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Doi ani de la înființarea
Partidului Comunitar din
România
Interviu acordat redacției Revistei
”ScânteiaAs” de tovarășul Petre Ignatencu
Președintele PCR-Comitetul de Reorganizare.
Reporter Scânteia: Martie este luna în
care a luat ființă Partidul Comunitar din
România. Vă rugăm să ne spuneți în ce context
a avut loc înființarea lui?
Petre Ignatencu : Ideea înființării acestui
partid a apărut la Plenara Comitetului Central al
Partidului Comunist Român-Comitetul de
Reorganizare care a avut loc pe 15 martie 2015
cînd s-a analizat stadiul în care se află procesul
de readucere pe scena politică, respectiv de
înregistrare în Registrul Partidelor Politice, a
Partidului Comunist Român, partidul istoric,
înființat la 21 mai 1921 și
condus pînă la 22 decembrie
1989 de Nicolae Ceaușescu.
Fac aceste precizări pentru a
nu fi confundați cu alte
inițiative de înregistrare a unor
partide cu numele de Partidul
Comunist Român.
Reporter: Despre ce
initiative este vorba?
Petre Ignatencu: Este
vorba de ”PCR- Secolul XXI”, înregistrat deja
în Registrul Partidelor Politice; de P S R(fost
PAS) care a decis să-și schimbe numele în PCR
dar instanțele românești nu au aprobat, încă, dar
mai pot fi și alte inițiative.
Reporter: Ce deosebește Partidul
Comunist Român-Comitetul de Reorganizare de
celelalte inițiative, arătate de dumneavoastră
mai devreme?
Petre Ignatencu: Celelalte ințiative
doresc înființarea unor PCR-uri noi, fără
legătură clar definită în statutul lor cu vechiul
PCR pe cînd Partidul Comunist Român

Comitetul de Reorganizare este însăși
partidul vechi, istoric, înființat la 21 mai
1921 și condus pînă la 22 decembrie
1989 de Nicolae Ceaușescu , lucru
precizat clar în actul de constituire a
Comitetului de Reorganizare în martie
2010. Tocmai acest detaliu, că este un
partid vechi, a constituit motivul pentru
care instanțele românești au respins
înregistrarea în Registrul Partidelor
Politice. Ei au motivat că legile actuale
care
reglementează
înregistrarea
partidelor politice nu prevăd norme care
să reglementeze înregistrarea partidelor
vechi ci numai a celor noi. Aceasta ne-a
determinat să ne adresăm Curții Europene
a Drepturilor Omului acuzînd statul
român de discriminare, în principal, pe
lîngă alte cinci motive-capete de acuzare.
Reporter: Puteți să ne spuneți în ce
stadiu se află contestația adresată CEDO?
Petre Ignatencu: În răspunsul la
această
întrebare
se
regăsește și răspunsul de
la
prima
întrebare,
contextul în care s-a
înființat PCDR.
Am
prevăzut că procesul
nostru de la CEDO va
dura foarte mult iar
membrii și simpatizanții
noștri doreau să activeze
într-un partid înregistrat
în Registrul Partidelor
Politice și implicit să participle la viata
politică în mod normal , implicit să
participle la alegeri. Plenara Comitetului
Central din 15 martie 2015 a decis
înregistrarea unui partid ”paravan” care
să nu conțină explicit elememtele de
indentificare ale unui partid comunist,
pentru a fi acceptat de instanțele
judecătorești din România care, am
simțit-o pe pielea noastră, au alergie la
cuvîntul ”comunist”. Și așa s-a ajuns la
soluția Partidul Comunitar din România.
(continuare în pag. 2)
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se împlinesc doi ani de la înființarea acestuia.
Referitor la stadiul procesului la CEDO pot
spune că el se află încă în prima fază, cea
preliminară, în care se studiază dacă dosarul
este eligibil și poate fi judecat de această
Curte. Ultima corespondență primită de la
CEDO, noiembrie 2016, ne-a confirmat
aceasta. Pot spune că am prevăzut corect că
acest proces va dura destul de mult și era
necesară înființarea PCDR.
Reporter: Cum se descurcă PCDR-ul
pe scena politică românească?
Petre Ignatencu: Se organizează.
Experiența căpătată în perioada decembrie
2015, de cînd a fost înregistrat în Registrul
Partidelor Politice, și pînă în prezent,
este foarte utilă pentru viitor. A fost
obligat să se înscrie în campaniile
electorale pentru alegerea autorităților
locale și Parlament din cursul anului
2016 dar nu a putut ajunge în fața
alegătorilor fiindcă nu a reușit să
îndeplinească condiția prevăzută de
legile electorale, care defavorizează
clar partidele nou înregistrate, aceea
de a strînge semnături în număr
reprezentînd 1% din alegătorii înscriși
pe listele electorale. De aceea
organizarea este elementul cheie
pentru a se crea condițiile pentru a
trece această barieră, dacă nu cumva
se vor schimba legile pînă atunci, și a putea intra efectiv în
alegeri.
Reporter: Cum apreciați rezultatele alegerilor pentru
Parlamentul României de la sfîrșitul anului trecut?
Petre Ignatencu: Normale și previzibile pentru analiștii
politici serioși, cei care iau în calcul caracteristicile
alegătorului român care s-au cristalizat în perioada post
decembristă, fidelitatea față formațiunea politică pe care a
ales-o la primele alegeri postdecembriste, cele din mai 1990.
Atunci au votat FSN-ul 67% din electorat. Au votat așa
fiindcă pentru ei FSN-ul era urmașul PCR-ului. Astăzi urmașii
acelui FSN sînt PSD(45,5%) și PNL( identificat de electorat
ca fiind în realitate PDL-urmașul direct al PD și FSN)20,5%.
Celelalte partide sau formațiuni politice care au primit voturi
și și-au creat bazine electorale stabile pe baze ideologice sînt
liberalii și maghiarii. În 1990 liberalii prin PNL au obținut 7%
( în 2016 prin ALDE- 6%) iar UDMR 7%( în 2016- 6,24%).
Restul de partide care au luat voturi în 1990 dar și în 2016 au
primit voturi de la un bazin electoral instabil și oportunist a
cărui caracteristică o reprezintă nemulțumirea față de orice și
oricine sau încrederea temporară față de oricine care le face
promisiuni populiste, în special partide noi precum PP-Dan
Diaconescu în 2012 sau Partidul Salvați România acum.
Reporter: Cum apreciați situația României astăzi?
Petre Ignatencu: După capitalul aflat în România
apreciez că țara noastră este o țară independentă în proporție
de 12%, față de 100% în 1989, și cu un viitor incert. A
renunțat, nefundamentat, la un drum cu obiectiv clar –
Societatea Socialistă Multilateral Dezvoltată, și a adoptat tacit
”Restaurația capitalistă” într-un moment în care însăși
Capitalismul caută un drum să iasă din mocirla în care a adus
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omenirea.
Reporter: Una din problemele care
frămîntă societatea românească este problema
unității naționale, prin prisma aplicării
întocmai a prevederii din Constituție precum
că ”România este un stat național, unitar și
independent” și dezideratul unirii Republicii
Moldova cu România.
Petre Ignatencu : Unii susțin că o țară
poate avea cuprinsă în cadrul ei mai multe
națiuni, și luptă să se recunoască acest fapt.
Este inacceptabil. Un mare poet afirma că
”naționalitatea este o opțiune” nu un dat
natural. Sînt de acord cu el. Cine alege să fie
cetățean român acceptă să fie de naționalitate
română, chiar dacă originea etnică este alta
decît română.
Deci Națiunea Română există
doar între granițele țării România și
este constituită din personae cu
cetățenie română. O persoană de etnie
română dar cetățean american este de
naționalitate
americană,
aparține
națiunii americane nu națiunii române,
aceasta a fost opțiunea sa. Să dau un
alt exemplu, mai delicat, recunosc: Un cetățean al Republicii Moldova
aparține națiunii moldovene pentru că
Republica Moldova este constituit ca
stat național recunoscut ca atare de
comunitatea internațională. Plecînd de
la această realitate trebuie abordată problema unirii Republicii
Moldova cu Republica România. Dezideratul unirii nu trebuie
să plece de la unirea după originea etnică a cetățenilor celor
două țări ci de la faptul că amîndouă teritorii au aparținut
statului unitar, și recunoscut istoric, numit DACIA iar poporul
majoritar care populează aceste două țări este urmașul direct
al poporului care forma acest stat.
Vreau să mai precizez că dezideratul unirii nu se va
putea înfăptui în condițiile actualei politici duse de
guvernanții români, de neprietenie cu Federația Rusă, prin
decizii în spatele ușilor închise sau fară aprobarea celor două
națiuni prin referendum. Actualii ”prieteni” și ”aliați
strategici” nu au făcut și nu vor face niciun demers în acest
sens, semne au apărut, de-a lungul timpului, pe ici pe colo!!
Redactor: Vă mulțumesc!
Petre Ignatencu: Cu plăcere!

Relaţiile sovieto-române sau resuscitarea
economică a României postbelice
Astăzi, când situaţia internă a României evidenţiază
flagrant regresul economic pe care ţara l-a parcurs de la
evenimentele din decembrie 1989, relaţiile sovieto-române
demarate după sfârşitul celui de al doilea război mondial sunt
lăsate în mod voit într-un con de umbră. Sau, dimpotrivă, sunt
prezentate cu totul distorsionat, pentru a induce în opinia
publică imaginea spolierii României de către URSS.
Realitatea este cu totul alta, şi dacă România a
cunoscut în perioada socialistă o incontestabilă perioadă de
dezvoltare şi progres,aceasta se
(continuare în pag. 3)
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datorează în mare parte şi relaţiilor pe care
le-a avut cu Uniunea Sovietică. Nu se poate
şterge din istorie faptul că, înainte de 23
August 1944, România a luptat împotriva
URSS, ca aliată a Germaniei hitleriste. Şi
tocmai acest aspect evidenţiază cel mai bine
atitudinea lipsită de ostilitate a sovieticilor
după război, faţă de noua Republică
Populară Română.
Pentru o ţară mică şi secătuită de
uriaşele costuri umane şi materiale ale
războiului, răvăşită de bombardamentele
anglo-americane şi ale foştilor aliaţi
germani, relaţiile economice sovietoromâne au reprezentat o adevărată infuzie
vitală încă de la lansarea lor, imediat după
Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie
1944, încheiată între guvernul României şi
guvernele Uniunii Sovietice, SUA şi
Regatului Unit. La punctul 11, Convenţia
prevedea ca „pierderile menţionate să nu
fie plătite în întregime de România, ci
numai în parte, şi anume în suma de 300
milioane de dolari ai Statelor Unite,
plătibili în curs de 6 ani, în mărfuri
(produse petroliere, cereale, materiale
lemnoase, vase maritime şi fluviale, diverse
maşini etc.)”.
Ţinând cont de situaţia economică
precară în care se afla România, Uniunea
Sovietică a avut ulterior iniţiativa
prelungirii termenului de plată a datoriei cu
încă 2 ani.
Atitudinea conciliantă şi prietenoasă a URSS faţă
de România s-a manifestat şi cu alte ocazii, în perioada
următoare. În primăvara anului 1945, guvernul sovietic a
acordat României un ajutor substanţial constând în
tractoare, maşini agricole şi importante cantităţi de cereale
şi cartofi, destinate lucrărilor de însămânţare. Fiind un an
secetos, recolta anului 1945 a fost foarte slabă, iar poporul
român era ameninţat de foamete. Cu toate că seceta afectase
şi vaste regiuni din Uniunea Sovietică, în luna septembrie
aceasta a acordat guvernului român un împrumut de 30.000
de vagoane de grâu şi porumb, în cantităţi egale.
Considerând că este vorba despre un împrumut de ajutorare
şi nu despre o tranzacţie comercială, sovieticii nu au pretins
calcularea plăţii în aur. În luna februarie a anului următor, în
România au sosit încă 20.000 de vagoane cu grâu, tot cu
titlul de împrumut, iar Armata Sovietică staţionată în
România a renunţat până la data de 15 mai 1946 la toate
cantităţile de produse agricole care îi reveneau şi au donat
românilor cantităţi considerabile de seminţe şi combustibil.
Cunoscând situaţia grea a ţării şi purtându-i o simpatie
prim-ministrului român Petru Groza, liderul sovietic Iosif
Visarionovici Stalin a acceptat şi modificarea obligaţiilor
române stabilite prin Convenţia de Armistiţiu. Potrivit
memoriilor fostului demnitar comunist Gheorghe Apostol,
în cadrul unei discuţii cu o delegaţie română prezidată chiar
de Petru Groza, în septembrie 1945 liderul de la Kremlin a
luat următoarea decizie: „Să se reducă la jumătate plata
datoriei pe care România mai trebuie să o achite URSS-
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ului!”.Şi la lucrările Conferinţei de
Pace, desfăşurată la Paris între 29 iulie şi
15 octombrie 1946, delegaţia Uniunii
Sovietice a apărat şi a susţinut cauza
României, în pofida viziunii diferite a
statelor occidentale. Deschizând suita
propunerilor
împovărătoare
pentru
România, delegatul Australiei a solicitat
ca plata datoriilor să nu se facă în
mărfuri, ci în dolari sau lire
sterline.Ulterior, delegatul Uniunii SudAfricane a propus ca mărfurile livrate să
fie evaluate la „preţuri juste”, calculate
tot prin raportare la dolar sau lira
sterlină. Graţie poziţiei avute de
delegaţia sovietică, ambele propuneri au
fost respinse în cadrul Conferinţei. La
rândul lor, delegaţiile Angliei şi SUA au
solicitat redarea tuturor întreprinderilor
din România în care aceste state
plasaseră capital, precum şi acoperirea
integrală de către guvernul român a
pagubelor suferite de acestea în timpul
războiului. Întrucât unele întreprinderi
fuseseră supuse tocmai bomb ardamentelor
anglo-americane, în timp ce
altele înregistraseră chiar profituri
(Societatea Româno-Americană, Astra
Română), reprezentanţii sovietici au
combătut aceste pretenţii ca fiind
exagerate şi au argumentat prin faptul că
Uniunea Sovietică este de acord cu
compensarea parţială şi nu totală a
daunelor de război, deşi a avut cel mai
mult de suferit din partea alianţei dintre România
antonesciană şi Germania hitleristă.Relaţiile economice
sovieto-române de după al doilea război mondial, au
debutat în urma unui acord de colaborare economică şi
comercială, semnat între cele două părţi la Moscova, pe 8
mai 1945.
Potrivit acestui acord, bazat pe principiile egalităţii în
drepturi şi avantajului reciproc, URSS furniza României
materii prime necesare industriei metalurgice, iar România
exporta în URSS petrol, ciment, material lemnos, geamuri
etc. În ambele cazuri România a înregistrat beneficii, prin
demararea procesului de industrializare a ţării şi prin
accesul produselor româneşti pe piaţa sovietică. Acordul de
colaborare s-a concretizat în înfiinţarea „SovRom”-urilor,
care urmăreau dezvoltarea principalelor ramuri ale
economiei româneşti: industria extractivă a petrolului,
gazelor naturale, cărbunelui şi uraniului, industria
metalurgică feroasă şi neferoasă, industria lemnului,
industria chimică, mecanizarea agriculturii, construcţii,
transporturi navale şi aeriene, asigurări şi bănci.
Din cauza faptului că aceste societăţi mixte au
avut ca scop şi recuperarea datoriilor stabilite la Conferinţa
de Pace de la Paris, ele au fost vehement criticate de către
unii istorici şi analişti, care au preferat să vadă doar o
anumită parte a adevărului. În realitate, România a avut
importante beneficii de pe urma „SovRom”-urilor, prin
accesul la tehnologiile industriale sovietice, prin expertiza
(continuare în pag. 4)
specialiştilor ruşi detaşaţi în
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România şi prin pregătirea şi calificarea personalului
român primit la studii în URSS. Beneficiile au fost cu atât
mai mari începând cu data de 25 septembrie 1956, când
sovieticii au cedat României partea lor din „SovRom”-uri.
În anii următori, relaţiile sovieto-române au luat o
amploare tot mai mare în cadrul Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc (CAER), înfiinţat în anul 1949 tot la
iniţiativa URSS. Cooperarea s-a dezvoltat în cele mai variate
domenii: comerţ exterior, industrie, agricultură, credite şi
împrumuturi, schimburi de experienţă în producţie şi în
pregătirea specialiştilor în toate domeniile tehnico-ştiinţifice.
Pentru România, apogeul acestei rodnice colaborări a
culminat cu participarea singurului cosmonaut român,
Dumitru Prunariu, la misiunea spaţială „Soiuz 40”, din 14
mai 1981.
Un aspect contestat de partea română în perioada
CAER-ului a fost „planul Valev”, elaborat de economistul
sovietic Emil Borisovici Valev în anul 1964, care propunea
organizarea şi specializarea economiilor din ţările fostului
bloc socialist, în funcţie de resursele şi potenţialul fiecăreia.
În cadrul acestui proiect, României îi revenea rolul de ţară
predominant agro-industrială, datorită solurilor fertile şi
condiţiilor geo-climatice favorabile. În această ordine de
idei, interesant este faptul că astăzi, în România
dezindustrializată şi redusă la nivelul de ţară agrară nu de
sovietici (!), un proiect similar „planului Valev” este primul
şi singurul punct de la care se poate pleca pe calea
reconstrucţiei economiei româneşti...
Alexandru Voicu – 08.03.2017

Este o tendinţă dirijată ca românii să fie scoşi
din toate centrele mari ale Transilvaniei

IOAN SABĂU POP Prof. Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş,
membru al Curţii Internaţionale de Arbitraj Comercial, avocat

"Statul român a plătit ceea ce se retrocedează azi"

- Despre jaful retrocedărilor din Transilvania s-a vorbit
adesea în mass-media românească, cu toate astea, el continuă
nestingherit: clădiri publice, clădiri istorice sau particulare,
mii de hectare de pădure sau chiar sate întregi sunt restituite
fără ca statul să intervină... Ce se întâmplă?
- Într-adevăr, catastrofa retrocedărilor către maghiari care se
petrece de ani de zile sub privirile nepăsătoare ale autorităţilor
române, în ciuda tuturor strigătelor disperate ale societăţii,
continuă. După părerea mea, este o tendinţă dirijată ca românii
să fie scoşi din toate centrele mari ale Transilvaniei. Dacă s-ar
întâmpla doar în Târgu Mureş, aş zice că e un accident. Dar se
întâmplă în toate oraşele Ardealului, se întâmplă la Cluj, unde
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160 de imobile din centrul oraşului au fost retrocedate
maghiarilor, în Oradea, Arad, Timişoara, Sibiu. Aceeaşi
situaţie este şi cu pădurile sau terenurile agricole
transilvănene. Sunt restituiri către foştii grofi maghiari sau
către instituţii, în majoritatea lor ilegale sau abuzive.
- Ce drept are familia unui fost grof maghiar să revendice şi
să primească zeci de mii de hectare de păduri româneşti,
după
câteva
sute
de
ani?
- Lăsând deoparte faptul că în Ungaria, de exemplu, indiferent
de ceea ce aveai de recuperat, s-a impus un plafon de
despăgubire de aproximativ 200 de mii de dolari şi că românii
nici măcar nu au apucat să primească ceea ce este al lor - peste
200000 de proprietăţi, situaţia la noi a fost posibilă din cauza
ignorării voite a unor înţelegeri şi tratate internaţionale în
vigoare. Tratatul de la Trianon este unul dintre ele. Acolo se
spunea clar că persoanele imperiului pot opta pentru ce
cetăţenie doresc, faţă de ţările ce îl compuneau. Acestora li s-a
spus optanţi. În România, majoritatea optanţilor maghiari au
ales cetăţenia maghiară, şi statul român a avut mai multe
procese pe această temă, inclusiv la Curtea de Arbitraj din
Paris, unde a fost reprezentată de Titulescu, ajutat de alţi doi
avocaţi mari ai timpului. Ungaria a fost reprezentată de
contele Apponyi. Din moment ce optanţii alegeau cetăţenia
maghiară, ei îşi pierdeau proprietăţile din ţară, după cum era şi
firesc, cu condiţia ca România să le plătească optanţilor
maghiari despăgubiri pentru părţile expropriate. Deci, optanţii
care alegeau cetăţenia maghiară renunţau la proprietăţile lor
din România şi statul îi despăgubea. România era foarte
bogată pe atunci, şi Brătianu, ca să fie sigur că acest conflict
se va şterge, a spus că pe lângă sumele decise la Paris,
România va da încă 10% ca răscumpărare maghiarilor. Pentru
asta, România a plătit, din 1927 şi până în 1934, sume imense
către aceşti optanţi: echivalentul a 4,48 tone de aur, plus
echivalentul a 87 de milioane de dolari ce trebuiau primiţi de
statul român ca despăgubiri de război şi pe care România nu ia luat, lăsându-i tot în contul plăţilor. Se plătea către un fond
extern din Paris, "Fondul Agrar", de unde banii erau distribuiţi
către optanţii maghiari. Toate aceste pământuri şi proprietăţi
au fost luate de statul român pentru a se face reforma agrară a
lui Ferdinand, când toţi ţăranii au primit pământ. Planul acesta
a fost: s-a luat de la cei bogaţi contra unei sume şi s-a
redistribuit către ţăranii români. Deci, statul român a plătit
deja ceea ce se retrocedează azi. Ceea ce s-a plătit atunci, în
baza unui tratat şi a unui proces la Paris, astăzi vine a patra
generaţie a optanţilor şi recuperează de la statul român - ceva
ce
nu
le
mai
aparţine
de
drept.
- Dar românii, împroprietăriţi prin reforma agrară, nu şi-au
făcut acte pe proprietăţi? Cum le mai poate lua cineva ceea ce
este
al
lor?
- Din păcate, cei împroprietăriţi erau atât de săraci şi de
neştiutori de carte, încât marea majoritate nu s-au înscris în

Clădiri retrocedate prin falsuri Colegiul "Bolyai" din Tg. Mureş

Liceul "Unirea" din Tg. Mureş

(continuare în pag. 5)
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cartea funciară. Situaţie care există şi astăzi, când, la mai
bine de 25 de ani de la revoluţie, încă mai sunt oameni fără
acte pe pământul deţinut. În plus, atunci mai erau şi alte
impedimente. De exemplu, specialiştii de la Cartea Funciară
erau foarte rari, plecaseră în Ungaria. Practic, era foarte
greu să găseşti un topograf la acea vreme. Ca să nu mai
vorbim că foarte multe Cărţi Funciare au fost luate de grofi şi
de cei care au plecat, şi statul român s-a trezit cu această
problemă naţională majoră, imposibil de rezolvat pe termen
scurt. Problema e cunoscută şi, deşi statul maghiar trebuia să
restituie acele acte, nici în ziua de azi nu au fost returnate,
chiar dacă avem şi tratate noi care reglementează această
problemă cu Ungaria.

"Samsarii sunt de aici, din România"
- Pare halucinant ce spuneţi! Hoţie pe faţă! De ce nu se
confruntă, pur şi simplu, lista optanţilor care au primit deja
despăgubiri, cu lista celor care cer astăzi alte retrocedări?
- La Tribunalul de Mare Instanţă din Paris există aceste acte,
dar nimeni, niciodată, nu a mers acolo să întoarcă măcar o
filă! Şi la noi, la Banca Naţională, sunt o parte din aceste liste
oficiale, dar funcţionarii de-acolo nu vor să dea acces. În
aceste acte s-ar vedea exact cât a dat statul român şi cine a
beneficiat de plăţile acelea. Aşa s-a ajuns cu un caz de la
Topliţa, unde familia Urmanzi, cu o restituire dubioasă, la fel
ca şi familiile Banffy, Elteteo, Kemeny, Kanouky, Kendeffy şi
alte familii ale foştilor grofi, care probabil se regăsesc pe lista
optanţilor despăgubiţi deja de statul român, dar care vin şi cer
din nou să li se retrocedeze suprafeţe şi averi imense.
- Cum au curajul să mai ceară o dată ceva pentru care au
primit deja despăgubiri?
- Mulţi dintre ei nu ştiau că au fost date compensaţii, mulţi nu
ştiau nici cum arătau exact vechile proprietăţi deţinute. Dar
trebuie precizat că samsarii care au transformat retrocedările
în sursă de profit sunt de aici, din România. Mergeau şi băteau
la uşă în Austria sau Ungaria şi spuneau: "Iată, aveţi de
recuperat o avere imensă în România! Ne ocupăm noi, contra
cost". Se întorceau apoi în România, se înţelegeau cu un
prefect, sprijiniţi de putere, şi afacerea era foarte profitabilă.
Deşi statul român avea documente în arhive, nu le-au verificat.
La noi, în Mureş, au fost 18.000 de revendicări ce trebuiau
rezolvate rapid, cu presiuni de sus, de la oameni gen
Hrebenciuc, Chioariu, Paltinu, Frunda şi alţii, aşa că la comisii
s-au luat decizii greşite. În acest context politizat s-au
întâmplat lucrurile. La Sovata, un composesorat primeşte, în
loc de 2 hectare, 2000 de hectare, doar prin falsificarea unei
virgule. Prefectul a făcut plângere şi parchetul din Sighişoara
a venit după 8 ani, spunând că s-a prescris cauza. E un
complex de complicităţi împotriva statului român, cu mize
financiare enorme. A fost şi multă ignoranţă, nu doar corupţie.
Ar fi trebuit ca prin lege, arhivele să furnizeze date pentru
proprietăţi. Dar asta nu s-a întâmplat şi s-a ajuns la paradoxuri
precum cel de la Arcuş, unde a apărut un moştenitor din
Africa. Nu ştie ungureşte, nu îşi cunoştea nici avocatul până să
vină în România, dar el revendica o restituire de 11 milioane
de euro! Asta, în timp ce o nepoată a lui Augustin Maior, fost
prefect, prezent la Marea Unire, preşedinte al Astra şi senator,
nu a reuşit să recupereze mai nimic din averea familiei, pentru
că aceşti samsari au intervenit împotrivă.
"Familiei lui Banffy i se restituie păduri de zeci de mii de
hectare"

Semnarea Tratatului de la Trianon, prin care România
şi-a redobândit Transilvania

- Ce spuneţi aduce a crimă împotriva statului...
- Sunt foarte multe asemenea cazuri, unele dintre ele
dramatice, aşa cum este cel al satului Nadeş. Acolo s-a cerut
nici mai mult nici mai puţin decât retrocedarea întregului sat,
cu cimitir, cu pământul de sub biserică şi cel de sub casele
oamenilor, adică aproape 8000 de hectare. Aceeaşi situaţie
este acum în satul Idicel, pe care îl revendică în întregime
familia Kemeny. La Târnăveni s-a făcut o cerere de
retrocedare în numele unui mort. Omul murise din 1982 şi
cineva a venit cu o procură că îl reprezintă... Alt caz este al lui
Banffy, care a fost criminal de război şi a cărui avere a fost
confiscată prin decizia tribunalului militar. Şi totuşi, familiei
sale i s-au restituit proprietăţi de păduri de zeci de mii de
hectare. Unele sunt primite, altele în proces încă. Un caz
clasic de restituire dubioasă este al familiei Urmanzi din
Topliţa. În 1944, e dat în urmărire ca criminal de război şi
moare în 1945. Dar astăzi vine fostul viceprimar al oraşului,
strânge documente şi se dă nepotul lui Urmanzi. A primit în
jur de 3000 de hectare şi câteva clădiri. Apoi, sunt cazurile
celebre cu Hrebenciuc şi Paltin Sturdza şi retrocedarea a
43.000 de hectare în judeţul Bacău (aţi citit bine, patru zeci şi
trei de mii - n.red.), sau deputatul Marko Attila, care se
ascunde şi astăzi în Ungaria, fiind urmărit pentru retrocedări
abuzive. E de subliniat faptul că multe dintre aceste
retrocedări au la bază un fals.
- Şi autorităţile române, guvernul, parlamentarii nu
reacţionează în niciun fel?
- Reacţia este indiferenţa şi amorţirea. Când văd autorităţile
române aşa de inerte în faţa unor astfel de catastrofe, nu pot
decât să bănuiesc o complicitate.

"Ce se poate pentru maghiari şi germani, pentru
români nu se poate!"

Visul şi povara dreptăţii

- În aceste retrocedări abuzive sunt implicate şi instituţii?
- Da. E vorba despre biserica catolică, cea evanghelică şi cea
lutherană. O să încerc să vă explic situaţia cu cât mai puţine
detalii tehnice, deşi pentru ceea ce vă spun există o
documentare legislativă temeinică. Bunurile bisericeşti sunt de
două categorii: cele pioase - icoane, cărţi sfinte etc. şi cele
civile - păduri, pământuri, clădiri etc. Nu avem nicio problemă
cu cele pioase, ci cu cele civile. În 1942, printr-o convenţie
între "Grupul Etnic German" şi bisericile evanghelică şi
lutherană, toate bunurile civile ale acestora sunt trecute în
proprietatea "Grupului Etnic", cele două biserici
identificându-se cu el. "Grupul Etnic German" era o mişcare
hitleristă, cum erau în România
(continuare în pag. 6)
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legionarii, însă cu membri mai duri chiar şi decât naziştii.
Motiv pentru care, ulterior, a şi fost desfiinţată.
După 1944, toate bunurile de pe teritoriul statului român
aparţinând inamicilor statului român şi ai aliaţilor săi se preiau
de către stat în administrare, mai puţin soldaţi, efecte de
război şi altele care se predau. Pentru asta, statul român a
înfiinţat CASBI - Casa de Administrare a Bunurilor Inamice.
CASBI a preluat în felul ăsta tot ce deţinea "Grupul Etnic
German", dar şi tot ce deţineau legionarii. Numai că după
revoluţia din 1989, se înfiinţează "Forumul Democrat
German" la Sibiu şi ei se consideră urmaşii "Grupului Etnic
German". Ca urmare, revendică tot ceea ce le-a aparţinut.
Aşadar, ignorăm convenţia de armistiţiu din 12 septembrie
1944, un document de drept internaţional, ignorăm şi
Convenţia de la Paris din 1948, care nu a fost o lege abuzivă a
comuniştilor, ci o lege dată pentru clarificarea situaţiei după
cel de-al doilea război mondial, la nivel internaţional, şi
începem să retrocedam în mod aberant. Atunci, de ce nu le
retrocedăm şi legionarilor ceea ce au avut? Cumva, pe acelaşi
model s-a acţionat şi în cazul "Statusului Romano Catolic",
desfiinţat în anii '30, care nu a fost persoană juridică cu drept
de proprietate asupra clădirilor din Transilvania. Cu toate
acestea, în 2002 se înfiinţează o Asociaţie a Statusului
Romano Catolic şi se auto-proclamă continuatoarea şi
moştenitoarea vechiului Status, pe baza unei hotărâri
judecătoreşti false şi cu un procuror fie cumpărat, fie adormit.
Această nouă asociaţie revendică aproximativ 2000 de clădiri
din Transilvania, printre care unele de notorietate, precum
Liceul Unirea din Tg. Mureş sau Liceul Piariştilor din
Timişoara. Conform codului canonic însă, Statusul Romano
Catolic nu avea personalitate juridică, ci doar Sfântul Scaun şi
Arhidiecezele. Deci, ei nu aveau drept de proprietate, ci doar
de folosinţă. Cu toate acestea, statul român consideră noua
asociaţie continuatoarea cu drept de proprietate a vechiului
Status. În acelaşi timp s-a reînfiinţat societatea "Astra" din
Sibiu. "Astra" a avut foarte multe proprietăţi, mai ales pentru
că românii de peste Carpaţi au trimis ajutoare băneşti imense,
pentru că înainte de Marea Unire, au fost relaţii extraordinare
între românii de dincolo şi dincoace de Carpaţi. Dar spre
deosebire de cazul Statusului, noua societate "Astra" nu este
recunoscută şi nu i se retrocedează NIMIC! Şi acelaşi lucru se
întâmplă cu "Fundaţia Gojdu". Deci, astăzi, în Transilvania,
pe aceeaşi lege, pentru maghiari şi germani se poate, dar
pentru români nu se poate! Ca să nu mai spunem că imobilele
cerute de Status au fost făcute cu contribuţia românilor, după
cum a descoperit în arhive domnul istoric Lechinţan, la Cluj.
Satele din jur dădeau muncitori la construcţii, brânză, carne,
susţineau românii cu ce puteau... Colegiul Unirea şi Bolyai din
Târgu Mureş au fost construite cu mai multă contribuţie
românească, şi astăzi am ajuns ca statul român să plătească
acolo chirie 20 de mii de euro pe lună!
- D-le profesor, acest interviu ar trebui marcat pe pagina de
revistă cu doliu. Un doliu al jafului faţă de proprietăţile
româneşti, dar mai ales un doliu al nemerniciei acelor instituţii
ale statului, care "favorizează" infractorii împotriva intereselor
ţării. Nu suntem în faţa unui caz de trădare naţională (că tot îi
place guvernului actual să vorbească de ea)?
- Este o nevoie urgentă de corelare a instituţiilor statului;
cercetate arhivele, Guvernul să stabilească ce să facă Arhivele
Naţionale; să se specializeze procurori pe această problemă,
să fie specializate instanţe pe această problematică. Trebuie
creată o nişă legislativă care să revizuiască toate restituirile.
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Dacă există voinţă, într-un an se poate reglementa situaţia în
Transilvania. Dar timpul contează mai puţin: orice nedreptate
care poate să fie îndreptată, nu contează în cât timp, se

Pădurile Harghitei, retrocedate a doua oară (Foto: Dreamstime)

Preluat din : http://www.formula-as.ro/2017/1254

Femei celebre: Alexandra Kollontai

Celebrarea Zilei Internaţionale a Femeii pe data de 8
martie, în Rusia- ulterior URSS, a fost instituită de Vladimir
Ilici Lenin în 1917, la sugestia uneia dintre cele mai influente
personaje din Partidul Comunist(Bolşevic), Alexandra
Kollontai.
Alexandra Kollontai (1872-1952) a rămas în istorie drept
cea care l-a convins pe Vladimir Ilici Lenin să instituie,
imediat după preluarea puterii, în 1917, data de 8 Martie
pentru celebrarea Zielei Internaţionale a Femeii.
S-a întâmplat după o grevă susţinută de femeile din Sankt
Petersburg, care cereau încheierea Primului Război Mondial,
sfârşitul raţionalizării alimentelor şi abolirea dinastiei ţariste.
După ce bolşevicii au preluat puterea în Rusia, în 1917,
Alexandra Kollontai a fost numită Comisar al Poporului
pentru Bunăstarea Socială. A fost cea mai influentă femeie din
Sovietul Suprem până la începutul deceniului al treilea, anul
1923, când a fost trecută în diplomație ca ambasador în
Norvegia, apoi în Mexic şi Suedia.
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Am exagerat, cînd ne oprim?

Cum rezistăm acestui peisaj dezolant în care mașinile au
acaparat spațiile verzi, locurile de joacă pentru copii,
trotuarele și au format șiruri infinite pe prima bandă a
bulevardelor? Și totul pentru că vrem să fim independenți și
nu dorim să ne înghesuim în mijloacele de transport în comun.
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Comunicarea a devenit facilă. Chiar și un copil de 4 ani
știe să folosească Internetul și telefonul mobil. Avem acces
rapid la informații pretutindeni, însă cu ce preț? Antele GSM
înconjoară casa, toți vecinii au Wi-Fi și avem în toate
buzunarele cîte un telefon mobil. Chiar dacă puțini oameni
înțeleg pericolul la care se expun zilnic, calitatea vieții
acestora nu poate fi schimbată semnificativ cît timp
comunitatea nu va percepe pericolul pentru sănătate datorat
tehnologiei moderne de comunicații. Zilnic ne otrăvim aerul,
apa și solul și tot zilnic dispar specii de animale și plante –
aceste dispariții sunt provocat de noi. Nu este ceva ce nu
putem opri. Acțiunile noastre reprezintă principala cauză a
apariției dezechilibrelor naturale și a deteriorării lanțurilor
trofice și vor avea consecințe catastrofale asupra existenței
noastre. Prin ignoranță susții sclavia, scazi calitatea vieții și în
final contribui la dispariția omenirii. Totul este datorat faptului
că am exagerat. Dorința de schimbare trebuie să vină din
partea fiecăruia, iar acest lucru se poate realiza prin puterea
exemplului bun și prin educația corectă oferită tuturor. Fiecare
dintre voi poate deveni un promotor al schimbării în bine.
Tom Degețel

Un exemplu tipic de distrugere a Industriei
Românești
”UZINA TRACTORUL BRAȘOV ” (U.T.B.)
România jafului bine făcut

Am inventat semințele modificate genetic, pesticidele și
fertilizatorii din dorința de a crește profitul fără a ne gândi la
consecințele pe termen lung ale introducerii acestora. Am
inventat alimente care nu mai au legătură cu natura, produse
aproape integral în laborator.

Ne credem superiori creând pastile pentru fiecare boală,
în loc să fim interesați de apropierea omului de natură. Din
natură vine boala și tot în natură este și leacul.

Unul dintre cele 6.000 de obiective industriale
distruse de către ”democrații”, ”liberalii” și tehnocrații de
astăzi este și ”UZINA TRACTORUL BRAȘOV” (U.T.B.)
Brașovul, al doilea oraș dintre cele mai mari orașe
industriale ale țării, se prezintă astăzi, în 2017, aproape fără
industrie, astfel au dispărut următoarele obiective industriale:
Uzina Tractorul Brașov;
Uzina Metrom;
Uzina Hidromecanica;
Uzina Turbomecanica;
Fabrica Fartec;
Fabrica Carfil
și multe altele…
Uzine și fabrici care mai ”pâlpâie”:
Fabrica de Autocamioane – mai lucrează 200 de angajați;
Rulmentul – este conservat.
Uzina TRACTORUL BRAȘOV a fost construită în
anul 1947, când s-a realizat și primul TRACTOR
ROMÂNESC iar în anul 2007 s-a fabricat ultimul TRACTOR
ROMÂNESC.
Uzina dispunea de 25.000 de angajați în anul 1989.
EA producea între 4.000 și 6.000

(continuare în pag. 8)
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de tractoare într-o lună și exporta tractoare în 81 de țări..
Numai în anul 1989 a exportat în Iran 35.000 de tractoare.
În anul 2007 mai lucrau la Uzina TRACTORUL 1900 de
angajați. Tot în acest an ”fatidic”, Uzina TRACTORUL se
FALIMENTEAZĂ de către statul român iresponsabil, este
vândută la fier vechi și astăzi, în anul 2017, din UZINA
TRACTORUL BRAȘOV nu mai există decât o clădire de
birouri (vândută), pe care se află aplicate două machete de
TRACTOARE, care amintesc de UZINA TRACTORUL
BRAȘOV și firma care demolează…
Iată ce spuneau
câțiva specialiști din fosta UZINĂ TACTORUL BRAȘOV, la o
emisiune televizată:La TRACTORUL BRAȘOV statul a lăsat
totul de izbeliște! După privatizare, potopul! România scoasă
de pe harta industriei! Întreprinderile de comerț exterior și
centralele industriale care făceau legătura între diferitele fabrici
și uzine au fost desființate.
Răzvan Orășanu a distrus industria brașoveană!
Statul nu trebuia să se retragă din economie!
Orice guvern trebuia să apere și producătorul și
consumatorul! Nu putem trăi numai din servicii, avem nevoie
de industrie! Nici în 100 de ani nu vom ajunge la producția din
1989, dacă vom continua în acest ritm de distrugere a
Economiei României! Partidul Comunitar din România se
pronunță împotriva acelora care au distrus industria României,
în general, și UZINA TRACTORUL BRAȘOV, în special.
România avea nevoie de ”TRACTOARE” pentru
Agricultura ei, apoi pentru export.
Uzina trebuia doar MODERNIZATĂ. NU DISTRUSĂ.
Aveam ingineri foarte buni, trebuiau doar stimulați financiar
(cu salarii speciale) cei care meritau și apoi le ceream să își
pună în valoare toată inteligența și priceperea lor.
Să luăm atitudine împotriva celor care au distrus sau continuă
să distrugă Economia Națională! Fac un apel disperat la
Parchetul General al României și la SRI să nu se mai ocupe de
”nimicuri”. Să se ocupe prioritar de mafioții care au distrus
INDUSTRIA și AGRICULTURA ROMÂNIEI( dacă nu cumva
sunt și ei implicați în asta). Toate partidele parlamentare (PSD,
ALDE, PNL, PMP, USR, UDMR etc.), guvernele și președinții
de 27 de ani NU au apărat INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ, au
asistat la această adevărată CRIMĂ ECONOMICĂ și acum
spun că ”vor face” și ”vor drege”, eu le spun doar atât:
NU MAI SUNTEȚI CREDIBILI!
AȚI MINȚIT DESTUL!
AȚI DISTRUS DESTUL!
GATA, PÂNĂ AICI!
Coman Voicu

Cătușele globalizării
Calendarul international

În lume există zeci și sute de calendare, cu un număr tot mai
mare cu cît ne întoarcem în timp deoarece fiecare comunitate avea
propriul sistem de evidențiere a curgerii timpului. Cel mai des în
comunitățile organizate (tip statal) se începea o nouă numărare a
anilor la fiecare nouă domnie sau la fiecare dinastie (domnie
continuată în cadrul unei familii conducătoare), neexistînd
interdependențe nici măcar între state mari, vecine ori depărtate.
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Intenția de ”subjugare” față de un sistem unic,
sugerînd deja viitoarea globalizare, a fost concepută ca
modalitate de a evidenția dezideratul politico-religios
evreiesc ”o turmă și un păstor” care străbate ca un liant
peste patru milenii de încrîncenată șmecherie, cu creșteri în
intensitate după inventarea isusului ca personaj central
pentru atitudinea de frondă a evreilor față de stăpînirea
sclavagistă romană și a preocupărilor de libertate națională,
aspecte care, combinate cu represiunea romană, au
determinat răspîndirea treptată a invențiilor mistico și miticoreligioase (rezultate din compilații ale multor texte
anterioare, venite în special dinspre Orient).
Din secolul al IV-lea e.n. (notare evreiască) a început o
ofensivă susținută pentru impunerea, prin structuri religioase
și bisericești, a unui calendar care să puncteze locuri și
momente pentru adunarea sclavilor religioși pentru a fi
îndoctrinați prin dresaj și pentru a-și depune ofrandele pentru
bunăstarea celor care le administrau minciuni ademenitoare
și înfricoșate perspective în caz de nesupunere.
Eforturi deosebite pentru alinierea la un sistem unic de
evidențiere a timpului scurs ori programat s-au făcut în
perioada de la cea de-a doua jumătate a secolului al 16-lea
pînă pe la jumătatea secolului al 18-lea, după mai multe
secole în care statele cedaseră bisericilor (care le erau
ajutoare prețioase în exercitarea exploatării sociale și a
asupririi naționale) practica și dreptul de a se amesteca în
inventarea și modificarea calendarelor.
Datorită extinderii relațiilor internaționale, cu unele
colaborări sau efecte chiar mondiale, încep să apară utilizări
mai largi ale calendarelor bisericești în cancelariile statelor,
ceea ce va determina, în secolul al 19-lea și mai ales al 20lea, utilizarea tot mai frecventă, la nivel internațional, a unui
singur calendar, chiar dacă în interiorul țărilor și chiar al
bisericilor se foloseau -și se folosesc și astăzi- multe tipuri de
calendare, cu mai mici sau mai mari deosebiri și diferențe.
Astfel, de vreo 80 de ani se utilizează la nivel mondial,
prin organisme suprastatale, un singur calendar oficial: cel
evreiesc, aceasta constituind o gravă enormitate, pecete de
retard pusă pe fața Omenirii și a statelor care se consideră
(fără temei) suverane și independente. Tăcerea lor este lipsită
de justificare, mai ales în cazul celor două țări superpopulate,
China și India, care, împreună au peste 1/3 din populația
Planetei.
Rețineți, vă sugerez, că prima formă concretă de
globalizare, punînd cătușe pe libertatea și suveranitatea
naționale, a fost, în concret, realizată prin oficializarea, pe
neobservate, a unui calendar internațional unic. Noi am
propus de mai mulți ani, un alt calendar care să ne scoată de
sub tirania celui evreiesc, acesta fiind lipsit de orice
justificare rațională și fără vreo perspectivă, subliniat de
evoluția spre dispariție a națiunii evreiești, iar noul calendar
să pună în valoare despărțirea de preistorie și intrarea în Era
Democrată, marcată de cel mai mare Eveniment Istoric al
lumii cunoscute – Marea Revoluție Socialistă din Octombrie,
de la care anul acesta se împlinesc 100 de ani.
De remarcat că există un prim exemplu uluitor:
Președintele Boliviei, Evo Morales, a dispus în iunie 2016
(anul 99 al Erei Democrate) să se renunțe la calendarul
evreiesc și în Bolovia, spre cinstea poporului său, s-a trecut la
utilizarea vechiului calendar indigen național, Bolivia
aflîndu-se acum în anul 5.525.
9 ianuarie 100 e.d./ 2017.

Prof. Gheorghe UNGUREANU
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Am fost chiar și la fotograf!
Care ne-a scris, pe-o poză mare:
Păcat c-am fost iar la votare…
De azi, în douăzeci de ani,
Vom avea toți, găleți cu bani!
Păcat de noi, că nu-i primim
În timpul vieții, cât trăim!

Gheorghe Gheorghiu Dej
neuitat nici la 52 ani de la moarte

JURĂMÂNT
Doamne, ce mai jură hoții!
Că nu mint și că nu fură…
Și cu ochii în tavan,
Ca în fiecare an,
Ei tot jură și tot jură…
Și cu gândul la curcan
Și la porcul din cazan,
Ei ne jură bunăstare
Multe mii de ajutoare
Și de Sărbători SARMALE!
Totul pân’ la instalare…
C-apoi, vezi de cum se-așază,
Brusc, memoria le cedează!
Și-ncurcându-și mapele,
Mint, de-ngheață apele!

DEZILUZIE
S-a crezut leu și-apoi împărat!
Și-n fruntea obștii, s-a cocoțat!
Cu nesimțire și mult tupeu…
C-așa a fost el, mereu!
Eu sunt jupânul și cer ascultare!
Că, dup-alegeri, sunt cel mai tare!
C-am jucat alba – neagra, o viață!
Ți mint și te fur, în față!
Dar nimic din ce-a zis n-a făcut…
Important e că noi l-am crezut!
Și l-am lăsat să ne roadă,
Când el era de fapt,
O biată maimuță, cu coadă!

PROMISIUNI
De azi, în douăzeci de ani,
Veți avea toți, găleți cu bani!
Și-un punct de pensie, fabulos!
Ne promitea un mincinos…
Vor fi venituri tot mai mari…
La pensionari și bugetari…
Dar binele, n-a mai venit
Și pensionarii, au murit…
Și-au poposit la cimitir,
Sătui de-atâta chilipir…
Aici, să știi, e-un pensionar
Și-alături e-un bugetar
Ce pân’ la urm-au sucombat,
Sătui de-atâta așteptat
Noi, le-am făcut un epitaf,

Duminică, 19 martie, a fost comemorat Gheorghe
Gheorghiu Dej. Evenimentul a avut loc la mormîntul său de la
Cimitirul Bellu militar, nu departe de mormîntul lui Aurel Vlaicu.
Manifestarea a fost organizată de Asociația ”SCÂNTEIA”,
președinte Petre Ignatencu( dar președinte și al PCR-Comitetul de
reorganizare. Pe lîngă membrii asociației au mai participat
reprezentanți ai: PSR prin Constantin Rotaru- președinte, Ion
Iacov și Gheorghiță Zbăganu-vicepreședinți și PCDR prin Liviu
Lungu-președinte.
Au rostit alocuțiuni tovarășii: Petre Ignatencu, Constantin
Rotaru, Coman Voicu și Marin Popescu. Aceștia au evocat
personalitatea lui Gheorghe Gheorghiu Dej accentuînd asupra
faptului că a fost unul din cei mai mari conducători ai neamului
românesc despre care se cunoaște foarte puțin de către generațiile
tinere de azi. S-a ținut un moment de reculegere în memoria celui
comemorat dar și pentru toți cei care au luptat alături de el pentru
cauza clasei muncitoare, a socialismului și comunismului.
Veșnică să-i fie pomenirea!
52 de ani de la moartea lui Gheorghe Gheorghiu DEJ.
Ce a făcut bine, ce a făcut rău PCR

Un punct de vedere

În 1997 eram membru al unui grup de comuniști. Ne
adunam marțea dimineața acasă la tovarășul Vătreanu, pînă la
moartea lui (9 ianuarie 2002). După prima întîlnire ne-am hotărît
să scoatem o revistă, Rezistența Comunistă. Un samizdat, în 50 de
exemplare. Am reușit să scoatem vreo zece numere tipărite, apoi
am folosit un sait de pe marxist.com. Din nefericire saitul nostru
”Revista Rezistența” nu a mai fost actualizat de mult și a dispărut.
Iar din cele zece numere, nu mai găsesc decît trei.
În primul număr publicasem un text cu titlul ”Ce a făcut
bine, ce a făcut rău PCR”. Obsesia mea pentru această temă nu a
dispărut nici acum, la 27 de ani de la lovitura de stat și la 20 ani
(continuare în pag. 10)
de la publicarea articolului.
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(continuare din pag. 9)
la CAP, dar că „bucureştenii” sunt de vină că s-a
El mi-a fost resuscitat de textul prietenului
desfiinţat.
meu Adrian Rusu,
3. A creat o societate egalitară, în care
http://www.socialistul.ro/articole/adrian-rusu-romania-repere-statistice/
raportul
dintre salariul minim și cel maxim era
, în care autorul demonstrează convingător că în 20 de
tolerabil – oficial era cam 1 la 6. Românii chiar
ani de la reapariţia pe scena politică PCR (sau, cum
aveau o mentalitate egalitară pe atunci – îmi aduc
se numea în perioada 1948 – 1965) a schimbat la faţă
aminte ce scandalizaţi au fost de faptul că Zoe
România. Într-o ţară înapoiată, profund coruptă şi
Ceauşescu, cică, ar fi avut robinete de aur şi de
semianalfabetă a construit o
nouă societate
„luxul” din vila lui Ceauşescu – mai nimic faţă de
progresistă. Ei da, progresistă, acesta este cuvîntul
ce au cei din top 300 de la noi (care vor scăpa de
potrivit! În fine, astăzi 19 martie se împlinesc 52 de
DNA).
ani de la moartea lui Gheorghiu Dej. La acea dată, de
4. A realizat o siguranță socială. Oamenii
19 martie 1965 eram în clasa a șaptea, ieșisem la
nu se temeau de viitor, avînd asigurată pîinea cea
joacă în curtea blocului, deja era întuneric. Un băiat
de toate zilele. Or, libertatea fără siguranța zilei de
mîine este un moft. Ce libertate ai dacă ai un
de la scara cealaltă a venit și ne-a spus: băi, a murit
Gheorghiu Dej! Am urcat în casă și am văzut la televizor
credit ipotecar la o banca și ești dat afară de la slujbă?
anunțul. S-a decretat un doliu național de trei zile. A doua zi, la
5. A realizat, la un nivel modest, după posibilități, un stat al
școală, o colegă a întrebat profesoara de română: ”și acum ce o
bunăstării în care chiar funcționa dreptul cetățeanului la sănătate
să fie? Cine o să fie în locul lui? Prim vicepreședintele?”
gratuită și la educație gratuită.
Profesoara a spus că nu știe, dar lumea credea că va fi urmat de
6. Ideologic, a creat o mentalitate optimistă. Eram convinși
Ion Gheorghe Maurer. Fratele meu, Virgil, era în clasa a patra.
că, așa cum părinții noștri au trăit mai bine decît bunicii noștri iar
Mi-a spus că învățătoarea a venit plînsă la școală și că mai
noi am trăit mai bine decît părinții noștri, tot așa va fi și în viitor:
mulți copii au plîns. Poate că așa a fost. Mulți l-au regretat
copiii noștri vor trăi mai bine ca noi iar nepoții, și mai bine. Istoria
sincer pe Gheorghiu Dej. În ultimii săi ani lumea începuse să
nu putea merge decît pe calea progresului.
trăiască bine. Poporul îl iubea – cel puțin cei pe care eu, copil,
7. A sprijinit cultura. Lăsînd la o parte campaniile de
îi ascultam. Eram foarte mîndru fiindcă văzusem la televizor în
alfabetizare, căminele culturale, caravanele cinematografice putem
aprilie 1962, cum Gheorghiu Dej a declarat în fața a 11 000 de
afirma că atunci a fost perioada de aur a literaturii române. În
țărani că ”Socialismul a învins definitiv la orașe și sate”.
”obsedantul deceniu” 1950 - 1960 de exemplu, au apărut
Așadar, ce a făcut bine PCR? Sigur că este o
capodopere ale literaturii române: Petru Dumitriu (Cronică de
enormitate să pretind că pot răspunde la asemenea întrebare în
familie), Marin Preda (Moromeții), Zaharia Stancu (Desculț),
cîteva pagini, dar cred că problema merită o dezbatere. Nu pot
Eugen Barbu (Groapa), George Călinescu (Bietul Ioanide,),
prezenta decît poziția mea, urmînd ca alții să mă completeze
Nicolae Labiș (Moartea căprioarei) și alții. Cărțile erau foarte
sau să mă contrazică. A încercat să creeze o societate umanistă.
ieftine și se publicau în tiraje de zeci de mii de exemplare.
Problemele erau deosebit de grele. Eram o ţară învinsă în război
Oamenii de cultură erau respectați. Visul unui copil sîrguincios era
şi ocupată. Infestată de sărăcie, analfabetism, corupție și
să lucreze în cercetare sau în îvățămîntul superior.
interlopi. În prima etapă comuniştii au fost agenţii forţelor de
8. A construit o Românie independentă în care suveranitatea
ocupaţie (1944 – 1958), dar au reuşit să ridice ţara. Guvernanţii
chiar funcţiona. Nu trebuia să cerem aprobarea nimănui pentru a
de astăzi sunt de 27 de ani agenţii forţelor de ocupaţie străine şi
da o lege şi nu acceptam amestecul nimănui în problemele noastre
au reuşit doar să transforme ţara într-o colonie. Rezistența
interne. Deși eram membri în Pactul de la Varșovia, România nu
burgheziei și a celor care așteptau să vină americanii și își
tolera trupe străine în țară. Putem astăzi compara Tratatul de la
pregăteau răzbunarea contra comuniștilor chiar a existat.
Varșovia cu NATO. Guvernanții români de astăzi acceptă fără
Nimeni nu este dispus să renunțe de bunăvoie la privilegiile lui.
crîcnire orice ordin venit de la NATO – inclusiv să trimitem trupe
Poate că Stalin nu greșea așa de mult cînd afirma că în perioada
în țări străine.
de tranziție lupta de clasă se ascute...
9. Gheorghiu Dej personal are meritul de a fi convins, în
Să o luăm pe rînd:
1958 pe Hrușciov că nu mai are rost să mențină în România trupe
1. A desființat șomajul. Incredibil, dar în România numai cine
sovietice. Așadar ocupația sovietică a durat relativ puțin – 14 ani.
nu voia nu găsea un loc de muncă. Că productivitatea era mică,
Comparați cu ocupația României de transnaționale și de
se făcea risipă de forţă de muncă prin faptul că munca se putea
imperialismul occidental care durează de 20 de ani...
face cu mai puţini salariaţi, e o altă problemă. Mai bine să ţii
10 .Statul socialist are asupra celui capitalist avantajul că se
un angajat pe care să nu îl stresezi prea mult decît să îţi
poate dezvolta prin forțe proprii, pe baza profitului înregistrat de
supraexploatezi angajaţii şi pe alţii să îi laşi în afara societăţii –
companiile sale. Mai mult, pe baza lui el poate să își planifice
cum este acum. Colectivul socialist de muncă era ca a doua
dezvoltarea. Statul capitalist trăiește din taxe și impozite (care pe
familie. Oamenii socializau, se împrieteneau, nu exista lupta de
vremea socialismului nu existau, oamenii erau liberi față de fisc,
acum pentru parvenire – firește, vorbesc statistic. Uscături și
cu excepția unor taxe locale). Dacă statul este sărac, și veniturile
chiulangii există peste tot. Studenții, la terminarea studiilor
sunt mici și în consecință, nu își poate realiza rolul său social:
primeau o repartiție guvernamentală în ordinea mediilor. Dacă
asigurarea unei vieți demne pentru toți cetățenii săi.
nu le convenea, puteau căuta alt loc de muncă. Important este
că acel loc de muncă se găsea. Și că se putea trăi cu acel
Ce nu a mers? Ce a făcut rău PCR? Ce au făcut rău partidele
salariu.
comuniste din fostele state socialiste?
2. A realizat o economie planificată, pe baza naționalizării
1. Monopartidismul. Deși în unele state (Polonia, Ungaria)
mijloacelor de producție. Cooperativizarea agriculturii a fost de
existau și alte partide, ele trebuiau să recunoască rolul
asemenea un pas înainte, ducînd la o mobilitate socială de
conducător al partidului comunist. În lipsa unei opoziții
neimaginat astăzi. Țăranii își puteau trimite copiii la facultăți,
socialiste, partidele comuniste s-au des-ideologizat și s-au
o mare parte din intelectualitatea noastră de azi provine de
confundat cu administrația de stat.
acolo. Că, după 1990 s-au desfiinţat CAP-urile poate nu este
numai vina lor. La mine în sat ţăranii îmi spun că era mai bine
(continuare în pag. 11)
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Așa cum burghezia are o droaie de partide din care să
aleagă, tot aș și clasa muncitoare trebuia să aibă mai multe
variante de politici. Trebuiau admise toate partidele care
recunoșteau proprietatea socialistă și planificarea.
2. Orice partid aflat la putere atrage un roi de profitori fără
altă ideologie decît propria chiverniseală. Dar dacă partidul
acela mai este și unic, se confundă cu statul și a guvernează
40 de ani, e și mai rău.
El se osifică și ajunge să fie capturat de șleahta
fripturiștilor. Aceștia au fost nomenclaturiștii. Ei au devenit o
castă ruptă de masa populației, avînd ca principală grijă să se
pună bine cu șefii lor.
3. Dar această castă nu se putea bucura de rezultatul
acumulării (o proporție mare dintre ei aveau acces la resurse,
deci puteau fura iar unii chiar asta făceau) deoarece, spre
deosebire de burghezul clasic, nomenclaturistul căzut în
dizgrație nu mai era nomenclaturist – devenea un om obișnuit.
Asta i-a înstrăinat de idealul socialist pînă și pe aceia
care trebuiau să îl apere – adică pe nomenclaturiști. Dorința
lor de a deveni burghezi normali ar explica repezeciunea
uimitoare cu care, după loviturile de stat antisocialiste au
devenit apologeți ai economiei de piață și al statului de drept.
Statul de drept este cel care protejează proprietatea privată. Ai
furat, nu te-a prins, ești OK: poți lăsa rezultatul furăciunilor
urmașilor. Care vor deveni respectabili.
4. Partidele comuniste, lipsite de credința în măreția scopului
inițial, aceea de a crea sociatatea fără clase, au lăsat garda jos.
Propaganda lor și-a pierdut credibilitatea. Cetățenii au început
să ia de bună propaganda dușmanului (care, mai ales după
alegerea lui Ronald Reagan, s-a întețit). În jargonul de acum,
am putea spune că au pierdut la PR – la relații cu publicul.
Dar mă întreb acum cum ar fi putut face propagandă
dacă nu se auzea și vocea adversarului? Trebuia să existe și o
libertate a presei – în măsura posibilului. Ca să polemizezi cu
imperialismul, ar trebui să auzi și ce zice imperialistul. Toată
lumea asculta Europa Liberă, de exemplu, dar oficial aceasta
nu exista.
De aceea, de exemplu, polemica făcută de
”Săptămîna” cu această oficină a CIA era bizară. Revista lui
Eugen Barbu îi combătea fără ca, oficial, aceia combătuți să
existe.
5. Mai rău, cetățenii nu puteau părăsi țara decît cu greutate.
Dacă fiecare român ar fi avut pașaport și dreptul de a pleca
din țară oriunde, după o vreme s-ar fi potolit și ar fi văzut că
nicăieri nu umblă cîinii cu colaci în coadă. Și, desigur, țările
din Vest nu i-ar mai fi primit – așa cum s-a întîmplat imediat
după 1989. Așa, își puteau permite să accepte o masă mică de
dizidenți, în scopuri propagandistice. Iar fructul interzis este
cel mai gustos.
6. Și mai rău, la ei în țară, cetățenii deveniseră de rangul 2. Ei
nu aveau acces la magazinele în valută, motiv pentru care a
apărut o piață neagră a valutei care ajunsese la cote
halucinante. În 1989 un dolar, care era fixat oficial la 14 lei ,
sărise de 100 de lei! De ce statul nu s-a implicat el însuși în
schimbul valutar? Nu înțeleg nici azi.
7. Și au mai făcut ceva greșit partidele comuniste aflate la
guvernare: nu s-au solidarizat împotriva imperialismului
occidental. După schimbările din 1989, noile guverne s-au
repezit să taie legăturile care existau între fostele state
socialiste, au desființat CAER, Tratatul de la Varșovia și s-au
repezit, pe cont propriu sau în alianțe stupide (grupul de la
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Visegrad) să intre în grațiile SUA și UE. Ca să intre în UE și-au
cedat suveranitatea și au intrat în NATO. Prea puțin s-au
bucurat națiunile din Est de independență – cam 10 ani. Pe
scurt, cetățenii aveau acces la lucrurile vitale, dar nu la fleacuri.
Dar fleacurile sunt strălucitoare și te fac să îți pierzi mințile.
Muncitorilor li s-a băgat în cap că nu contează cine te plătește
– statul sau patronul, atîta vreme cît îți iei leafa. Dar ți-o iei?
Aiurea, nu mă dă pe mine patronul afară, că nu sunt bețiv și
nici scandalagiu. Au văzut acum pe pielea lor ce înseamnă
șomajul. Țăranilor, li s-a băgat în cap că dacă ar munci ei
pogoanele din strămoși, ar duce-o mai bine decît cu CAP-ul.
Unii – puțini – foarte puțini chiar o duc mai bine.
Intelectualilor, că dacă ești în capitalism, ești liber și poți să te
îmbogățești. Doar stupid people (să citez dintr-un clasic de
tristă amintire) nu se îmbogățesc. Iar ei nu sunt stupid people
fiindcă au facultăți. Ce ar fi trebuit să facă partidele comuniste
ca să fie bine? Ar fi trebuit să stimuleze dezbaterile libere pe
diverse teme. Să încurajeze oamenii să își susțină opiniile,
chiar dacă erau diferite de linia oficială. De exemplu, în 1972,
atunci cînd România a aderat la FMI şi Banca Mondială,
populația nu a știut în ce am intrat și care erau riscurile.
Formal, propunerea a fost supusă dezbaterii comisiilor
permanente ale Marii Adunări Naţionale. Deputaţii, care habar
nu aveau despre ce este vorba, au primit vestea cu aplauze.
Singurul care merita apreciat a fost Constantin
Pîrvulescu. El l-a întrebat pe ministrul de Finanţe dacă ştia în
ce bagă România. Nu cred că știa nici el, nici Ceaușescu.
Banca Mondială a oferit României cam 3 miliarde de
dolari iar FMI cam 6 miliarde de dolari. Toate după criza
petrolieră din 1973.
Datoria a urcat pînă la 11 miliarde în 1982, datorită
creșterii dobînzilor – lucru neanticipat de decidenții noștri de
atunci. La sfîrșitul anilor 70, adică destul de repede, FMI a
început să își arate colții. Experții lor – tolerați în România –
ne cereau să renunțăm la protecționism.
Să înfiinţăm un sistem privat de sănătate, să facem
reforme ale învăţământului preuniversitar pentru ” dobândirea
competenţelor cerute de piaţa muncii” și alte rețete de ale lor
(poate i-or fi propus lui Ceaușescu și privatizări, obrăznicia
creditorului față de debitor e mare).
Fiindcă nu ne-am supus, experții au declarat în 1982
că România a intrat în incapacitate de plată. Într-un puseu de
demnitate, Ceaușescu a convins conducerea partidului asupra
unui plan de rambursare forțată a datoriei, care a fost plătită în
9 ani în loc de 25 de ani, așa cum era planificat.
Și s-a ajuns unde s-a ajuns. Cu prețul a 9 ani de
suferință a poporului. După război, mulți viteji se arată.
Privind în urmă, PCR a făcut două greșeli economice: prima că
a apelat la rechinii financiari (așa numitele piețe financiare)
pentru împrumuturi, și a doua că le-a plătit.
Dacă exista o dezbatere serioasă în societate pe
această temă probabil că nu s-ar fi ajuns la ele. Deși, vedem
cum după lovitura de stat din 1989 România a repetat prima
greșeală la modul monstrous: datoria actuală a României este
de 75 miliarde de dolari!
http://www.bnr.ro/Datoria-externa---BPM6-11333.aspx
Cu banii împrumutați înainte de 1989, România a făcut
ceva: a modernizat industria, a construit case, Canalul,
Metroul, combinate metalurgice.
Ce face acum cu datoria, nu știm.
Prof. univ. Gheorghiță Zbăganu
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Mesajul Partidului Comunitar din
România adresat celui de-al XX-lea
Congres al Partidului Comunist Grec (KKE)

Dragi tovarăși,
Este o plăcere pentru noi să vă transmit felicitările
noastre tovărășești, împreună cu dorințele noastre sincere de
succes cu prilejul Congresului al XX-lea al Partidului
Comunist din Grecia.
Este convingerea noastră că Congresul va reprezenta un
pas important spre consolidarea în continuare a Partidului
dumneavoastră, a mișcării muncitorești în Grecia, Balcani,
Europa și în lume, că aceasta va ajuta pe cei care luptă pentru
o mai bună , pentru socialism.
Noi, membrii Partidului Comunitar din România,
sîntem alături din voi, sprijinim pe deplin lupta voastră și
nutrim speranța că acest Congres va ajuta la întărirea relațiilor
noastre reciproce, în beneficiul clasei muncitoare unite,
unitate necesară pentru luptele viitoare împotriva
capitalismului,
țelul
nostru
comun.
Trăiască unitatea clasei muncitoare!
Cu salutări tovărășești!
Liviu Lungu
Președintele

”Actorul" nord coreean pe scena
economică internațională
Evoluțiile negative în relația Penianului cu un important
aliat, Malaezia, fac în aceste zile prim planul multor reportaje
din presa internațională. Nu voi insista asupra acestui aspect,
deja arhicunoscut, ci voi încerca să răspund unei alte întrebări,
anume pe cine se mai pot baza pentru sprijin autoritățile de la

Phenian la începutul acestui an.
Potrivit RFA si postului de radio "Free Asia", care citează
o sursă din provincia nord coreeană Hamgyingul de Nord (la
frontier chineză), " suspendarea exportului de metale rare ar fi
doar o măsură temporara, mai mult legată de retorică decît de o
acțiune concretă", deoarece Phenianul nu are în acest moment
alte importante produse din care să își poată asigura
substanțiale venituri pe piețe externe si s-ar vedea, pe zi ce
trece, tot mai văduvit de parteneri comerciali.
Mai mult decît atît, în toamna anului trecut, în zona de
nord-est a țării s-au produs inundații catastrofale, fiind
înregistrate cele mai însemnate căderi de precipitații de cînd se
întreprind observații meteorologice în jumătatea de nord a
peninsulei iar iarna, ce încă nu a trecut la Phenian, a fost foarte
grea. Ca atare, din nefericire pentru poporul coreean din nord,
există o dată în plus dificila perspectivă a penuriei alimentate.
Potrivit aceleiași surse, minereul de fier provenit de la
Musan și magneziul din zona minieră de la Dancheon sunt în
continuare destinate pieței chineze, însă metalele rare cum ar fi
molibdenul și cobaltul din provincia nord coreeană Hoeryeung,
nu mai ajung în China începînd cu a doua jumătate a lunii
ianuarie. Exportul de cărbune spre piața chineză ar contribui,
potrivit presei din China, cu circa 40% aportului valutar al
Republicii Populare Democrate Coreene. Numai anul trecut,
China ar fi importat din Coreea de Nord peste 22 de milioane
de tone de cărbune.
Pe de altă parte, potrivit unui studiu geologic al specialiștilor
chinezi si datînd din 2014, statul nord coreean ar deține mai
mult de o treime din rezervele globale de metale rare.
A renunțat, oare, China să își sprijine aliatul fidel coreean?
Aceasta este o întrebare pe care, poate, și-o adresează mai mult
sau mai puțin retoric mulți analiști.
Potrivit unor experți ONU, respectivele metale rare ar fi
comercializate de către autoritățile
nord coreene prin
intermediul Chinei.
De asemenea, în mod discret, China ar cumpăra în
continuare circa ...90% din produsele nord coreene destinate
exportului și ar continua să ofere aproximativ 80% din
produsele de larg consum destinate vieții de zi cu zi în
Coreeade
Nord.
În același timp, autoritățile de la Phenian mențin
parteneriate viabile cu parteneri africani: potrivit unui raport al
ONU ce datează din luna noiembrie a anului trecut, guvernul
Republicii Democrate Congo ar fi primit pistoale mitralieră
calibru 7,62, varianta nord coreeana a bine cunoscutului
Kalașnikov, si alte armamente ce sînt în prezent în dotarea
gărzii prezidențiale si a unor unități speciale ale politiei din
acest stat african.
(continuare în pag. 13)
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De asemenea, potrivit aceluiași studiu, experți militari
nord coreeni se ocupă și în prezent de pregătirea sportivă și în
domeniul artelor marțiale a membrilor gărzii prezidențiale a
Angolei.
Uganda, alt pertener tradițional al Phenisnului, beneficiază
și ea de un program de pregătire al piloților și a personalului
tehnic al forțelor sale aeriene cu specialisti nord coreeni, în
baza unui contract ce urmează sa expire in luna martie a
acestui an.
CIPRIAN POP

Rușii sunt părinții presei din Țările
Române
Pe 18 februarie 1790, inițiatorul primei publicații
periodice de pe teritoriul românesc a fost celebrul prinț
Potiomkin, amantul Ekaterinei cea Mare
În istoria unei națiuni, presa are un rol esențial.
România nu face excepție, pentru că evenimentele care au dus
la crearea națiunii române și a statului modern au fost lansate
și susținute de presă — de pana unor gazetari vizionari și
patrioți, în același timp cronicari ai vremurilor și oameni
politici — creatori ai vremurilor. Îi amintesc aici pe
"învățătorii neamului" — Gheorghe Asachi și Ion Heliade
Rădulescu, pe aprigii C.A. Rosetti și Cezar Bolliac, pe
enciclopedicii Bogdan Petriceicu Hașdeu și Nicolae Iorga, iar
lista poate continua — întru argumentarea că spiritualitatea
românească are a se mândri cu valori de prim rang.**
Dar, un fapt mai puțin cunoscut este că presa română,
cu toate publicațiile sale superbe și minunații săi ziariști, a
avut un început… rusesc. Și nu este singurul domeniu în care
rușii au deschis românilor calea. Părintele primei publicații de
pe teritoriul românesc a fost cunoscutul prinț Potiomkin,
legendar atât ca militar, dar și ca amant al Ekaterinei cea
Mare. Ca personaj de lume, prințul Potiomkin a fost un
adevărat factor de emancipare al boierimii moldovene.
Pe 18 februarie 1790, la Iași apărea primul periodic
editat pe teritoriul principatelor române, "Courier de
Moldavie". Era scos de ofițeri ai armatei ruse care staționa în
acea perioadă în Moldova, cartierul general al mareșalului
Grigori Alexandrovici Potiomkin fiind la Iași. Concepută ca
un cotidian bilingv — în română și franceză — publicația
făcea parte dintr-o strategie de informare și propagandă a
prințului Potimkin asupra mersului războiului ruso-turc.
Publicația cuprindea relatări ale evenimentelor recente din
război, dar și articole de la curtea imperială rusă.
Enciclopedia română menționează: "Courier de
Moldavie este considerată a fi primul ziar din spațiul
românesc, apărut în 18 februarie 1790, la Iași. Courier de
Moldavie nu era un ziar în accepțiunea modernă, ci o
publicație periodică cu caracter de informare militară, editată
de soldații ruși ai armatei lui Potemkin. Acesta din urmă era
stabilit la Iaşi, iar din nevoia de a fi informat despre mersul
războiului dintre armatele ruse cu cele turcești, a comandat
publicarea unei foi cu ultimele evenimente. Courier de
Moldavie era publicație bilingvă, tipărită în limbile franceză
şi română”. Partea română era redactată de Scarlat Sturza,
ginerele lui Constantin Moruzzi fostul domn al Moldovei.
Publicația va apărea timp de doi ani, iar informațiile militare

Foto: “Courier de Moldavie”, primul periodic editat pe teritoriul
principatelor române, la Iași.

vor face din ce în ce mai mult loc informațiilor externe,
foiletoanelor timpului și altor știri din Imperiu și din Europa.
"Courier de Moldavie" a fost bine receptat de intelectualitatea
progresistă ieșeană, contribuind la emanciparea națională.
Prima publicație românească a apărut abia în 1829, tot la
Iași — "Albina românească", ziarul editat și condus de
Gheorghe Asachi a cărui primă dată de apariție a fost 1 iunie
1829. Despre întâietatea ziarului scos de ruși în istoria presei
române, scrie și prof. univ. Ion Țurcanu în excelenta sa lucrare
"Istoria românilor: Cu o privire mai largă asupra culturii"
(Brăila, 2007): "Dacă se exceptează periodicul de limbă
franceză Courier de Moldavie, editat din 1790 la Iași de
autoritățile militare ruse în Principate, atunci se poate spune că
înainte de 1800 aici nu existase presă", scrie Ion Țurcanu.
**Poate cel mai strălucit exemplu de gazetar influent
este C.A. Rosetti, cel care a provocat prin ziarul său "Pruncul
român" coagularea nucleelor revoluționare de la 1848 din
Muntenia, din același ziar și din editură a finanțat revoluția din
Muntenia lui 1848; exilat, editează publicații în străinătate prin
care adună viitorul nucleu unionist de la Paris, revine în țară și
editează marele cotidian "Românul", cel care va determina în
bună măsură opinia publică valahă să accepte Unirea și dă
tonul alegerii lui Cuza, apoi este cel care provoacă și susține
detronarea voievodului; în perioada tulbure a războiului rusoturc, când multe voci erau împotriva intrării României în război
(inclusiv Mihai Eminescu), ziarul lui Rosetti este vehement în
favoarea alianței cu Rusia și, în calitate de președinte al
Adunării Deputaților, pragmaticul gazetar face în așa fel încât
celebra Declarație de Independență din 9 mai 1977, citită de
inegalabilul orator
(continuare în pag. 14)
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Mihail Kogălniceanu, să fie votată de deputați. Iată
deci puterea presei — un jurnalist și ziarele sale au
determinat revoluția pașoptistă, Unirea, ridicarea și căderea
unui mare voievod, Independența.
Preluat după Sputnik.md

Oare, ce ar spune Ataturk?

Fondatorul Turciei moderne Kemal Ataturk

"Războaiele de uzură" începute de "sultanul" de la
Ankara în vara trecută împotriva armatei, a valorilor seculare
și a propriului său popor, nu sînt singurele confruntări
cunoscute. După Crăciun, mai multe publicații și posturi de
televiziune din întreaga lume au scos la iveală date relevante
despre cum îi confruntă șeful Statului turc, și pe creștini, dar
și pe cetățenii străini care își exprimă deschis dezacordul fată
de politicile sale.
Astfel, aflăm cu ceva timp în urmă despre soarta
canadienei Ece Heper, care este în prezent în detenție în
Turcia, pentru că a îndrăznit să comenteze la adresa lui Recep
Tayyip Erdogan pe Facebook. Cazul său a fost adus la
cunoștința autorităților canadiene, care fac demersurile
necesare pe lîngă autoritățile turce în vederea eliberării sale,
potrivit canalului de televiziune CBS.
Heper locuia de ani buni în Turcia cu cei cinci cîini pe
care îi salvase din adăposturi locale, ea fiind cunoscută de
către prietenii săi turci și canadieni (care au oferit sub
adăpostul anonimatului informații canalelor de televiziune din
Canada) cu multiple probleme de sănătate, prietenii ei
exprimîndu-și îngrijorarea cu privire la accesul ei la
medicamente și la asistența medicală corespunzătoare, în timp
ce rămîne în arest.
Pe Facebook și pe blogul său, ea a manifestat un real
interes pentru situația drepturilor omului și pentru problemele
cu care se confruntă kurzii, exprimînd în mod direct
dezacordul pentru politicile aparatului represiv al lui
Erdogan.
Președintele turc a atras și atenția unor diplomați
occidentali, Ambasadorii turci la Viena, Berna, Bruxelles sau
Berlin fiind chemați la Ministerele de Externe ale statelor
unde se aflau la post pentru a li se înmîna note de protest
pentru numărul tot mai mare de acțiuni împotriva libertății de
exprimare, aproximativ 2 mii de cazuri fiind deschise pentru
pretinsa acuzație de a-l fi "insultat" pe Erdogan, aceste cazuri
incluzând pe cel al unei foste Miss Turcia și al unui elev în

pagina 14

vîrstă de doar 16 ani. De asemenea, tot recent, un bărbat a
primit o sentință cu suspendare pentru că publicase pe
Facebook imagini care îl asemănau pe Președintele Erdogan
cu personajul fictiv Gollum din "Stăpânul inelelor".
Dincolo de aceste cazuri, mai există încă unul, la fel de
deranjant, anume situația pastorului american Andrew
Brunson, misionar din Carolina de Nord, care a trăit în Turcia
de mai bine de doua zeci de ani.
În dimineața zilei de 7 octombrie 2016, Brunson a fost
chemat la secția de poliție locală din Izmir. Inițial, a crezut că
va primi mult așteptatul "card de ședere permanentă", însă
ceea ce a primit a fost un mandat de arestare, fiind acuzat de...
"terorism".
La sosirea în respectiva secție de politie, a fost
informat că devenise indezirabil pe teritoriul Statului turc,
deoarece reprezenta o "amenințare la adresa securității
naționale", o scuză comună folosită de autoritătile locale
pentru deportare din Turcia. În loc să fie imediat deportat, el a
fost reținut timp de peste 63 de zile, timp în care i-a fost
refuzat accesul la avocatul său turc. Mai mult decît atît,
Brunson fost plasat în detenție solitară, autoritățile turce
nepermițîndu-i acestuia nici măcar contactul cu familia sau cu
prieteni localnici.
Este, de asemenea, de subliniat că de-a lungul acestui
calvar nu a existat nici un fel de ajutor din partea
Administrației Obama iar acum familia pastorului a adus
cazul său și în atenția Administrației lui Trump.
Pe de-altă parte, mai mult de o sută de militari turci
aflați la post la NATO, precum și membrii familiilor acestora,
au cerut azil politic în Belgia începînd din vara anului trecut,
după cum relatează ziarul La Libre Belgique în ediția sa din 6
ianuarie anul curent.
Sursele consultate de acest ziar susțin că reprezentarea
Turciei la NATO a fost literalmente "decapitată" de epurările
intreprinse de guvernului lui Erdogan ca răspuns la tentativa
de lovitură de stat din 15 iulie anul trecut.
Dintre cei 53 de ofițerii care lucrau la sediul
Organizației de la Bruxelles, 42 au fost au cerut azil în Belgia
în perioada imediat următoare, conform sursei menționate.
De asemenea, aproape 450 dintr-un total de 600 de
poziții care îi corespundeau Turciei în diferite structuri ale
NATO, inclusiv la bazele de la Ramstein, în Germania,
Norfolk în Statele Unite și Napoli, în Italia, au rămas vacante
după lovitura de stat eșuată.
În tot acest timp, Erdogan a distrus și ceea ce se
realizase cu greu în privința procesului de pace cu rebelii
kurzi, început cu cîțiva ani înainte, și a lansat o campanie
militară majoră în orașele și localitățile locuite de aceștia în
partea de sud - est a Anatoliei, campanie ce a lăsat în urma mii
de oameni fără adăpost, morți și răniți.
O altă campanie realizată cu un macabru succes este
cea referitoare la reducerea la tăcere a mass-mediei locale
care îi critică regimul și acțiunile, manevre ce merg de la
hărțuire și pînă la arestare, totul într-o încercare de a restabili
o formă de guvernare islamică bazată pe legea Shariei...adică,
exact îngroparea acelor valori pentru care cu atîta dăruire se
lupta Ataturk acum aproape un secol.
Ciprian Dorel POP.
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Hugo Chavez comemorat la București
Pe 5 martie s-au împlinit 4 ani de la trecerea, prematur,
în neființă a lui Hugo Chavez Frias președintele deschizător
de drumuri noi și speranță al Venezuelei moderne. A devenit,
putem spune, deja o tradiție ca în fiecare an, la începutul
lunii martie, Hugo Chavez să fie comemorat și în România,
la București, prin grija Ambasadei țării pe care a iubit-o atît
de mult, Republica Bolivariană a Venezuelei, cu participarea
constantă a prietenilor din România, individuali sau
constituiți în grupuri și asociații de prietenie dintre care se
distinge
Asociația
de
Prietenie
RomânoVenezueleană”Simon Bolivar” fondată și condusă de tov.
Petre Ignatencu încă din anul 2008.
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activităților și inițiativelor sale pe plan intern.
Printre cele mai importante aspecte ale moștenirii
Comandantului Hugo Chavez Frias, se evidențiază în primul
rînd, ferma lui apărare a democrației autentice (acea democrație
în care poporul nu doar decide cine să-l conducă dar este și
beneficiarul principal al realizărilor muncii sale); al doilea aspect
este cel de promovare a justiției sociale și a incluziunii
popoarelor, ce formează națiunea venezueleană, în viața politică
și socială a țării lor, Venezuela bolivariană...” Hugo Chavez Frias
și-a arătat interesul nu doar pentru formarea sa în domeniul
militar, în care s-a evidențiat, dar, de asemenea, și în formarea
gîndirii politice dedicată valorilor democrației, justiției, egalității,
lucruri care l-au determinat să pătrundă pe scena politică
venezueleană într-un context politic caracterizat de epuizarea
unui model de democrație reprezentativă (bipartizană), instaurată
de-a lungul a 40 de ani (1958-1998), în cadrul unui nou proiect
pentru crearea noilor fundamente ale Republicii. O parte din
sursele de inspirație ale gîndirii și acțiunilor lui Hugo Chavez
Frias, se bazează pe gîndirea ”Eliberatorului” Simon Bolivar, ale
lui Simon Rodriguez și Ezequiel Zamora.

foto deschidere amb Venezuelei Victor R. Carazo

Anul acesta manifestarea, sub formă de Colocviu, a avut
loc la reședința Ambasadorului Venezuelei la București, gazdă
onorabilă și primitoare a fost însăși Excelența sa ambasadorul
Victor R. Carazo și la ea au participat reprezentanți ai unor
partide politice de stînga care susțin conceptul lansat de Hugo
Chavez ”Socialismul secolului XXI” precum președinții:
Constantin Rotaru – președintele PSR; Liviu Lungupreședintele PCDR și Vasile Orleanu- președintele PSE. Au mai
participat ambasadori ai unor țări prietene ale Venezuelei dintre
care s-a distins ambasadoarei Cubei-Nieves Iliana H. Portales,
reprezentanți ai Ministerului Român de Externe și nu în ultimul
rînd membrii ai asociațiilor și grupurilor de prietenie.
Colocviul a avut ca subiect ”Dimensiunea politică a
personalității lui Hugo Chavez Frias” împărțit în două abodări:
una fiind dimensiunea internă-națională iar cealaltă externăinternațională. Prima dimensiune politică a personalității lui
Hugo Chavez, cea internă, a fost prezentată de președintele
Asociației ”Simon Bolivar”, Petre Ignatencu iar cea de-a doua,
cea externă, de prim-vicepreședintele aceleiași asociații,
prof.univ.Gheorghiță Zbăganu. Cele două prezentări au fost
bine apreciate de auditoriu dovada fiind aplauzele generoase
primite de cei doi. Prezentăm mai jos extrase din aceste două
alocuțiuni:
Petre Ignatencu
Ne-am întrunit să-l comemorăm, la patru ani de la dispariția
sa fizică, pe Comandantul Suprem Hugo Chavez Frias, care,
după cum se știe, a trecut în eternitate pe 5 martie 2013, la mai
puțin de 59 de ani de viață. S-a născut în Statul Barinas,
Venezuela, pe data de 28 iulie 1954, în plin exercițiu al
atribuțiilor sale ca Președinte al Republicii Bolivariene
Venezuela, lăsînd în urmă o moștenire politică, economică și
socială consistentă, sursă de inspirație valabilă în continuare
pentru societatea venezueleană, dar și în afara granițelor
Venezuelei. Mi-am propus ca în alocuțiunea mea să prezint
cîteva aspecte ale dimensiunii interne, naționale, ale lui Chavez,
a

Foto discurs Gheorghiță Zbăganu

Hugo Chavez a fost organizatorul Mișcării Bolivariene
Revoluționare 200 (MBR-200), și, după apariția sa pe scena
politică venezueleană a fondat Mișcarea ”A Cincea Republică (MVR)”, lucru care i-a permis să candideze pentru funcția de
Președinte al Republicii Bolivariene a Venezuelei, la alegerile din
1998, și unde a ieșit cîștigător. Succesul obținut atunci i-a permis
să construiască bazele unui proiect de transformări majore în viața
politică venezueleană, prin aprofundarea democrației, participarea
și includerea tuturor sectoarelor societății în viața politică a țării.
”..în anul 1999, a intrat în vigoare o nouă Constituție a
Republicii Bolivariene Venezuela, ca rezultat al activității
Adunării Naționale Constituente create la inițiativa lui...”
Printre aspectele fundamentale ale noului text constituțional,
care este, în mare parte moștenirea politică și socială a lui Hugo
Chavez, se evidențiază: consacrarea Statului Democratic de Drept
și Justiție, trecerea de la un model de democrație reprezentativă
(delegativă) la un nou model de democrație participativă și
protagonică, în care poporul are un rol fundamental, o nouă
diviziune a puterilor în Venezuela, care se adaugă la tradiționalele
puteri: executivă, legislativă și judecătorească, și anume se
adaugă puterea poporului și puterea electorală, precum și faptul
că noul text constituțional consacră, în dispozițiile sale, protecția
drepturilor popoarelor autohtone, a popoarelor indigene
venezuelene, consacră existența unui Stat multietnic și
pluricultural”, .......”iar în materie internațională, din preambul,
noul text constituțional venezuelean a consacrat integrarea latinoamericană și caraibiană ca fiind o axă fundamentală, și care a
devenit piatra de temelie a politicii externe a Venezuelei”.......”.
”....Hugo Chavez a propus transformarea modelului de
dezvoltare economică a țării, pentru a opri dependența de petrol
(care favoriza specula și deci corupția), si de a impulsiona
dezvoltarea altor
(continuare în pag. 16)
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domenii, cum ar fi cel agricol, de creștere a animalelorzootehniei, industrial și turistic al țării, prin intermediul unui
model de dezvoltare endogenă,( bazată pe producția de bunuri și
servicii care să nu afecteze mediul natural), plecînd de la
potențialul intern, venezuelean, precum și socialismul bazat pe
particularitățile interne, naționale, istorice și culturale, denumit
sugestiv, ”Socialismul Secolului XXI”.

Foto discurs Petre Ignatencu

Comandantul Hugo Chavez, a propus utilizarea resurselor
excedentare din veniturile petroliere, rezultat al prețurilor
ridicate ale petrolului la acel moment, ca elemente care
servesc, ca bază, pentru impulsionarea noilor sectoare ale
economiei venezuelene.
El a propus, de asemenea, înființarea Fondurilor pentru
Misiuni Majore (Programe Sociale), plecînd tot de la
resursele excedentare ale veniturilor de petrol, care servesc
drept impuls pentru așa-numitele Misiuni Sociale, care au
completat atribuțiile ministerelor existente și care aveau ca
obiectiv soluționarea datoriei sociale istorice a Statului cu
poporul venezuelean.
Printre cele mai importante Misiuni pe care le-a realizat, se
evidențiază:Misiunea Robinson, destinată alfabetizării întregii
populații a Venezuelei; Misiunea Sucre, pentru garantarea
accesului la educația universitară;
Misiunea Barrio Adentro, cu scopul de a acorda asistență
primară în domeniul sănătății populației, în plus față de
spitalele existente; Misiunea Amor Mayor, destinată integrării
populației și persoanelor de vârsta a treia în sistemul general
de pensii al țării; Misiunea Madres del Barrio, care vizează
abilitarea mamelor din sectoarele sărace ale țării; Misiunea
Vivienda, destinată să garanteze dreptul la o locuință pentru
din clasele muncitoare și medie a Venezuelei; Misiunea
Vuelvan Caras, cu scopul de a garanta accesul la muncă și
transformarea modelului economic al țării.
2. Prof. Univ. Gheorghiță Zbăganu
Pe plan internațional, moștenirea lui Hugo Chavez Frias
înseamnă, printre alte aspecte, vocația de a crea noi relații
internaționale bazate pe cooperarea pașnică a națiunilor,
promovarea multipolarității, respectul pentru suveranitatea
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Statelor, a independenței acestora, precum și integrarea
popoarelor din sud și integrarea latino-americană și caraibiană ca
și piatră de temelie a acțiunilor de politică externă.
Președintele Hugo Chavez Frias a fost în favoarea
democratizării relațiilor internaționale plecând de la reforma
generală a ONU, oferind o mai mare greutate Adunării Generale
ca un forum de decizii, precum și reforma necesară a Consiliului
de Securitate. În timpul mandatului său, în calitate de Președinte
al Republicii, Hugo Chavez a definit așa-numitele fronturi de
politică externă din Venezuela Andină, Amazonică și Caraibiană,
care au devenit primele acțiuni ale politicii externe din
Venezuela. De asemenea, a subliniat necesitatea promovării
principiului ”multipolarității”, care să permită Venezuelei
diversificarea relațiilor internaționale, adaptate la noile contexte
internaționale și globale. În mod similar, a subliniat nenecesitatea
promovării cooperării între popoarele din sud, ca un pilon al unei
noi lumi. În ceea ce privește așa-numitele fronturi de politică
externă (Andină, Amazonică și Caraibiană), Hugo Chavez a
propus pentru primele două consolidarea mecanismelor de
integrare subregională sud-americană, cum ar fi MERCOSUR,
existentă din 1991, precum și Promovarea Comunității Sudamericane a Națiunilor (CSN) în 2004, care mai târziu va deveni
Uniunea Națiunilor Sudamericane (UNASUR).
Președintele Hugo Chavez era în favoarea integrării
infrastructurilor sudamericane care să permită o mai mare
libertate de mișcare și schimb comercial. În aceeași măsură, a
propus ideea Integrării Energiei Sudamericane plecând de la
potențialul Venezuelei (în domeniu) și a pledat pentru crearea
PETROSUR.
În ceea ce privește Caraibe, Președintele Hugo Chavez a
propus o nouă schemă de relansare și cooperare solidară cu
această regiune bazată pe potențialul fiecărui Stat, fondată pe
egalitatea, independența și solidaritatea dintre State, sub o
schemă de cooperare energetică cunoscută ca și Petrocaribe, care
a apărut în 2005, și care este în vigoare și în prezent.
În mod similar, Președintele Hugo Chavez a fost în favoarea
noilor scheme de integrare, diferite de cele numite TLC’s,
precum ALCA, propunând în locul acesteia Alternativa
Bolivariană pentru Popoarele Americii Noastre (ALBA-TCP),
apărută în anul 2004, care este și astăzi în vigoare și este formată
din peste zece țări din regiune.
O altă moștenire a Comandantului Hugo Chavez Frias a fost
cea a contribuției în consolidarea schemelor majore de relansare
a Americii Latine și Caraibe plecînd de la Crearea Comunității
Statelor Latinoamericane și Caraibe (CELAC), creată la Summitul desfășurat în 2011, în Caracas, Venezuela, care este în vigoare
în prezent.
Hugo Chavez Frias a luptat pentru promovarea și apărarea
prețurilor juste ale petrolului pe piața internațională în beneficiul
popoarelor. Sub conducerea lui Hugo Chavez s-a desfășurat al
Doilea Summit al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol
(OPEC), care a avut loc în orașul Caracas în anul 2000. A fost în
favoarea cooperării între țările OPEC și cele non-OPEC în
stabilizarea pieței energetice globale precum și în căutarea
soluțiilor care permit cooperarea cu sectoarele mai puțin
vulnerabile în domeniul energetic.
A dat o importanță deosebită cooperării între popoarele din
Sud prin impulsionarea relațiilor cu Asia, Africa, America Latină
și Caraibe, prin intermediul Mișcării Țărilor Nealiniate
(MNOAL), al cărei membru este Venezuela da exercită și
Președinția Summit-ului, a cărei troică este formată din Iran,
Venezuela și Azerbaidjan.
De asemenea, Președintele Hugo Chavez a pledat în
favoarea intensificării relațiilor dintre America de Sud-Țările
Arabe (ASPA), prin mecanismul
(continuare în pag. 17)
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biregional, impulsionat în 2005, de cel care atunci era
Președintele Braziliei, Luis Ignacio Lula Da Silva, și sprijinit de
Președintele Chavez, pentru a intensifica legăturile dintre țările
din sud la toate nivelurile. În aceeași măsură, Președintele Hugo
Chavez a fost mereu în favoarea intensificării relațiilor cu
continentul Asia, prin intermediul relațiilor bazate pe egalitate,
respectul și complementaritatea dintre aceste țări. A dat atenție
profundelor legături istorice dintre popoarele din America Latină
și Caraibe cu continentul mamă Africa. Este de remarcat faptul
că în Venezuela a avut loc al II-lea Summit America de SudAfrica (ASA) în septembrie 2009, ceea ce constituie un nou
mecanism biregional între popoarele din Sud.
De asemenea, pe plan internațional, Venezuela sub
conducerea Președintelui Hugo Chavez, a promovat apărarea
cauzelor cum ar fi Palestina și dreptul la recunoașterea ca Stat în
comunitatea internațională. Președintele Hugo Chavez a fost
pentru diversificarea relațiilor internaționale ale Venezuelei, pe
baza cooperării și complementarității cu țări ca Rusia, China,
India, Africa de Sud, Malaezia, Belarus, Vietnam, Iran, ca parte a
construirii de noi poli de putere la nivel internațional.
În concluzie, propunerea lui Hugo Chavez în materie de
politică externă era de a promova și de a atinge un mai mare
echilibru în politica internațională, adică plănuia democratizarea
comunității internaționale și în acest fel să promoveze
coexistența sănătoasă a națiunilor. Hugo Chavez se opunea
dominării globale a anumitor țări și, prin urmare, sistemului
capitalist mondial considerând că era necesar un sistem mai
uman în relațiile politice și economice din mediul internațional,
și faptul că se va respecta autodeterminarea popoarelor; cu alte
cuvinte, Hugo Chavez s-a opus impunerii voinței imperiilor
asupra altor națiuni, războaielor favorizate de aceștia și
intervențiilor străine în problemele interne ale oricărei țări. Cu
scopul de a contracara puterile hegemonice, Hugo Chavez
propunea uniunea popoarelor din Sud și a țărilor în curs de
dezvoltare și nealiniate, și pentru acest lucru a apărat crearea
ALBA, CELAC, Petrosur, Petrocaribe, Telesur, Banco del Sur și
a susținut reforma ONU, dinamizarea Mișcării Țărilor Nealiniate,
OPEC, precum și diversificarea relațiilor și comerțului
internațional.
Acestea sunt unele dintre elementele moștenirii politice,
economice, sociale și internaționale lăsate de Comandantul
Suprem Hugo Chavez, moștenire pentru popoarele lumii.

Declarația de Solidaritate cu Guvernul
Republicii Bolivariene Venezuela
Noi, membrii ai organizațiilor de prietenie și solidaritate
cu Republica Bolivariană a Venezuelei dar și prieteni solidari cu
Guvernul și Poporul Republicii Bolivariene Venezuela din
România, ne exprimăm protestul nostru și respingem total și
absolut Raportul prezentat de către Secretarul General al
Organizației Statelor Americane-OSA, Luis Almagro, pe data de
14.03.2017, împotriva Venezuelei, a Guvernului Legitim al
Președintelui Nicolas Maduro Moros a autorităților și instituțiilor
acestei țări. Acest raport, prezentat de Almagro, este bazat pe
lucruri false și are ca scop crearea unei baze pentru a motiva o
intervenție externă în problemele interne ale Republicii
Bolivariene Venezuela, precum și izolarea acesteia în plan
regional și internațional. Constatăm cu îngrijorare că acțiunile
întreprinse de către Secretarul General al Organizației Statelor
Americane corespund cu agenda și obiectivele forțelor politice
de dreapta la nivel local, regional și internațional, care urmăresc
să destabilizeze și să încetinească reușitele Revoluției
Bolivariene, prin promovarea intervenției în afacerile interne

pagina 17

ale Venezuelei, prin pretențiile sale de a activa Carta
Democratică Interamericană.
Venezuela a demonstrat, ca nici o altă țară din regiune,
punctele forte ale democrației sale: desfășurarea a numeroase
alegeri electorale democratice începînd cu anul 1999, lucru care
reprezintă un exemplu evident pentru toți analiștii cinstiți din
toată lumea. De la adoptarea Constituției Republicii Bolivariene
Venezuela în 1999, prin referendum popular, Venezuela a devenit
o țară avansată în promovarea unui model de democrație
participativă autentică.
Noi, grupurile și organizațiile solidare, ne exprimăm
sprijinul necondiționat pentru Guvernul Președintelui Nicolas
Maduro Moros, denunțăm acțiunile forțelor antisocialiste
internaționale, a aliaților săi locali, regionali și respingem această
acțiune unilaterală a Secretarului General Almagro, care și-a
depășit atribuțiile și competențele funcției în cadrul Organizației
Statelor Americane-OSA prin încălcarea principiilor, scopului și
a obiectivelor acestei organizații.
Grupurile și Mișcările Solidare cu Guvernul și Poporul
venezuelean, declară că vor urmări, și în continuare, cu atenție la
astfel de amenințări împotriva Guvernului și poporului
venezuelean și vor reacționa corespunzător .
București, 17 martie 2017

DIN ACTUALITATEA VENEZUELEANĂ

1.ICSID dă dreptate Venezuelei în disputa cu Exxon Mobil
pentru Fâșia Petrolieră din Orinoco
Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de
Investiții (ICSID - International Centre for Settlement of
Investment Disputes) a emis marți 9 martie 2017, o decizie prin
care recunoaște dreptul juridic suveran al autorităților
venezuelene asupra zăcămintelor de la Cerro Negro.
După cum se cunoaște, Președintele Hugo Chavez a emis un
decret pentru naționalizarea Fâșiei Petroliere Orinoco și a
industriei petroliere din acel oraș, și au fost oferite o serie de
resurse pentru a despăgubi companiile participante la exploatarea
anterioară a acelor zăcăminte, printre acestea Exxon Mobil,
Chevron, BP, Total și Statoil. Majoritatea au acceptat propunerea,
însă Exxon Mobil a refuzat-o, și a denunțat la tribunalele
internaționale ceea ce au considerat a fi o încălcare a acordului de
la începutul exploatării. Înițial, pe data de 9 octombrie 2014,
ICSID a decis că Venezuela trebuie să plătească un total de 1,6
miliarde de dolari către Exxon pentru naționalizarea Cerro Negro,
din statul Monagas dar după contestația Venezuelei, aceasta
schimbă prima decizie și decide, de data asta, că Exxon nu trebuie
să primescă nimic și recunoaște astfel dreptul suveran al
Venezuelei asupra rezervelor sale de petrol în beneficiul exclusiv
al poporului venezuelean. ”Republica Bolivariană Venezuela,
țară care are probabil, cele mai mari rezerve dovedite din lume,
care se ridică la mai mult de 300 de miliarde de barili de țiței,
este o țară cu ușile deschise pentru investiții internaționale.
(continuare în pag. 18)
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acestui fapt este prezența a patruzeci și nouă de companii
petroliere internaționale din țări precum Rusia, China, Statele
Unite, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, India, printre alte
15 națiuni care operează în țara noastră în conformitate cu legile
și Constituția Republicii” …”Venezuela este țara viitoarelor
investiții energetice, pentru toți cei care doresc să o facă, inclusiv
ExxonMobil… dorim să continuăm să lucrăm împreună la
proiecte energetice pentru dezvoltarea Venezuelei, în cadrul
juridic național și al Dreptului Internațional, pentru Progresul
poporului nostru’’- declară autoritățile Venezuelei.
2.Cu sau fără OSA, Revoluția va lupta pentru demnitatea
popoarelor noastre! Declară Președintele
Nicolas Maduro

Caracas, 18 martie 2017 (MPPRE).- Președintele Republicii

Bolivariene Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a condamnat
sâmbătă lipsa de onoare a Secretarului General al Organizației
Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, și politica lui permanentă
de susținere a intervenționisului asupra țării.
În timpul unei întâlniri cu clasa muncitoare, care a avut loc la Palatul
Miraflores, Șeful Statului a denunțat, din nou, pretențiile lui
Almagro de a ataca, și de a interveni în Venezuela.
„Continuă să ne subestimeze, dar vom continua să le facem surprize,
deoarece cu sau fără OSA, Revoluția Bolivariană va continua lupta
pentru dreptate, egalitate, suveranitate, socialism, pentru
independența totală și absolută din America Latină și Caraibe; pentru
demnitatea popoarelor noastre împotriva celor care îi atacă”, a
adăugat Șeful Statului.
Secretarul General al OSA a prezentat zilele trecute
Președintelui Consiliului Permanent, actualizarea sa referitoare la
„Raportul” despre Venezuela, și a cerut suspendarea țării sudamericane din organismul multilateral.
Sursa: Ambasada Venezuelei în România

Cuba și Statele Unite colaborează contra
cancerului de plămân
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substanțe, testele faza I/II caută să demonstreze siguranța
produșilor cubanezi în combinație cu altă moleculă recent
înregistrată în Statele Unite.
După cum a explicat la ACN dr. Tania Crombet, director
de cercetări Clinice de la Centrul de Imunologie Moleculară
(CIM), din Cuba, unde sunt dezvoltate ambele substanțe, testele
faza I/II caută să demonstreze siguranța produșilor cubanezi în
combinație cu altă moleculă recent înregistrată în Statele Unite.
Studiile pe grupe, cu circa 100 de pacienți fiecare, vor
dovedi interacțiunea cu Nivolumab, terapie de gradul 2 pentru
pacienții cu cancer de plamân recurent, la care Cuba nu poate
avea acces din cauza blocadei impuse de guvernul american, și a
costului foarte mare, a spus dr. Crombet.
Pe lângă demonstrarea siguranței terapeutice, prin aceste
teste se va ajunge la o mai bună caracterizare a antigenelor
tumorale și la comparația genetică între tumorile primare și cele
rezistente, pentru a putea chiar determina care pacienți vor
răspunde mai bine la terapie.
Cercetătoarea, dr. Tania Crombet, a adăugat că echipa
americană, compusă din cercetători de la Institutul Roswell Park
din statul New York, este foarte motivat să avanseze în
colaborarea cu Cuba pentru că au și multă încredere în
posibilitățile Cimavax-ului EGF și Nimotuzumab de a prelungi
viața pacienților și calitatea vieții.
În acest sens s-a exprimat recent și Candace S. Johnson,
președinta Institutului Roswell Park, într-un interviu la
Cubadebate, unde savanta și-a arătat admirația pentru
creativitatea abordării cubaneze în acest domeniu, al cercetării și
producerii de produse proprii, cubaneze, care se disting prin
faptul că acestea nu atacă tumoarea direct ci marcatorii care
stimulează creșterea tumorii, și astfel se întărește sistemul
imunologic însuși.
Atât în Statele Unite cât și în Cuba cancerul de plămân
figurează ca prima cauză de mortalitate prin cancer, drept care
cercetătorii americani se gândesc ca în viitor vaccinurile să fie
preventive, a spus Johnson.
Totuși, dr. Crombet a precizat că încă imunoterapia este
un complement la alte tratamente convenționale precum chirurgia,
chimioterapia și radioterapia, și că cea mai bună armă de luptă
contra cancerului este reducerea factorilor de risc, cum este
obiceiul de a fuma.
La o reuniune cu medicii și cercetătorii din provincia
Camaguey, care conduc testele clinice ale acestora și ale altor
produse, directoarea CIM a expus rezultatele instituției pe 2016 și
proiectele pentru anul în curs, făcând o evaluare a dezvoltării
activității științifice din teritoriu.
sursa: Ambasada Republicii Cuba

România postdecembristă nu a fost
„de capul ei”

Camagüey, 16 martie 2017 (ACN) De la finele lui 2016 sa aprobat deschiderea cercetărilor cu vaccinul terapeutic
CIMAVAX EGF și anticorpul monoclonal Nimotuzumab, ambele
înregistrate în câteva țări, și cu o eficacitate dovedită în tratamentul
tumorilor maligne avansate.Colaborarea cu un spital din Statele
Unite unde se desfășoară două teste clinice ale vaccinului cubanez
contra cancerului de plămân va favoriza obținerea de noi date
științifice pentru a mări valoarea acestor produse.
După cum a explicat la ACN dr. Tania Crombet, director
de cercetări Clinice de la Centrul de Imunologie Moleculară
(CIM), din Cuba, unde sunt dezvoltate ambele

Mulţi dintre noi ne întrebăm -dece economia României a
ajuns la starea în care se află? Dece nu s-a valorificat potenţialul
productiv acumulat în perioada guvernării comuniste, care era cu
peste 50% mai mare decât cel de astăzi? La aceasta se adaugă şi
faptul că ţara noastră nu avea datorii externe, situaţie, se pare,
unică pe glob. Răspunsurile sunt multiple. Unul din ele este,
ignorarea cu bunăştiinţă a potenţialului uman, ştiinţific,
reprezentat de o serie de personalităţi cu mare experienţă în
conducerea economică, buni cunoscători a specificului deosebit
al economiei româneşti socialiste şi participanţi direcţi la făurirea
acesteia. Unul dintre aceştia este şi dl. Florea Dumitrescu, doctor
în economie, fost ministru al finanţelor şi director al Băncii
Naţionale a României. După ce ani de zile s-a străduit, împreună
cu alţi confraţi,
(continuare în pag. 19)
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membri AGER, să propună soluţii pentru bunul mers al
economiei postdecembriste, trecută în mod forţat la principiile
capitaliste de funcţionare, a aşazisei economii de piaţă, bazată în
principal pe caracterul speculativ al principilui „cerere şi ofertă”,
s-a hotărât să aducă în atenţia opiniei publice, inclusiv a
specialiştilor, un studiu ştiinţific asupra a ceea ce s-a întâmplat în
economia României postdecembriste şi „postcomuniste”, cuprins
în cartea „Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească”. Chiar
dacă au trecut 13 ani de la publicarea acestei cărți ideile cuprinse
în aceasta rămân valabile ca analiză, în perspectivă istorică, și
astăzi. De aceea am decis să republicăm considerațiile făcute,
sub forma unui eseu, imediat după lansare, de d-na Nina
Georgescu -Lector Universitar, Diplomat în specialitatea
Economie Politică. Redăm prima parte a acestui eseu:
1. O contribuţie valoroasă pentru literatura
economică Florea Dumitrescu, diplomat şi economist cu o
bogată activitate teoretică şi practică, a elaborat volumul
Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească cuprinzând studii,
articole, comunicări şi referate prezentate la congrese, conferinţe
şi simpozioane ştiinţifice, precum şi unele Scrisori Deschise ce
constituie documente de o importantă deosebită, din care
menţionez două: o scrisoare din 1995, în problema blocajului
financiar din economia românească post-decembristă adresată
Preşedinţiei României, Primului Ministru al Guvernului şi
Guvernatorului Băncii Naţionale a României şi cea de a doua
scrisoare din anul 2004 intitulată Casa de Economii şi
Consemnaţiuni să rămână în mâinile românilor adresată
Preşedintelui Românie, Parlamentului României şi Guvernului
României. Volumul reprezintă o contribuţie valoroasă, de
referinţă pentru literatura economică. Este un imens izvor de
cunoştinţe, de aflare a adevărului economic despre faţa văzută şi
nevăzută a Tranziţiei. În lipsa unui cadru teoretic şi conceptual
despre tranziţie în general şi despre tranziţia post-decembristă, în
special, volumul dr. ec. Florea Dumitrescu ne ajută să observăm
ceea ce nu este declarat public şi explicit. Este un merit
incontestabil. Constat că din avalanşa neobosită de analize
întreprinse de autor s-au obţinut un vast material de construcţie –
veritabile cărămizi – care pot fi utile în lucrări viitoare ale
cercetătorilor preocupaţi de definirea teoretică conceptuală a
tranziţiei după evenimentele din dec. 1989, dacă ea corespunde
modernităţii sau nu, dacă ea corespunde progresului social şi
emancipării omului. Mai arăt că analiza întreprinsă de dr. ec.
Florea Dumitrescu asupra politicilor economice, financiare,
fiscale, monetare şi valutare evidenţiază parţial, deci un segment,
din ceea ce eu numesc funcţia de oculare a conceptului ideologic
de Tranziţie. Consider că funcţia de ocultare are rolul bine
precizat de a obstrucţiona opinia publică să perceapă şi să vadă
că modelele existenţei din societatea post-decembristă sunt
impuse de organismele financiare internaţionale, Fondul Monetar
Internaţional, Banca Mondială, Uniunea Europeană şi alte
organizaţii. Ca atare, modelele post-decembriste a existenţei
oamenilor nu sunt nicidecum produsul fostelor ţări socialiste
după cum perorează canalele mass-media, comisarii politici ai
organismelor menţionate mai sus susţinute în aberaţiile lor de
unii ignoranţi autohtoni sau de cei a căror conştiinţă a fost
învinsă de instinctul de conservare, de interese meschine sau de
acaparare şi îmbogăţire prin jaf şi furt. Din modelele impuse din
afara fostelor ţări socialiste a rezultat o totală inadecvare între
formă şi fond. Arăt că în România toate programele de guvernare
au avut şi au ca bază doctrinară teoria neoliberală americană a
economistului Jeffrey Sachs, profesor la Harvard, intitulată
Terapia de Şoc, elaborată la începutul anului 1990. Mai mult,
pentru a nu exista dubii, unul din guvernele României chiar a
denumit Programul de guvernare pe 1997-2000 Terapia de Şoc.
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Adepţii şi susţinătorii lui Sachs din SUA şi Anglia au supranumit
terapia de şoc Leninismul răsturnat a lui Sachs, după obiectivele
urmărite, respectiv dezindustrializare, dezinvestire, decolectivizare
în sensul fărâmiţării marilor exploataţii agricole şi zootehnice
moderne, dezelectrificare, dezenergetizare, dezurbanizare etc.
Rezultatul aplicării terapiei de şoc de către guvernele orientate spre
neoliberalismul capitalist a fost, de exemplu în România,
incapacitatea acestora de a atinge nivelul PIB-ului obţinut de
România socialistă în 1989. Programul de guvernare Terapia de Şoc
pe 1997-2000 a fost dublat în 1998 de aşa-zisul Program-Anticriză
elaborat de FMI. Acest program a fost denumit demagogic anticriză.
În realitate, în tandem cu programul Terapia de Şoc, ambele
programe au avut acelaşi scop: accelerarea Tranziţiei prin criză,
provocatoare a unei multitudini de şocuri economice şi sociale care
să zguduie din temelii societatea românească slăbindu-i puterea
economică, să o înlăture de pe piaţa mondială şi să o facă
dependentă de capitalismul occidental perimat. Fac această
paranteză, întrucât autorul Florea Dumitrescu se întreabă în lucrarea
sa, de ce guvernele post-decembriste nu au menţinut nivelul de
dezvoltare al economiei avut de România la sfârşitul anului 1989 –
problemă asupra cărei voi reveni. Îngrijorător este faptul că
intelectualii şi tehnocraţii oficiali prin programele de guvernare, de
cabinet, de inspiraţie tacit-capitalistă, mai întâi la începutul anilor
’90 şi mai apoi din 1997 făţiş-declarativ, participă iresponsabil la
provocarea unei acute crize a progresului societăţii cauzată de
proliferarea exponenţială a sofismelor de genul, să distrugem în
numele dezvoltării sau pentru a ne fi bine trebuie să ne fie mai întâi
rău, sofisme generatoare de barbarie sub multiplele forme de
alienare a omului post-decembrist, alienare care poate fi dovedită
(dacă mai e nevoie!) cu ajutorul sistemului de indicatori ai calităţii
vieţii şi cu ajutorul Indicatorului Dezvoltării Umane (IDU). În aceste
condiţii de suferinţă colectivă, problematică analizată de Florea
Dumitrescu în lucrarea sa, societatea aşteaptă soluţii, în primul rând
de la economişti, aspect remarcat şi de prof. univ. dr. Mircea Bulgaru
şi pus în dezbaterea Congresului economiştilor din vara lui 2006,
congres care trebuie să aibă ca preocupare primordială – preciza
profesorul - elaborarea unui Proiect de scoatere a ţării din criză. În
alţi termeni, legat de conţinutul analizelor statistico-economice, a
concluziilor şi a propunerilor autorului lucrării Tranziţia. 1990-2004
aş pune problema în modul următor: de ce intelectualii şi tehnocraţii
guvernanţilor societăţii post-decembriste nu dau prin gândirea şi
acţiunile lor (activităţile lor), cel puţin tot atât cât au primit de la
societatea din care provin, societatea socialistă existentă înainte de
22 dec. 1989. Încă din subtitlul cărţii şi din primele pagini (p. 9, 24),
autorul volumului Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească
arată cauzele crizei de proporţii din România şi anume: politicile
economice, financiare, fiscale, monetare şi valutare. Nici una din
cauzele descoperite şi menţionate de dl. Florea Dumitrescu,
izbucnite precum vulcanii în anii tranziţiei, nu a precedat actuala
criză care a cuprins toate sferele de activitate. Ca urmare, arată
autorul, anarhia, sărăcia şi mizeria au devenit trăsături specifice
tranziţiei post-decembriste. Deşi în socialism nu a existat şomajul,
inflaţia, bolile sărăciei, natalitatea scăzută, mortalitatea crescută,
obstrucţionarea accesului la cultură şi alte tare specifice
capitalismului, sunt unii care susţin în scrierile lor, elaborate pentru
diferite organisme ale statului post-decembrist şi pentru difuzarea în
străinătate, că economia socialistă era în criză profundă înainte de
dec. 1989. Nimic mai fals decât toate aceste afirmaţii. Nu este spaţiu
să exemplific aici lucrările respective şi să arăt cum aceste lucrări se
înscriu în câmpul dezinformării, lucru lesne de întreprins pe fundalul
funcţionării monologului liberal, în condiţiile în care ideologia
marxist-leninistă a devenit oficial tabu şi antipatriotică. Trebuie
totuşi precizat că în anii tranziţiei dezinformarea a devenit o
obişnuinţă pentru societatea românească care a pierdut contactul cu
realitatea. Literatura economică abundă în aceste sens, iar pe seama
acestui gen de literatură se obţin doctorate, se construiesc înalte
poziţii sociale etc. Fac această precizare şi pentru a motiva de ce am
acceptat propunerea autorului Florea Dumitrescu de a-mi exprima
(continuare în pag. 20)
opinia faţă de cartea domniei sale
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economiei româneşti (p. 24-25). Desigur, spune Florea Dumitrescu,
vina aparţine oficialităţilor române a căror datorie elementară era
promovarea intereselor naţionale, în concordanţă cu art. 43 şi 134
din Constituţie (p. 24-25). Pe lângă acestea eu adaug şi spun. Este
evident că pentru a diminua sau pentru a scoate de sub
responsabilitate clasa politică, .se invocă aspectul inevitabil fatal al
tranziţiei. Mugur Isărescu vorbeşte chiar despre un blestem naţional
(Simpozion ştiinţific naţional, Relansarea creşterii economice în
România, Editura Economică, 2000, p. 33) iar alţi economişti
vorbesc de absenţa precedentului istoric care se face vinovat de
dezastrul economiei naţionale (Cunoaşte România Editura
Economică, 2004, p. 118, Coordonator prof. univ. dr. Constantin
Anghelache, dr. Aurel Camara). Şi în fine, politicienii promovează
principiul liberalilor post-decembrişti, afirmând că pentru a ne fi
bine trebuie mai întâi să ne fie rău şi trec cu vederea că de fapt toţi
guvernanţii şi-au dat acordul pentru ceea ce eu consider că este o
adevărată stare de necesitate ca în situaţii de război, de calamităţi
naturale majore. Această stare a fost provocată de anii de tranziţie
prin criză, care a condus la o depresiune fără precedent în istorie şi a
devastat vieţile a milioane de români. În faţa unor asemenea evoluţii
economistul Florea Dumitrescu, aşa cum
rezultă din volumul Tranziţia 1990-2004.
Experienţa românească, formulează analize,
concluzii şi propuneri, care ar fi trebuit să
trezească la realitate şi pe ultimul demolator
al economiei, guvernant şi politician din
România. Redau câteva formulări: Acordul
cu FMI – o mostră de program antieconomic; este un program de decimare, de
lichidare a activităţii economice care duce la
gravarea vieţii oamenilor. România aluneca
spre subdezvoltare; pe baza programelor de
felul celui pentru acest an şi pentru anul
următor încheiat cu FMI şi Banca Mondială,

Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească şi anume – cartea
reflectă cu rigoare realitatea economică a tranziţiei în perioada
1990-2004. Deci, această lucrare asupra căreia mă pronunţ, nu se
înscrie în câmpul antisocial al dezinformării. Să revin însă la falsele
afirmaţii din unele lucrări şi să presupunem că aşa ar fi. Dar iată că
un studiu efectuat O. E. C. D. arată că tranziţia a făcut ca o situaţie
deja rea să devină catastrofă, iar un raport U. N. D. P. din 1999
defineşte situaţia gravă din anii tranziţiei din fostele ţări socialiste
şi din fosta Uniune Sovietică astfel: o criză umană de proporţii
monumentale, asemănătoare cu Marea Criză a capitalismului din
1929-1933 şi arată, citez: Chiar şi astăzi, după un deceniu multe
ţări din regiune nu reuşesc să ajungă la nivelul consumului din
1989. În această parte a lumii, numărul persoanelor care trăiesc cu
numai patru dolari pe zi a crescut de la 4% în 1989 la 32% în 1994.
Şi în cartea Tranziţia 1990-2004. Experienţa românească, în spatele
cifrelor calculate de dr. ec. Florea Dumitrescu în perioada 19902004 se află realitatea devastatoare a suferinţei umane care continuă
şi azi în 2006, fără perspectiva că situaţia s-ar îmbunătăţi.
Consecinţa aplicării în economie după 1990 a politicilor economice,
financiare, monetare, fiscale şi valutare s-a concretizat, aşa cum
subliniază în mod repetat dl. Florea
Dumitrescu, într-o criză de proporţii
manifestată prin prăbuşireaproducţiei
industriale şi a P I B-lui şi prin explozia
gravelor dezechilibre din economie. De
aceea eu spun că autorii politicilor
economice la care se referă dl. Florea
Dumitrescu trebuie să fi fost pe deplin
conştienţi că în concepţia organizaţiilor
UE, FMI, Banca Mondială etc. nu se dorea
prevenirea colapsului din economie ci
dimpotrivă se urmărea provocarea lui.
Mai mult, la cauzele crizelor provocate
de ansamblul politicilor economice dictate din exterior s-a adăugat
lipsa de voinţă politică a guvernanţilor de a menţine cel puţin nivelul
de dezvoltare al României de la sfârşitul anului 1989. Aici se află
unul din răspunsurile la întrebarea pe care şi-o pun românii: de ce
viaţa lor a devenit insuportabilă în România şi sunt nevoiţi să-şi
câştige existenţa pe meleaguri străine, acceptând chiar munci
inferioare gradului lor de pregătire profesională? Exodul masiv al
românilor la cules de căpşuni în Spania este un exemplu. Un alt
răspuns este cel dat de prof. univ. dr. Dinu Marin, care spune:
Tranziţia este un experiment al eşecului şi s-a ajuns la o economie
non-economică (Simpozion ştiinţific naţional, Relansarea creşterii
economice în România, Editura Economică, p. 52). Dr. ec. Florea
Dumitrescu arată în lucrarea sa că, dacă politicienii şi guvernanţii ar
fi menţinut cel puţin nivelul de dezvoltare de la sfârşitul anului
1989, atunci România ar fi obţinut în ultimii 10 ani un produs intern
brut mai mare cu peste 100 miliarde dolari decât cel realizat efectiv,
ceea ce ar fi însemnat 2-3 milioane de locuri de muncă în plus,
venituri salariale cu 40-50 % mai mari şi pensia dublă faţă de cea din
anul 2000. Aceasta i-ar fi ferit pe români de degradarea atât de mare
a nivelului de viaţă şi de umilinţa de a sta cu mâna întinsă la Fondul
Monetar Internaţional pentru o rată de împrumut de 100 milioane de
dolari, condiţionată de obligaţii înjositoare. Asemenea condiţii sunt
umilitoare pentru poporul român şi distructive pentru viaţa
economico-socială, neţinând seama de realităţile şi cerinţele

totul se distruge, se desăvârşeşte dezindustrializarea ţării, se lichidează
bănci, se distruge sub lozinca privatizare-restructurare, avuţia
naţională, se deteriorează sănătatea oamenilor şi nivelul de instruire al
populaţiei, se degradează întreaga viaţă; România alunecă spre periferia
societăţii umane. România va rămâne multe decenii o ţară
subdezvoltată; adevăratele cauze ale dezastrului – erori comise în
gestionarea economiei şi politicile fiscale, monetare, aplicate an de an;
articolul 43 din Constituţia României să fie călăuza guvernelor şi
oficialităţilor Băncii Naţionale a României; Parlamentul trebuie să pună
piciorul în prag (p. 227, 235-242). Autorul mai spune că senatorul Ion
Raţiu a fost singurul politician român care a apreciat analiza cu titlul O
mostră de program anti-economic – Acordul cu FMI, analiză pe care a
şi publicat-o în ziarul Cotidianul (p. 243). Astăzi, când situaţia reală a
Tranziţiei contrastează puternic cu ceea ce comisarilor politici
internaţionali şi autohtoni le place să numească cei 45 de ani
dezastruoşi ai comunismului (intelectualii şi nu numai ei, ştiu bine că
această perioadă este numită impropriu comunism), perioadă în care
standardele de viaţă ale popoarelor din fostele ţări socialiste europene
au fost substanţial îmbunătăţite, tot mai multă lume se întreba de ce în
România, după cele două războaie mondiale, ţara a putut să-şi refacă
nivelurile antebelice într-o perioadă de 5-6 ani, în timp ce în actuala
tranziţie ea nu a putut reface nivelul economic din 1989 nici după 10
ani de zile (Nicolae Belli, Tranziţia mai grea decât un război, Editura
Expert, 2001, p. 33).
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