul de trai al
ţăranilor a rămas în continuare foarte scăzut, comparabil
numai cu cel al ţăranilor din Serbia, Bulgaria, Polonia,
Grecia sau sudul Italiei. Astfel, mult lăudata reformă agrară
a lui Ferdinand s-a dovedit şi ea o mare păcăleală. Urmaşii
lui Carol I au dus o politică profund antipopulară şi faţă de
muncitori. Ferdinand a patronat peste sîngeroasa reprimare
ale muncitorilor din Galaţi din 1916 care manifestau
împotriva intrării României în primul război mondial
imperialist, peste sîngeroasa reprimare a tipografilor
bucureşteni din 13 decembrie 1918, peste reprimarea
grevei generale din 1920, peste samavolnicul proces din
Dealul Spirii, intentat comuniştilor în 1922. În numele
succesorilor lui Ferdinand, Mihai şi Carol al II-lea au fost
împuşcaţi muncitorii grevişti din 1929 şi 1933. În numele lor
au fost întemniţaţi mii de comunişti. În numele monarhiei sa instaurat în anii’30 o dictatură deosebit de dură, care se
face vinovată chiar de crime împotriva umanităţii. Omorîrea
unor oameni fără judecată este, oricum ai lua-o, o crimă
deosebit de gravă, chiar dacă acei oameni puteau să fie
chiar legionari. Trebuie mereu subliniat că nu Antonescu, ci
Carol al II-lea a fost primul dictator în adevaratul înţeles al
cuvîntului din istoria României moderne. De asemenea,
trebuie subliniată politica servilă pe care au avut-o atît Carol
al II-lea cît şi Mihai faţă de Adolf Hitler şi Germania nazistă.
Amîndoi
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au acceptat aservirea ţării faţă de imperialismul german,
iar Mihai a binecuvîntat războiul profund nedrept împotriva
Uniunii Sovietice. Opoziţia lui faţă de Antonescu şi Hitler s-a
manifestat abia după ce a devenit evident pentru toată
lumea (mai puţin pentru Antonescu) că Germania va pierde
războiul. Este adevărat, Mihai a avut un rol semnificativ în
actul de la 23 August 1944, care, contrar celor spuse de
unii anticomunişti, a fost unul profund benefic, deoarece a
salvat ţara de la o distrugere sigură şi a deschis drumul
unor transformări profund progresiste. Dar, în ansamblu,
rolul monarhiei între 1866 şi 1947 a a fost, fără discuţie,
unul reacţionar. De la început şi pînă la sfârşit monarhia
Hohenzolernilor s-a manifestat ca un stîlp al asupririi
burgheze şi moşiereşti. În timpul Hohenzolernilor masele
populare au fost menţinute într-o cruntă asuprire, şi toate
încercările lor de a se ridica la luptă au fost reprimate, unele
cu o cruzime care a cutremurat nu doar România ci şi
întreaga Europă. În timpul unui reprezentant al acestei
dinastii, Carol al II-lea, a fost instaurată prima dictatură din
istoria modernă a României, una care poate rivaliza cu
succes în cruzime cu cea militaro-fascistă din Italia, Spania
sau Ungaria. Monarhia, ca instituţie, este definitiv
compromisă, şi nu numai în România, ci în întreaga lume.
Rostul ei istoric a luat sfârşit. Orice dinastie ar fi venit la
putere în România după abdicarea lui Cuza, aceeaşi
politică ar fi dus. Chiar dacă am fi avut o dinastie autohtonă,
ea tot împotriva poporului ar fi acţionat, pentru simplul motiv
că însăşi instituţia monarhică era depăşită. Apărarea formei
republicane de stat este de aceea pentru noi un obiectiv
deosebit de important. Sîntem împotriva oricărei tentative
de restaurare a monarhiei, fie şi în cea mai
“constituţională” formă cu putinţă, mai ales din moment ce
ştim că există cercuri care cochetează cu această ideie si
favorizează, chiar oficial, propaganda pro-monarhistă, așa
cum se întîmplă la TVR. Totuşi, trebuie subliniat că,
împotrivindu-ne cu toată hotărîrea formei monarhice de
organizare statală, noi nu susţinem orice formă de
republică. În zilele noastre republica burgheză este un rău
la fel de mare ca şi monarhia, deoarece, în condiţiile
capitalismului, orice, dar absolut orice formă de stat are
întotdeauna acelaşi conţinut: acela de dictatură a
burgheziei, a deținătorilor marilor capitaluri. Pentru noi,
singura formă de stat acceptabilă este Republica
socialistă. Secția de propaganda a Partidului Comunitar
din România

Vînzarea și falimentarea României, PAS cu PAS - 1992-2016

După lovitura de stat din decembrie 1989 prima grijă a
celor care au condus distrugerea României a fost înființarea
unei Agenții care să vîndă munca poporului român din
perioada anilor de construire a socialismului în România: 19481989.
În acest sens au înființat Fondul Proprietății de Stat
transformată ulterior în Agenția de Valorificare a Activelor
Statului - AVAS devenita ulterior Autoritatea pentru
Administrarea Activelor Statului- AAAS. În cei 24 de ani de la
inființarea FPS-ului s-au vîndut 51.081 de obiective industriale
(Fabrici si Uzine), agricole, turism, bănci, etc., conform
răspunsului primit de subsemnatul de la Autoritatea pentru
Administrarea Activelor Statului, din data de 3 august 2016, cu
nr. P/16/19866 iar valoarea totală a acestor vînzări este secret
de stat și nu poate fi cunoscută de către cei care au muncit la
construcția acestor obiective economice.
Întreb retoric:
1.Pentru ce au vîndut aceste obiective economice?
2.Statul român postdecembrist nu mai era capabil să le
gestioneze în favoarea poporului român cel care le-a construit?
Raspunsul este simplu:
trebuia jefuită România
construită sub conducerea comuniștilor!

Toată munca și sacrificile poporului român trebuiau
vîndute, valorificate . Ce vor face generațiile viitoare cînd statul
român nu va mai avea nimic în proprietatea lui, cînd FMI sau
alte bănci internaționale nu vor mai da bani împrumut pentru
(continuare în pag. 17)
că nu mai avem cu ce garanta?
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Patronul nu garantează pentru statul român el apără bogăția lui.Va fi dramatic! Băncile internaționale vor pune condiții
ca în Grecia? ”Reduceti pensile și salariile bugetarior cu 50%”.. ”Reduceti cheltuielile militare”..”Vindeți cîteva instituții de stat
pe care le-ați vîndut încă”!! Un stat responsabil (nu statul român actual) nu vindea nici un obiectiv economic fiindcă asta
însemnă pierdere echivalentă de suveranitate, însemnă vînzare de tară!
Obiectivele economice trebuiesc doar modernizate și bine conduse, să devenă mai performante pentru poporul român,
pentru păstrarea sutelor de mii de locuri de muncă, nu abandonate.
Avuția națională (avutia publică, a întregului popor român) a fost creată de români pentru români. Nu pentru patroni, care
nu au nici un fel de responsabilitate față de poporul român.
Să luăm atitudine împotriva colonizării moderne a României!
Comuniștii din Partidul Comunitar din România și din PCR trebuie să ne transformăm din acuzați în acuzatori ai celor
care au distrus România în cei 27 de ani de la lovitura de stat din decembrie 1989!
Coman Voicu –comunist

Telegramă
Excelentei sale, Tovarășului KIM JONG UN,
Prim – Secretar al Partidului Muncii din Coreea,
Prim – Președinte al Comisiei de Apărare Națională a
Republicii
Populare Democrate Coreene,
Comandant Suprem al Armatei Populare Coreene,
Conducător Suprem al Poporului Coreean
S-au scurs cinci ani de cînd v-ati pierdut tatal, iar noi,
prietenii Coreei din România: comuniștii din Partidul
Comunitar din România și membrii Asociației Militanților
pentru Pace, egalitate și Progres Social ”SCÂNTEIA”,
un mare om politic, militant activ al mișcării comuniste
internationale, în persoana Tovarasului KIM JONG IL.
În calitatea sa de Secretar General al Partidului
Muncii din Coreea, Tovarasul KIM JONG IL a fost farul
călăuzitor al poporului nordcoreean între anul 1990 si
2000.
Sub îndrumarea sa, R.P.D. Coreeana si poporul
său au parcurs un drum niciodată usor, vizînd edificarea

Statului socialist, pe fundalu sancțiunilor impuse de SUA și a
aliaților săi, al tensiunilor politico-militare cu guvernele fasciste
din sudul Peninsulei coreene sau al calamităților naturale care
s-au abatut asupra țării Dumneavoastră. Noi, comuniștii din
Partidul Comunitar din România și membrii Asociației
Militanților pentru Pace, egalitate și Progres Social
”SCÂNTEIA”, pastrăm și vom păstra vie amintirea prietenului si
marelui Dispărut, Tovarasul KIM JONG IL .
În încheiere, Vă urăm Dumneavoastră și poporului frate
coreean multa sănătate, fericire și numai succese în
construcția societății socialiste!
Cu deosebită stimă și respect
PETRE IGNATENCU
Președintele Partidului Comunitar din România-PCR
Președintele Asociației Militanților pentru Pace,
Egalitate și Progres Social ”SCÂNTEIA”

Departamentul american de Trezoriei angajează
ONG-uri pentru a sufoca sistemul financiar
national al Venezuelei.

Caracas, 12 decembrie 2016 (Correo del Orinoco).Ministrul Puterii Populare pentru Interne, Justiție și Pace,
Nestor Reverol, a spus luni că primele cercetări privind
dispariția bancnotelor de 100 de bolivari din Venezuela către
alte țări, indică faptul că operațiunile se realizau prin
intermediul Organismelor Non- Guvernamentale (ONG)
contractate de către Departamentul de Trezorerie al Statelor
Unite, cu scopul de a scoate banii din teritoriu și de a ‘sufoca‘
sistemul financiar național.
În timpul întâlnirii cu reprezentanții Asociației Băncilor din
Venezuela, realizată în Caracas, el a spus că ONG-urile
angajează grupuri de crimă organizată, prin intermediul cărora
au scos banii în cantități mari din Republica Columbia, pentru
Europa și Asia.
Conform cercetărilor, aceste sume de bani substanțiale au
fost depuse în Elveția, Polonia, Ucraina, Spania, Germania și
Republica Cehă.
A menționat că dispariția bancnotelor de 100 de bolivari,
"pe deplin dovedită", este o lovitură financiară care face parte
din războiul economic și în urma căreia se estimează o
pierdere de 300 de miliarde de bolivari.

"Marile remitențe de bani sunt păstrate în depozite în afara
țării", a spus în declarațiile transmise de VTV.
Reverol a adăugat că aceste practici au fost, de
asemenea, executate în Irak și Libia. Alte țări, în afara
Venezuelei, ar fi
afectate de această "Operațiune de răscumpărare", care
dorea defalcarea financiară a țărilor țintă ale imperiului.
"Această lovitură finanicară dorea, prin războiul economic, să
(continuare în pag. 18)
sufoce țara noastră și să creeze
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o stare generală incomodă în populația noastră", a spus acesta.
El a spus că autoritățile Corpului de Investigații Științifice, Penale și Criminalistice, fac toate cercetările necesare pentru a găsi
conducerea acestei organizații criminale implicată în aceste fapte. BANI REPATRIAȚI
Reverol a explicat că banii furați pentru alte latitudini ar fi repatriați odată cu căderea Guvernului Președintelui Nicolas
Maduro. "Pentru fiecare bancnotă de 100 de bolivari plăteau între 0,80 cenți și 1,30 dolari", a explicat, asigurând că acești bani "nu
se vor întoarce în țară".
Preluat după: http://rumania.embajada.gob.ve/

In Memoriam
AU TRECUT 27 DE ANI DE LA ASASINATUL DIN 25 DECEMBRIE 1989
Pe 25 decembrie se împlinesc 25 de ani de la asasinarea
Președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE
CEAUȘESCU și a soției sale ELENA în Cazarma de la Tîrgoviște,
după un simulacru de proces instrumentat de un complet de
judecători militari constituit din dispoziția unei instituții
neconstituite legal, Frontul Salvării Naționale.
Acest complet de judecată nu a respectat cele mai
elementare drepturi referitoare la procedurile de judecată a
acuzaților și condamnaților, dreptul la apărare și dreptul de a cere
grațierea, așa cum prevedea Codul de procedură penală de la
acea dată, citez: ”înainte de executarea pedepsei(cu moartea) se
intreprind acțiuni pentru asigurarea dreptului condamnatului de a
face cerere de grațiere în termen de 5 zile libere”. Dar nu îi
interesa pe trădători legea, pe ei îi interesa să scape cît mai
repede de el. Ceeace trebuie remarcat este că în sentință, așa de
nelegală și abuzivă cum era ea, nu este condamnată explicit și
Elena Ceaușescu dar este executată și ea fară nicio reținere. Așa
a început să lucreze justiția din România postdecembristă.
Mă întreb dacă în facultățile de drept de astăzi profesorii
prezintă studenților, în studiile de caz, desfășurarea acestui
proces. Am auzit că dosarul original al procesului a dispărut fără
urmă din arhive!!
Nu a fost un proces cu caracter penal, a fost o execuție în
direct condusă și executată de trădători de neam și țară.
Nicolae Ceaușescu a respins de la început legitimitatea acestui
proces și a avut o atitudine demnă și realistă. Răspunzînd
acuzațiilor la adresa lui, prezentate de procurorul delegat, a
răspuns: Totul este minciună de la un capăt la altul a celor care au
organizat Lovitura de stat;
Cine a dat lovitura de stat poate să impuște pe oricine, nu
este nevoie de caricatura asta de proces!
Nu am niciun cont, în nicio bancă, în nicio valută!
Trădătorii sînt aici!
Trăiască România liberă și independentă!
Istoria mă va reabilita!
Cînd a fost legat la mîini și dus spre locul execuției a
strigat:”moarte trădătorilor” și a cîntat imnul comuniștilor de
pretutindeni ”Internaționala” și al RSR ”Tricolorul”.
Din păcate, din aceste strigăte disperate în fața morții
martirice, vedem astăzi, în anul 2016, cîtă dreptate a avut
.În societatea socialistă aveam asigurată siguranța zilei
de mîine, nu exista șomaj, aveam toți un loc de muncă
garantat, o locuință, de asemenea garantată-prin cele peste 3

milioane de locuințe construite din fondurile statului. Asistența
medicală era total gratuită, la fel și învățămîntul, pentru toți
cetățenii.
Aceasta era adevărata democrație, adevărata libertate.
Astăzi avem: ”Libertatea de a fi șomer sau căutător de
loc de muncă”, ”libertatea de a ne îndatora la bănci străine și
de a fi aruncați în stradă de către recuperatorii acestor bănci”,
”libertatea de a spune orice, fără să te asculte nimeni”,
”libertatea de a plăti asistența medicală, iar cine nu are bani
să moară cu zile, după principiul-scapă cine poate!”,
”libertatea de a fi indisciplinat”etc. ne-am intoxicat de libertate,
ce mai!!!
Nu avem nevoie de asemenea ”libertăți”!
Nu avem nevoie de Capitalism!
Nicolae Ceaușescu împreună cu poporul român a
construit Economia Națională, nu a distrus-o cum au făcut-o
social-democrații(trădătorii claselor muncitoare), liberalii și
tehnocrații de astăzi.
Nicolae Ceaușescu a fost un mare patriot, și-a iubit
poporul ca nimeni altul, a vrut binele pentru România.
România este, încă, cunoscută astăzi în toată lumea datorită
lui Nicolae Ceaușescu.
Veșnică să-i fie amintirea!
Coman Voicu
Comunist român

În Venezuela anul 2017 va fi anul de
consolidare pentru noua schemă de producție
Caracas, (AVN).- Președintele Republicii, Nicolas Maduro, a
subliniat recent, că odată cu această repotențare a Agendei Economice
Bolivariene, anul 2017 va fi începutul consolidării noului sistem
economic-productiv care va înlocui dependența de petrol.
Președintele a subliniat importanța faptului ca toate sectoarele
sociale, politice și economice să se alăture Agendei Economice,
pentru a construi noul model de producție.
El a reamintit că Venezuela a suferit atacuri asupra economiei
naționale, orchestrate de Statele Unite ale Americii, cu scopul de

Președintele Venezuelei Nicolas Maduro
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a afecta moneda și finanțele națiunii.
Printre acestea a subliniat scăderea susținută a prețului
petrolului cu 70%, de la jumătatea anului 2014, după inundarea
pieței petrolului de către Statele Unite, cu tehnica fracturării care
provoacă daune mediului înconjurător.
În ciuda acestei situații, a felicitat eforturile Guvernului de a
menține investițiile sociale la 60%, și creșterea cu 70% în ultimele
luni, ceea ce a permis îndeplinirea angajamentelor pentru
pensionari și creșterile salariale.
De asemenea, președintele Republicii a aprobat un total de 39 de
permise pentru brigada minieră și crearea unei alianțe a Statului
cu mineri.
De asemenea, președintele a aprobat un plan de producție
timpurie pentru minerii din statul Bolivar, fără utilizarea mercurului
și dotarea cu alternative tehnologice a societății mixte „Siembra
Minera".
În mod similar, președintele Maduro a a spus că Venezuela a fost
reîncorporată în Sistemul de Certificare al Procesului Kimberley (Kpcs,
pentru acronimul în limba engleză), un protocol de control al exporturilor
care permite comercializarea în mod legal a diamantelor pe piața
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internațională.
Președintele a spus că se află în proces de certificare a șapte
mii de tone de aur, lucru care va face națiunea o putere mondială
în aceste rezerve de minerale.
El a spus că modelul de exploatare a acestui mineral face parte
din dezvoltarea zonei miniere numită „Arco Minero”-gândit de
către liderul Revoluției Bolivariene, Hugo Chavez-care urmărește
să aibă un impact pozitiv asupra oamenilor, fără a neglija mediul
înconjurător.
Zona minieră este formată din patru blocuri de explorare și
exploatare: zona 1, de 24.717 Km2 de extindere, unde predomină
coltanul și diamantul; zona 2, de 17.246 Km2, cu abundență de
minerale nemetalice și aur aluvionar; zona 3, cu 29.730 Km2,
unde predomină fierul și bauxita; și zona 4, care acoperă zona
cunoscută ca Sierra de la Imataca.
„Apelul pentru investiții în acest domeniu a primit atenția
companiilor din peste 35 de țări de pe toate continentele, și vor
participa la diferite niveluri de investiție străină la zona minieră
Arco Minero del Orinoco", a spus.
Preluat după: http://rumania.embajada.gob.ve/

Corul Armatei Roşii. I-am văzut încă o dată!
S-a întîmplat în seara de 9 octombrie 2016, la Sala Palatului
din Bucureşti. Celebrul Cor al Armatei Roşii, astăzi Corul Alexandrov, a
concertat din nou pentru români. La fel cum au făcut-o şi anul trecut, în
septembrie. Anul acesta au avut un repertoriu inedit. În prima parte a
spectacolului au încîntat auditoriul cu piese ale formaţiei rock a anilor
’60, „The Beatles”, iar în partea a doua cu melodii ale trupei „Queen”.
Bineînţeles, nu au lipsit nici binecunoscutele cîntece ruseşti „Kalinka”,
„Oci ciornîe” sau inegalabila „Katiuşa”. Ruşii s-au întrecut pe ei înşişi în
a-i cuceri pe români, aşa cum au cucerit o întreagă lume, cu înaltul lor
profesionalism, cu capacitatea lor de a aborda orice gen muzical şi orice
repertoriu. Ba mie, care niciodată nu am fost fan The Beatles sau Queen,
mi s-a părut că melodiile sunt mult mai frumoase în interpretarea vocilor
bărbăteşti ale Corului. Fie că a fost vorba despre „Yellow Submarine” şi
„Twist and shout” (The Beatles), ori despre „Love of my life” şi „Show
must go on” (Queen).
Cam atît despre partea muzical-artistică a concertului. Pe de o parte
fiindcă doar muzicologii pot face comentarii avizate, pe de alta pentru că
măiestria şi profesionalismul celor de la Corul Armatei Roşii sunt deja
cunoscute şi recunsocute în lumea întreagă.
Un alt aspect pe care l-am observat cu atenţie a fost reacţia publicului.
Prima parte a concertului a fost savurată în linişte şi cu aplauze. Lucruri
fireşti, denotînd respectul şi aprecierea pentru munca titanică a unor
artişti care tind către desăvîrşire. Nici partea a doua n-a fost primită altfel.
Dar în pauzele dintre cîntece, din sală au început să se audă voci care
cereau „Pa-ruskii!” (adică „Pe ruseşte!”), „Vrem în rusă!”, dar mai ales
„Katiuşa! Katiuşa!”. La un moment dat, din spate, de pe la jumătatea
sălii, s-a auzit o voce feminină rostind „Katiuşa!” atât de puternic şi de
clar, încît au început să zîmbească toţi membrii Corului. Altădată, tot întro pauză, un grup din sală a început să scandeze „Ka-za-cioc! Ka-zacioc!”, însă dirijorul a zîmbit şi, grăbit sau nu, a ridicat bagheta pentru a
anunţa debutul următoarei piese de pe listă. Corul Alexandrov a fost
acompaniat de Orchestra Simfonică Valahia, iar dirijor a fost britanicul
Matthew Freeman, cu excepţia cîntecelor ruseşti, cînd la pupitru s-a aflat
un dirijor rus, îmbrăcat în uniformă.
Am avut posibilitatea să urmăresc îndeaproape şi reacţiile de pe
scenă, întrucît am ocupat un loc aflat chiar pe primul rînd din faţa ei.
Poate că există şi unii care, în „profunzimea” cugetului, gîndesc că
solicitările din public au fost regizate. Îi asigur că nu a fost vorba

despre aşa ceva şi cele mai bune argumente au fost durata şi
intensitatea aplauzelor. Desigur, ele au însoţit finalul fiecărei piese.
Însă după fiecare melodie rusească au fost mult mai îndelungate, mai
puternice şi însoţite de nenumărate aclamaţii. Spre final, după
„Katiuşa”, aplauzele şi ovaţiile au fost de-a dreptul frenetice!
Am deplina convingere că observaţiile mele, cu toată subiectivitatea
lor, coincid deplin cu ale celorlalţi observatori. Şi cu ale celor care
trebuie să rămînă obiectivi prin natura profesiei lor, şi cu ale celor care
doresc să propage şi să amplifice rusofobia printre români. Acestora le
va fi tot mai greu să-şi atingă scopul, pentru că şi ei au fost nevoiţi să
recunoască în acea seară, chiar dacă numai în sinea lor, că ROMÂNII
NU-I URĂSC PE RUŞI!
A fost o seară de neuitat. O seară cu trăiri profunde şi îndelungate
reverberaţii interioare, sufleteşti. Ca om care nu frecventează prea des
sălile de spectacole, mi-am propus să-i ascult şi să-i văd pe ruşii de la
Corul Alexandrov de fiecare dată când vor concerta la Bucureşti. Îmi
doresc ca şi pe viitor să existe ocazia şi posibilitatea…Acum, după
tragedia din 25 decembrie de la Soci, cînd Corul Alexandrov în
componența de la 9 septembrie 2016 nu mai există, curiozitatea și
interesul meu de a-l revedea într-o nouă formulă este și mai mare, îmi
este imposibil să concept că istoria acestui cor se încheie odată cu
această tragedie!

Alexandru Voicu
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Sîntem cetăţeni ai Republicii,
nu supuşi ai majestăţii-sale!
Primul proiect al unei constituţii româneşti republicane s-a făcut în
anul 1802, la Iaşi, sub titlul „Plan sau o formă de oblăduire republicană”.
Un al doilea proiect asemănător a existat la Lugoj, în anul 1830. În anul
1834, la Sibiu, a fost redactat în secret un program cu caracter social şi
politic, menit să pună bazele întemeierii unei republici naţionale, prin
unirea celor trei ţări româneşti. Societatea revoluţionară secretă condusă
de Dimitrie Filipescu îşi propunea, în 1840, printre alte scopuri,
instaurarea republicii democrate. În august 1870, mişcarea conspirativă
condusă de Al. Candiano-Popescu a proclamat aşa-numita „Republica de
la Ploieşti”. „Sîntem pentru o republică democratică, singura formă de
stat ce ar garanta suveranitatea poporului” (Nicolae Bălcescu, 1848).
„Voim o republică română şi o s-o dobîndim…” ( C.A. Rosetti, 1848).
„Europa vă cunoaşte; acum cunoaşte puterea voastră; ştie că 10 milioane
de români aveţi tot o limbă, tot o tradiţie, tot o patrie… Acum Europa
cunoaşte misia şi importanţa voastră. Trăiască republica democrată şi
socială! Trăiască Republica Română!” (din Apelul Comitetului Naţional
Român al revoluţionarilor din exil, adresat compatrioţilor din cele trei ţări
române,1852).
„Puneţi urechea şi aşteptaţi departe toaca deşteptării ce înconjoară lumea!
… Românii vor trăi într-o singură republică democratică, solidară cu toate ţările Europei” (Cezar Bolliac, în periodicul
„Republica Română” de la Paris, 1852).
„Celula constitutivă a vechilor state române este republica
ţărănească…” (Mihai Eminescu, în ziarul „Timpul” din
25 ianuarie / 6 februarie 1881).
„Ca oameni de progres preferăm, în lucrările noastre,
însăilărilor de lemne de acum sute de ani, schele
moderne; cu alte cuvinte, monarhiei, republica…
A introduce dar regalitatea în zilele noastre acolo
unde nu există, cum bunăoară s-a făcut la noi, e a se
opune curentului, e a nu pricepe spiritul timpului”
(gazeta „Drepturile omului”, 1885).
„Noi, ca şi întregul popor care suferă…, voim republică
dreaptă şi naţională” (gazeta „Reforma socială”, 1890).
„Sîntem pentru republica socială, în care nu va mai fi nici
rege, nici tron, nici jefuitori, nici jefuiţi” (gazeta „Munca”, 1892).
„Vom înfiinţa guvernul democratic al mulţimii: republica populară şi
democratică” (Alexandru Beldiman, în ziarul „Adevărul”, 1893).
„Sîntem socialişti… şi strigăm fără teamă şi, în acelaşi timp, fără gînd de
ostentaţie: Trăiască Republica! Jos monarhia!” (revista „Lumea nouă”,
1894).
„Socialiştii trebuie să fie republicani sau altfel nu se pot numi socialişti”
(„Lumea nouă”, 1900).
„Sîngele miilor de ţărani ucişi în 1907 a pătat mantia regalităţii, pete care
s-au fixat acolo pentru totdeauna şi pe care nimic şi niciodată nu le va
mai putea scoate” (revista „Facla”, 1910).
„Este de datoria Partidului Social-Democrat să-şi afirme în faţa
principiului monarhic, pe care este întemeiată Constituţia ţării, principiul
său republican, fiindcă numai sub un regim republican lupta clasei
muncitoare se poate desfăşura în toată puterea ei” (din Rezoluţia
Congresului Partidului Social-Democrat, aprilie 1914).
„Luptăm pentru Republica populară, o republică a ţăranilor şi a
muncitorilor, care să apere interesele celor ce muncesc” (revista „Lupta
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de clasă”, 1927).
„P.S.D. este adept al republicii democratice, deoarece monarhia
restrînge principiul suveranităţii populare” (intervenţie a P.S.D. în
Parlamentul României, 1929).
„Prin socialism, la înlăturarea tuturor jugurilor, prejudecăţilor,
formelor anacronice, apăsării economice şi politice, prin socialism spre
democraţie politică şi economică, spre republică politică şi socială –
iată lozinca limpede şi precisă a proletariatului faţă de învălmăşeala
evenimentelor în curs” (gazeta „Proletarul”, 1930).
„În situaţia României, o putere executivă emanată de la popor este
instrumentul cel mai sigur… Înainte, deci, fără şovăire, spre întărirea
tinerei noastre instituţii. Republica, va să zică res-publica, lucrul
public, avem aşadar, de-acum încolo, toţi o parte de responsabilitate în
propăşirea ţării. Cuvîntul nostru de ordine este azi: să fim alături de
Patrie, să slujim RES-PUBLICA!” (George Călinescu, în ziarul
„Naţiunea” din 4 ianuarie 1948).
„Făurirea Republicii, la 30 Decembrie 1947, a devenit posibilă în
condiţiile acţiunilor de masă pentru răsturnarea claselor exploatatoare
şi cucerirea puterii de către clasa muncitorilor, ţărănilor şi
intelectualităţii progresiste. Republica reprezintă o încununare a luptei
duse de-a lungul secolelor de poporul român, de forţele sale înaintate,
pentru eliberare naţională şi socială, pentru neatîrnare, progres social şi
o viaţă mai bună” (Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului
Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România).

Imnul
Republică, măreaţă vatră
Republică, măreaţă vatră,
Călită-n foc de bătălii,
Înfloritor pămînt al păcii,
Republică, slăvită fii.
Refren: Republică biruitoare,
În veci de veci să înfloreşti,
Puternică şi apărată
De braţe tari muncitoreşti!
Sub steagurile aurorei
Purtate-n slavă de partid,
Înaintăm toţi fiii muncii,
Un singur grai, un singur zid.
Refren, Pămînt al păcii şi-al dreptăţii,
Neatîrnat, pămînt iubit,
Eşti viaţa noastră, eşti lumina,
Republică pămînt slăvit.
Refren.
Înălţătorul imn „Republică, măreaţă vatră”, a fost compus în
anul 1959 de Ioan D. Chirescu, pe versuri de Eugen Jebeleanu. Acesta
ar trebui să fie, în mod firesc, Imnul de Stat al României. Măcar
muzica sa este absolut fabuloasă!
Nicolae Nicu
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