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"SĂ DAM CEZARULUI CE ESTE AL CEZARULUI"

1.SA DĂM CEZARULUI CE
ESTE AL CEZARULUI.....P 1

Spune un anticomunist, PETRE ȚUȚEA, despre un comunist, NICOLAE CEAUȘESCU
„Cînd voi muri eu, după mine rămîne un singur mare naţionalist în care să
credeţi, CEAUȘESCU. Nu ştiu eu cît de comunist e el, dar ţine cu naţia asta, să ştiţi de la
mine. Ăsta e român adevărat. Ţine cu noi!”
"Ceausescu a condus România timp de 24 de ani. Nu se poate spune că era „bine”
pe vremea lui, dar puțini știu cum era România înainte de Ceaușescu!
Acest conducător a fost pentru țara asta ceeace au fost Kemal Ataturk pentruTurcia și
Abdul Nasser pentru Egipt : TATAL NAȚIUNII!
Ceaușescu a scos România din Evul Mediu, de la lumina lumănării, la lumina
electrica, de la carul cu boi,la intreprinderi producătoare de automobile, camioane,
tractoare, locomotive și avioane…
Nu știu dacă, păstrînd proporțiile, există performanțe asemănătoare în istorie –
poate Ramses cel Mare. Ceaușescu a dictat să se ridice școli, spitale, diguri, baraje,
hidrocentrale, căi ferate, aeroporturi, baze militare subterane, lucrări hidrotehnice
portuare, flote de avioane si vapoare, irigații pe milioane de hectare, poduri
impresionante, bachiar si... autostrazi. In 24 de ani amărîți, răstimp în care a plătit
datoriile si a dublat populația urbană...
De fapt este incredibil!
Dacă știți despre ce vorbesc veți vedea că performanțele lui Ceaușescu frizează
IMPOSIBILUL!
Și, peste asta, a păstrat DEMNITATEA acestui popor de...”ingrați”!
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NICOLAE CEAUȘESCU ȘI ROLUL SĂU ÎN ISTORIE

Nicolae Ceauşescu (26 ianuarie1918- 25
decembrie1989) a condus Partidul Comunist Român
între anii 1965 şi 1989, iar din 1974 până la răsturnarea
sa a fost şi preşedinte al Republicii Socialiste România.
El a condus partidul pentru o perioadă mai lungă decât
oricare alt conducător şi, de aceea, putem spune că
personalitatea lui a marcat destinul acestuia mai mult
decât oricare dintre predecesorii săi. Sub conducerea sa
partidul a căpătat practic o nouă faţă, care se deosebea
mult de cea pe care o avusese acesta în primii săi ani.
Putem spune că un comunist din 1921, dacă ar fi
călătorit în timp până în 1981, nu şi-ar mai fi recunoscut
partidul, atât de mult se schimbase el sub conducerea
lui Nicolae Ceauşescu. Putem spune că acelaşi lucru sar fi întâmplat şi cu un comunist din 1951 dacă ar fi
călătorit până în 1981; nici el nu şi-ar fi recunoscut
partidul.

Aceasta nu atât pentru că se schimbaseră
oamenii din conducerea partidului- era firesc ca ei să se
schimbe- ci pentru că se schimbase linia partidului.
Această linie nu mai semăna deloc cu cea din primii ani
ai puterii populare şi cu atât mai mult nu mai semăna
deloc cu cea din primii ani ai PCR.
Am comemorat acum o lună 28 de ani de la
asasinarea lui Nicolae Ceauşescu şi a soţiei sale, Elena.
Asasinarea lor a reprezentat, după toate normele
juridice, o crimă barbară, care trebuie condamnată,
partidul nostru a condamnat-o în repetate rânduri și o va
condamna în continuare. Dar acum, în aceste momente,
în care partidul nu şi-a definit încă complet linia de luptă,
în absența unei hotărîri definitive privind înregistrarea
PCR în Registrul Partidelor Politice, pentru noi e
important nu numai să condamnăm crima de acum 28
de ani ci ne interesează şi altceva, anume: să analizăm

linia politică a lui Nicolae Ceauşescu, să vedem dacă ea
mai corespunde şi în zilele noastre, dacă ea ne este de
folos sau nu. Trebuie să vedem ce a fost bun şi ce a fost
mai puţin bun în timpul când a fost în fruntea PCR și a
țării.
S-au făcut oare şi greşeli? Şi dacă da, unde
anume s-a greşit?
Politica lui Nicolae Ceauşescu poate fi împărţită
în două domenii: domeniul politicii interne şi domeniul
politicii externe.
În domeniul politicii interne, Nicolae Ceauşescu s-a
manifestat, la fel ca şi Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca un
apărător al proprietăţii socialiste, al proprietăţii întregului
popor. După cum se ştie, pe 11 iunie 1948 în România a
avut loc naţonalizarea şi etatizarea principalelor
mijloace de producţie, adică trecerea fabricilor şi
băncilor din mâinile particularilor, străini şi români, din
mâinile patronilor, în mâinile întregului popor, sub
admininstrarea statului. Naţionalizarea şi Etatizarea din
1948 a fost o măsură profound progresistă, care a
schimbat în bine situaţia maselor largi, a celor ce
muncesc. S-a trecut de la o producţie capitalistă, bazată
pe exploatarea muncitorilor de către patroni, la o
producţie socialistă, în care nimeni nu mai este
exploatat şi în care roadele muncii se întorc către popor,
nu către un mic grup de bogătaşi. Prin urmare, pentru
marea masă a populaţiei calitatea vieţii a crescut
simţitor comparativ cu perioada interbelică. A dispărut
şomajul, a fost aproape eradicat analfabetismul,
asistenţa medicală era gratuită. Au fost eradicate o
mulţime de boli care bântuiau în perioada regimului
burghezo-moşieresc. Ca urmare, speranţa de viaţă a
crescut foarte mult, de la aprox. 49 ani în 1947 la peste
72 în 1989, iar România a fost una din ţările care, în
această privinţă, a înregistrat cele mai mari progrese.
Dar, deşi au dispărut şomajul şi exploatarea,
deşi pentru marea masă a oamenilor calitatea vieţii a
crescut, totuşi trebuie spus că noi, românii, nu trăiam în
1989 în socialismul de care vorbea propaganda oficială.
Ca să trăieşti într-o astfel de societate trebuie să fii
înaintea ţărilor capitaliste la toate capitolele.
Socialismul este o orânduire superioară capitalismului,
şi de aceea el nu poate fi în urma acestuia la nici un
capitol. O ţară socialistă trebuie, de exemplu, să
întreacă şi cea mai înaintată ţară capitalistă la producţie,
şi îndeosebi la producţia pe cap de locuitor. Ori, noi
eram înaintea Occidentului în ce priveşte echitatea
producţiei şi repartiţiei veniturilor, dar eram în urma
Occidentului în ce priveşte volumul producţiei de bunuri
materiale, în special cele de consum. Eram înaintea
Occidentului la dreptate socială, deoarece la noi
aproape nimeni nu era pe drumuri, aproape nimeni nu
dormea pe stradă, în vreme ce în America erau milioane
de oameni care dormeau în stradă. Dar, eram în urma
Occidentului la producţie, deoarece la noi nu se
produceau atâtea bunuri,
(continuare în pag. 3)
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îndeosebi
bunuri de consum și sevicii, ca în Occident
)
capitalist dezvoltat. Eram înaintea Occidentului la un
capitol, dar eram în urma Occidentului la celălalt capitol.
De fapt, chiar şi Uniunea Sovietică, cu un teritoriu uriaş
şi cu resurse deasemeni uriaşe, se afla în această
situaţie. În realitate, nici în România şi nici în celelalte
ţări socialiste nu se încheiase revoluţia socialistă. Chiar
şi conducerea României recunoştea acest lucru, atunci
când spunea că România este o ţară în curs de
dezvoltare. Dar cum poate o ţară socialistă multilateraldezvoltată, aflată “pe drumul către comunism” să fie în
curs de dezvoltare? Ori una, ori alta. Adevărul este că în
România nu se încheiase revoluţia socialist. Noi nu
trăiam încă în socialism ca orânduire, ci trăiam într-o
perioadă de tranziţie, în care aveam doar bazele
socialismului. Noi eram ţară socialistă în ceea ce
priveşte regimul politic, ideologia oficială, şi forma de
proprietate, care era colectivă, dar nu eram o ţară pe
deplin socialistă, de vreme ce forţele de producţie de la
noi din ţară nu erau la nivelul celor din Occidentul
capitalist dezvoltat.
Cum se explică acest lucru? El se explică prin
faptul că socialismul, ca orânduire, se poate instaura
numai la scară mondială. Capitalismul a creat piaţa
mondială, şi de aceea socialismul trebuie să se bazeze
pe această piaţă mondială. Socialismul nu poate să
existe într-o singură ţară, ci numai la scară mondială.
Acest lucru a fost recunoscut de toţi marii clasici ai
marxismului. Lenin spunea că “Victoria socialismului
este imposibilă fără eforturile comune ale muncitorilor
din ţările înaintate”, adică din Occident. Troţki, care a
dus mai departe învăţătura marxist-leninistă, a spus că:
“Revoluţia începe la nivelul unei ţări, se continuă la
nivelul mai multor ţări şi se desăvârşeşte la nivel
mondial”. Atâta vreme cât revoluţia nu s-a desăvârşit,
adică n-a învins în toată lumea, ea poate fi înfrântă. La
noi revoluţia a fost învinsă tocmai pentru că nu
învinsese în în toată lumea. Dacă revoluţia ar fi învins în
toată lumea, atunci ea s-ar fi menţinut şi la noi.
Şi, cu aceasta, ajungem la cea de-a doua parte
a politicii lui Nicolae Ceauşescu, anume la politica
externă. Nici o ţară socialistă nu poate fi sigură decât
dacă revoluţia învinge în întreaga lume. De aceea,
pentru un partid comunist, aflat la putere, prima
prioritate trebuie să fie sprijinirea revoluţiei comuniste
internaţionale. Aceasta trebuie să fie prima prioritate, şi
nu trebuie să existe priorităţi mai mari decât aceasta.
Nicolae Ceauşescu credea însă altceva. El considera că
principala lui prioritate nu este sprijinirea revoluţiei
mondiale, ci menţinerea independenţei faţă de
URSS.Cuvântul “independenţă” e un cuvânt frumos.
Independenţa are, pentru comunişti, o anumită valoare.
Comunismul recunoaşte de altfel multe valori, dar numai
una poate fi fundamentală- răsturnarea capitalismului,
care nu se poate realiza în mod trainic decât în întreaga
lume. Aceasta este şi trebuie să rămână valoarea
numărul unua comuniștilor. Ori, există situaţii în care
unele valori pot intra în contradicţie cu valoarea
fundamentală. De exemplu, patriotismul poate intra în
conflict cu lupta împotriva capitalismului, cum s-a
întâmplat în 1914. În 1914 a fi patriot însemna să lupţi
pentru victoria propriei ţări în războiul mondial care
începuse. Dar aceasta intra în conflict cu lupta de clasă,
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pentru că dacă şi francezii, şi englezii, şi nemţii şi ruşii
luptă pentru victoria ţării lor atunci muncitorii se omoară
între ei, iar capitaliştii se menţin la putere. Datoria de
patriot îţi cerea să lupţi pentru victoria ţării tale, pe când
datoria de socialist îţi cerea să lupţi împotriva războiului.
Din fericire, muncitorii ruşi au ales calea a doua şi
Revoluţia din Octombrie 1917 a putut să învingă.
Ca şi concluzie putem spune că Nicolae Ceauşescu
a a vut un rol progresist pe plan intern şi a avut greşeli
în ceea priveşte politica externă. El a fost progresist
deoarece a apărat proprietatea socialistă a întregului
popor şi a greşit atunci când, în mod practic, a
abandonat revoluţia mondială, ba, mai mult, a preferat
să fie prieten cu puterile occidentale în locul unor puteri
socialiste. Ca atare, pentru a putea merge mai departe,
trebuie să preluăm ce a fost bun din opera lui şi să
reconsideram ceea ce a fost mai puțin bun pentru
poporul român și pentru cauza socialismului,
Petre Ignat

NICOLAE ȘI ELENA CEAUȘESCU
MARTIRI AI SOCIALISMULUI

Stimați prieteni,
Comemorăm astăzi, 25 Decembrie
2017, 28 de ani de la ASASINAREA
MIȘELEASCĂ
a Președintelui Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a
soției sale, Elena Ceaușescu.
Ei
sunt
EROII
MARTIRI
AI
SOCIALISMULUI, ei și-au dat viața pentru
continuarea Socialismului în România.
Nu a fost un proces penal, a fost o
CRIMĂ POLITICĂ, O EXECUȚIE TELEVIZATĂ,
condusă și executată de către trădătorii de
neam și de țară, pe care nimeni nu i-a judecat
și condamnat pentru omor și trădare de țară,
nici până astăzi.
(continuare în pag. 4)
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Ei
sunt
TERORIȘTII
SOCIALISMULUI.
”SENTINȚA” era dinainte stabilită și plutonul de execuție
aștepta, cu mâna pe trăgaci, comanda: FOC!, trebuiau
împușcați imediat, după acea caricatură de proces penal
de judecată.

Să luăm atitudine împotriva celor care au furat și
vândut România!
Coman Voicu – comunist

MI-E RUȘINE SĂ FIU ROMÂN !

a spus:

Răspunzând ”acuzațiilor” din proces, Ceaușescu

Totul este o minciună, de la un capăt la altul, a
celor care au organizat lovitura de stat!
Cine a dat lovitura de stat poate să împuște pe
oricine! Nu am nici un cont, în nici o bancă, în nici o
valută! Nicolae Ceaușescu a fost demn în fața morții,
fiind legat cu mâinile la spate și dus spre locul execuției,
a strigat ”moarte trădătorilor!” și a spus ultimele versuri
din
imnul
comuniștilor
de
pretutindeni
”INTERNAȚIONALA”:
”Murim mai bine-n luptă,
Cu glorie deplină,
Decât s fim sclavi iarăși,
În vechiul nostru pământ.”
Trăiască Republica Socialistă România! Istoria
mă va răzbuna!
Înainte de execuție, Elena Ceaușescu, soția
președintelui Republicii Socialiste România, a spus:
”Dacă vreți să ne omorâți, ne omorâți pe
amândoi. Împreună am luptat, împreună murim.”
Din păcate, din aceste strigăte disperate în fața
morții, vedem astăzi, în anul 2017 câtă dreptate a avut:
Astăzi, România este o colonie europeană dar și o
colonie NATO.
Nu mai avem suveranitate și independență.
România NU MAI APARȚINE ROMÂNILOR,
este vândută străinilor și ”unor români”cu averi uriașe și
funcții înalte în stat. S-au furat din România peste 1.500
de miliarde de euro.
Suntem sclavi și cerșetori în propria noastră
țară!
România este acum un stat MAFIOT, aflat în
HAOS, ANARHIE și DEBANDADĂ.
Aceasta este ”LIBERTATEA” pe care a adus-o
lovitura de stat.
Cei bogați sunt tot mai bogați și cei săraci sunt
tot mai săraci – de curând s-a vândut ȘANTIERUL
NAVAL MANGALIA.

Dar, d-lor! – mi-e rușine să fiu român! Dar ce fel
de român! Român care vrea a-și fi însușit monopolul,
privilegiul patriotismului și-a naționalităței – așa român
de paradă mi-e rușine să fiu. Naționalitatea trebuie să fie
simțită cu inima și nu vorbită numai cu gura.
Ceea ce se simte și se respectă adânc, se
pronunță rareori! Hebreii cei vechi n-aveau voie să
pronunțe numele d-zeului lor! Iubesc poporul românesc
fără a iubi pe semidocții și superficialitățile sale.
În suta a XV-a, avanscena teatrului Universului
este ocupată de români. Românii sunt poporul cel mai
însemnat al Europei. Ioan și Matei Corvin în Ardeal,
Banat și Ungaria, Mircea și Vlad Dracul în Țara
Românească, Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare în
Moldova.
Până în suta a șaptesprezecea, sub Matei
Basarab, românii erau relativ unul din popoarele cele
mai culte din Europa și incomparabil mai cult decât
germanii sau ungurii, tot astfel în suta a XV-a românii au
fost unul din cele dintâi popoare militare și războinice.
Două state puteau să-i întreacă: Spania și Turcia.
Ca să aibă cineva o idee despre caracterul
românilor, trebuie să ție seama de următoarele lucruri:
De la 1220 și pân’ la 1818, românii n-au avut nici un fel
de cod scris. Un obicei al pământului recunoscut de
bună voie de toată lumea, dreptul consuetudinar – Jus
valachale cum îi ziceau ungurii și polonii acestui
complex de datine străbune – a regulat viața lor publică
și privată, în curs de șase secole.
De la 1200 și pân-azi românii n-au avut revoluție
politică. Mișcările lor din Ardeal, (continuare în pag. 5)
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din secolul trecut, se datoresc insuportabilității condiției
lor sociale, definită prin Unio trium nationum. A fost o
izbucnire de răzbunare a unui popor prea apăsat, nimic
mai mult. La 1848 ei s-au ridicat pentr-o cauză cu totul
sfântă și legitimă: unitatea monarhiei și existența
dinastiei de Habsburg. În țările române n-a fost niciodată
mișcare agrară.
Codicile lui Matei Basarab și Vasile Lupu sunt
mai mult de drept canonic, pentru regula clerului și
pentru exercițiul poliției morale din partea sfintei noastre
biserici.
Viteaz în războaie, muncitor și cinstit în timp de
pace, grăitor de adevăr, glumeț și senin, drept și bun la
inimă ca un copil, poporul românesc nu e capabil nici de
trădare, nici de infamie.
MIHAI EMINESCU
Din manuscrisul 2257
(perioada 1866 – 1877)

TRADAREA LUI CUZA VODĂ,O PATĂ PE
VECII VECILOR PE STEAGUL ȚĂRII

Domnia lui Vodă Cuza e istoricește cea mai
însemnată de la fanarioți încoace, atât în bine cât și în
rău. Se poate spune că toate creațiunile acestei domnii
au acest îndoit caracter: sub impulsiunea îngrămădirii
trebuințelor moderne, românii au pierdut pentru multă
vreme dreapta măsură a lucrurilor, instituții, legi, limbă,
c-un cuvânt toate formele vieței publice aveau un aer
pripit și netemeinic. Numele înlocuia aproape
pretutindeni fondul, haina magistratului francez avea să
reprezinte în România capacitatea juridică, titlul
profesorului din Franța, câștigat aicea cu multă înlesnire,
ținea locul învățăturii lui.
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Luând în serios proverbele că ”haina-l face pe
om” și că ”acela căruia Dumnezeu îi dă o slujbă îi dă și
minte destulă pentru ea”, România pare încă a fi statul
despre care Oxenstierna spunea regelui său să meargă
să vadă cu ce mică porție de înțelepciune se pot ”ferici”
statele.
Pe cât domnea însă într-o parte a generației
trecute o suficiență nemaipomenită, tot pe atâta cealaltă
parte a inteligenții naționale se împluse de neîncredere
față cu toate creațiunile lui Cuza Vodă, față chiar cu
acele a căror necesitate s-ar fi putut discuta până la un
punct oarecare, al căror caracter îndoielnic era poate
cauzat mai mult prin relele baze ce li se pusese decât
prin sine înșile.
Se’nțelege că generația actuală nu este în stare
de a hotărî care din aceste două direcții spirituale care
dreptate, cea încrezută și optimistă sau cea sceptică și
pesimistă, căci nici una nici cealaltă nu sunt încă atinse
de indeferentism, n-au renunțat de a voi binele comun.*
[…] Vor trece veacuri și nu va exista român
căruia să nu-i crape obrazul de rușine de câte ori va
răsfoi istoria neamului sau la pagina lui 11 februarie și
stigmatizarea acelei negre felonii va răsări pururea în
memoria generațiilor, precum în orice an răsare iarba
lângă mormântul vândutului Domn. C-un cuvânt crima
de la 2 mai a fost un act de curaj, cea de la 11 fevruarie
un act de lașitate și istoria scuză cinismul, scuză crimele
cari au sinceritatea de-a fi cum sunt, scuză oamenii cari
au curajul caracterului și înclinărilor lor, căci ei sunt din
lemnul din care se cioplesc oamenii mari, dar ceea ce
istoria nici unui popor din lume n-a scuzat vrodată e
lașitatea. Și oamenii cari conduceau pe soldat la rușine
o știau aceasta, le era frică de soldatul de rând, le era
frică de țăranul acesta onest care, cu pumnul lui vârtos,
i-ar fi strivit să fi știut unde-l duce. ”Doamna a născut un
prinț” li s-a zis oamenilor și numai greco-bulgarii ce
dezonorau uniforma ofițerească, știau ce e la mijloc.Dar
să lăsăm procesul lui 2 mai, pe care d. Boerescu’l va
pierde împreună cu toți contimporanii, căci, dacă nu
tăgăduim greșalele lui Vodă Cuza, cea mai constantă
greșeală a lui era pripa, răsărită din silă de temporizare,
pe de altă parte orbi am fi și răi români dacă am tăgădui
meritele lui. Am înțelege chiar ca să-i arunce oamenii
nepărtinitori; am înțelege-o să i-o arunce viitorul.
Trecutul n-are acest drept, căci nu e din contimporanii
săi care să fie vrednic de una ca aceasta.**
[…] Să se țină bine minte că Vodă Cuza a iertat
prin viu grai și în scris tuturor… absolut tuturor, numai
colonelului Leca și altor câtorva nu; nu pentru el
personal, ci pentru pata pe care acesta a pus-o pentru
vecii vecilor pe steagul țării. E unicul caz în istoria
românilor.
Au căzut Domni prin rebeliune fățișă a poporului
sau a armatei, au căzut prin amicii lor fățarnici; nici un
Domn român, absolut nici unul n-a căzut prin trădarea
strajei domnești; orice strajă, chiar adversară Domnului,
pe cât era strajă au privit în unsul lui Dumnezeu pe
oaspetele credinței ei, și oaspeții sunt sfinți chiar pentru
popoarele cele mai barbare, necum pentru cele
civilizate.
Noi nu vom vorbi pentru fostul colonel de
vânători. Ne-am feri chiar de-a-i pronunța porecla,
pentru că o sumă de oameni
(continuare în pag. 6)
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cumsecade suportă fără vină inconvenientul de-a avea
aceeași poreclă.Apoi acest domn nu ar fi nici în stare să
ne priceapă. Cât de departe este de a ști izolarea și
retragerea ce i se cuvine ne-a dovedit o scrisoare
publicată de d-sa în ”România liberă”, prin care se
punea la dispoziție un om ce-l calomniase, cum
pretindea. Ei bine, fostul colonel de vânători își
închipuiește încă că există, nu în România, dar în
universul întreg, de la Polul Nord până la cel de Sud și în
curmezișul celor două emisfere un singur om care să-i
datorească răspundere sau să-i mai ceară răspundere?
Morților de soiul acesta nu li se datorește, nu li se cere
răspundere. Ei sunt afară de cercul omenirii, precum a
fost Cain, a cărui faptă e o copilărie pe lângă cea din
noaptea din 11 fevruarie. Dacă acest d. ar fi avut curajul
pe care pretinde a-l avea azi când orice ființă viețuitoare
îl dispensează de răspundere, ar fi sfârșit de-a doua zi
după 11 fevruarie cu sine însuși, pentru a șterge pata de
pe niște bieți soldați nevinovați scoși din cazarmă sub
pretextul că ”Doamna născuse un copil”.
Dar au conspirat toți atunci, și conservatori și
liberali? Ei și?
Oameni independenți, liberi a [ataca] actele unui
Domn ce făcuse o lovitură de stat, erau pe calea de-a
comite [o crimă] politică care, nereușind, avea să fie un
succes politic. Se’nțelege că oamenii politici trag tot
folosul posibil pentru cauza lor dintr-un act de trădare
care le vine la’ndemână; dar aceasta nu va să zică că ei
aprobă trădarea sau iubesc pe trădător. Odată faptul
mișelesc îndeplinit, cel ce l-a comis se înlătură din viața
publică pe de-a pururi. De vrea să trăiască fizicește mai
departe, trăiască, căci impunitatea judecătorească i-e
asigurată; dar moralicește e mort și un rol în viața
publică nu mai poate juca.
Noi înșine am fi tăcut despre această faptă, am
fi uitat, căci asemenea lucruri se uită, dar nu se iartă
niciodată, când n-am vedea pe aceste personaje
băgându-se înainte și întunecând momentele cele mai
luminoase ale vieții poporului nostru. În loc de a se
ascunde, ei din contră pozează în lumina electrică a
unor zile mari pentru ca să se vază creț cu creț toate
zbârciturile negrului și criminalului monstru.Ce e în
adevăr Simeon Mihălescu pe lângă acel colonel de la 11
fevruarie? Un înger. Ce e Pietraru, care a ridicat mâna
criminală contra unui om de stat căruia nu-i jurase
niciodată credință, care nu era încredințat pazei lui?
Dacă pe colonelul de vânători l-ar fi chemat Pietraru n-ar
fi făcut ceea ce-a făcut actualul general.
În decursul istoriei noastre s-au întâmplat ceva
analog, nu asemănător, în zilele fiului lui Ștefan-Vodă,
Petru, pronumit Rareș.
Petru Vodă fusese scos din domnie prin trei
armate de invazie intrate în același timp în Moldova:
polonă, tătară și turcească. Întâmplările sale, în vremea
fugii în Ardeal, a petrecerii în în cetatea Ciceului, a
mergerii la Țarigrad, formează un roman întreg în
cronicele noastre. În timpul lipsei sale domnișorii ilegitimi
ocupară tronul, până ce fiul leului se arătă din nou la
marginea țării. Unii boieri, pentru a câștiga favoarea lui
Petru Vodă, auzind că sosește, uciseră pe domnișorul
ilegitim după vremuri și alergară înaintea lui Petru să i se
închine, espunându-și meritele ce le aveau în a lor
părere. Petru Vodă era de felul lui un om blând precum
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se știe. Mulțumitu-le-au el trădătorilor pentru fapta lor?
Da… a pus să le mulțumească călăul.
El n-a primit coroana sa proprie din mâni de
ucigași și bine a făcut. Dar acei colonei sau generali de
pe atunci înlăturaseră o piedică din calea lui? El s-a
folosit în adevăr de această înlăturare, dar n-a aprobat-o
nicicând.
Așadar nu credem că e loc de mirare dacă în
vremi mai blânde, dar totuși în momente în care țara are
nevoie de reînviarea tuturor instinctelor ei morale, unii
membri influenți, mai ales din cei bătrâni ai partidului
conservator, deși au aclamat cu bucurie principiul
regalității, au evitat totuși de-a se’ntâlni față în față cu cel
care a căutat în ciuda lumei, de-a fi inițiatorul acelei idei.
Publicat în: *
CURIERUL DE IAȘI, 18 martie 1877

SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ ÎN 2017

În curând se încheie şi anul acesta, astăzi
depănându-şi ultima filă din calendar. Pe la
începutul anului, am scris un articolul intitulat
„Perspective în politica internaţională a anului
2017”, iar acum privesc retrospectiv la zilele care
s-au scurs şi la evenimentele cu care au fost
presărate. Şi constat – trebuie să recunosc: nu
fără satisfacţie! – că intuiţia nu m-a indus în eroare
şi că previziunile pe care le-am făcut atunci au fost
exacte.
Le voi relua pe scurt pe unele dintre ele,
completându-le cu informaţii asupra felului în care
lucrurile au evoluat. Cu siguranţă, cea mai
importantă previziune pe care am făcut-o şi care sa adeverit a fost că „probabilitatea izbucnirii
unei noi conflagraţii mondiale este destul de
scăzută în anul 2017”. Şi aceasta în condiţiile în
care foarte mulţi îşi exprimau îngrijorarea, inclusiv
pe reţelele de socializare, că omenirea îşi trăieşte
ultimele luni, săptămâni sau chiar zile de pace. De
ce am fost sigur că un război mondial nu va
izbucni, în pofida creşterii tensiunilor dintre Vest şi
Est, am explicat în altă parte.(continuare în pag. 7)
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Am mai prognozat şi că „pe lângă continuarea
luptelor din Siria există posibilitatea escaladării
tensiunilor dintre Coreea de Sud şi cea de Nord, ori
dintre Israel şi Iran”. Luptele din Siria au continuat şi în
acest an, însă preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a
anunţat după întrevederea
avută la Soci pe 20
noiembrie 2017 cu Bashar al-Assad, că „operaţiunea
militară din Siria se apropie de sfârşit. De acum vom
pune accent pe procesul politic”.Tensiunile dintre Seul şi
Phenian nu au escaladat, însă au crescut exponenţial.
Ca urmare a intensificării exerciţiilor militare comune
SUA-Coreea de Sud, pe de o parte, şi a continuării
programului nuclear nord-coreean de înarmare
nucleară, de cealaltă parte. Aflat într-o vizită de două zile
la Seul, pe 7 şi 8 noiembrie 2017, Donald Trump a
adresat în faţa parlamentului sud-coreean ameninţări
deosebit de dure la adresa regimului lui Kim Jong-un.
„Vremea forţei a venit!” – a mai declarat preşedintele
american. La rândul său, Coreea de Nord a avertizat
prin ziarul de stat „Rodong Sinmun” că exerciţiile militare
desfăşurate în zonă de americani şi aliaţii lor „ar putea
duce la un război nuclear în orice moment”. Este
interesantă de urmărit evoluţia situaţiei din Peninsula
Coreeană, mai ales că pe 25 decembrie 2017 ministrul
de Externe rus, Serghei Lavrov, i-a invitat pe americani
şi pe nord-coreeni la masa tratativelor, subliniind
disponibilitatea Rusiei de a media discuţiile dintre cele
două părţi
La fel de interesantă este şi poziţia preşedintelui
sud-coreean Moon Jae-in, care a arătat că Jocurile
Olimpice de iarnă din februarie 2018, ce se vor
desfăşura în Staţiunea Pyeongchang, ar putea fi o
oportunitate de reconciliere a Nordului şi Sudului,
exprimându-şi speranţa participării unui număr cât mai
mare de sportivi nord-coreeni. Este de menţionat că
scindarea Peninsulei Coreene s-a produs în 1948 şi a
fost urmată de războiul declanşat pe 25 iunie 1950, care
s-a încheiat cu semnarea armistiţiului din 27 iulie 1953.
În Orientul Mijlociu, tensiunile dintre Israel şi Iran
nu au escaladat, însă se menţin în continuare încordate.
Prin vocea generalului Gadi Eisenkot, şeful Statului
Major al armatei, Israelul şi-a exprimat disponibiliatea
unei colaborări cu Arabia Saudită şi alte ţări din lumea
arabă împotriva Iranului. Numai că joi, 5 octombrie
2017, regele saudit Salman bin Abdulaziz împreună cu
100 de oficiali de rang înalt au sosit într-o vizită… la
Moscova!!! În decursul acestei vizite istorice, care a
durat patru zile şi care a reprezentat un extraordinar
succes al politicii externe a Rusiei, s-au pus bazele unor
importante acorduri de dezvoltare a relaţiilor bilaterale
economice, comerciale, de investiţii comune şi în
sectorul cultural-umanitar. Pe linie militară, Arabia
Saudită urmează să achiziţioneze din Rusia sisteme de
apărare antiaeriană S-400 şi sisteme antitanc,
lansatoare de rachete şi grenade, puşti de asalt AK-103.
După cum se poate constata, Rusia a rămas imună la
sancţiunile occidentale şi a reintrat cu drepturi depline pe
scena politică, economică şi militară a lumii!
O altă previziune pe care am făcut-o şi care s-a
adeverit a fost şi aceasta: „O eventuală ruptură în
relaţiile ruso-chineze stă sub semnul nulităţii”.

Potrivit unui comunicat din 13 octombrie 2017 al
Administraţiei Generale a Vămilor din Republica
Populară Chineză, „din ianuarie până în septembrie,
comerțul dintre Rusia și China a crescut cu 22,4% față
de anul precedent, la 61,4 miliarde dolari”. La rândul
său, Maxim Oreshkin, ministru al Dezvoltării Economice
din Rusia, declara încă din luna august că „cifra de
afaceri dintre Rusia și China de la sfârșitul anului 2017
ar putea ajunge la 80 de miliarde de dolari”, anticipând
totodată că până în anul 2020 această cifră ar putea
depăşi 200 de miliarde de dolari.
Referitor la Turcia, care pe 24 noiembrie 2015
dobora un bombardier rusesc ce executa misiuni în Siria
iar pe 27 iunie 2016 cerea iertare Rusiei pentru incident,
pe parcursul anului 2017 ea şi-a conturat şi mai mult
direcţia în politica externă. Pe 27 noiembrie 2017 Yalcin
Topcu, şeful de cabinet al preşedintelui turc Recep
Erdogan, a declarat că prezenţa Turciei în NATO stă sub
semnul întrebării şi că este timpul ca parlamentul turc să
reconsidere statutul de membru al acestei alianţe.
Declaraţia a venit la o săptămână după ce Turcia şi-a
retras militarii care participau la un exerciţiu NATO în
Norvegia.
Cu privire la Europa, în articolul de la
începutul anului prognozam că „cea mai incomodă
poziţie în conjuncturile politice internaţionale o are,
cu siguranţă, Germania … cel mai probabil este că în
viitor se va accentua distanţarea Germaniei faţă de
politica externă americană”. Nici în această privinţă nu
am dat greş. Alegerea lui Gerhard Schroeder, fost
cancelar al Germaniei între anii 1998-2005, în funcţia de
preşedinte al consiliului de administraţie al Rosneft (cea
mai mare companie petrolieră din Rusia şi din lume),
arată fără îndoială că nevoia economiei germane de
materii prime şi resurse ruseşti a atârnat mai greu în
balanţă decât „recunoştinţa” nemţilor faţă de SUA pentru
„planul Marshall”, de reconstrucţie a Germaniei
postbelice.
Un alt eveniment al anului care se încheie şi
care a stârnit numeroase controverse şi dezamăgiri, a
fost eşecul lui Marine le Pen în alegerile prezidenţiale
din Franţa, din lunile aprilie-mai 2017. Mai ales pentru că
liderul Frontului Naţional a susţinut pe timpul campaniei
electorale organizarea unor referendumuri pentru ieşirea
Franţei din NATO şi din UE, după modelul BREXIT-ului.
Numai că pe termen mediu şi lung, acest eşec ar putea
scoate
la
iveală
valenţe
pozitive!
Absenţa
unui „FREXIT” şi
rămânerea
Franţei
în
cadrul „Heartland”-ului eurasiatic îmi întăreşte şi mai
mult convingerea pe care mi-am exprimat-o într-un alt
articol, că mai devreme sau mai târziu Marea Britanie va
deveni cel mai estic bastion al „Sea power”-ului.
Aşadar, cei care sunt familiarizaţi cu noţiunile de
geopolitică înţeleg cât se poate de clar modul în care
evoluează lucrurile şi cum va arăta mapamondul în
urma reconfigurărilor viitoare.
Alexandru Voicu – 31 decembrie 2017

(continuare în pag. 8)
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85 de ani de la marile lupte muncitoreşti din Ianuarie-Februarie 1933
Anul 1933 a fost un an de referinţă în istoria luptelor
muncitoreşti din România, alături de alţi ani de luptă 1916,1918, 1920, 1929, sau alături de ani ca 1893 şi 1921
când s-au întemeiat partide ale clasei muncitoare- Partidul
Social Democrat Muncitoresc (1893) şi Partidul Comunist din
România (1921). Toţi aceşti ani trebuie cunoscuţi şi ţinuţi minte
de toţi oamenii muncii din România, de toţi cei care trăiesc din
munca lor, indiferent lucrează cu braţele sau cu mintea, dacă
lucrează în mine, în fabrici, în transporturi, în învăţământ sau
în servicii, indiferent dacă sunt români, maghiari, romi sau de
ale naţionalităţi. Trebuie cunoscuţi şi ţinuţi minte deoarece sunt
ani în care clasa muncitoare a OPUS REZISTENŢĂ în faţa
asupritorilor săi, a opus rezistenţă în faţa sistemului care-i
generează pe aceşti asupritori- sistemul capitalist.
Luptele muncitoreşti din ianuarie-februarie 1933 se
situează în contextual MARII CRIZE
MONDIALE A
CAPITALISMULUI, începută în America în 1929 prin
prăbuşirea bursei din Wall Street şi extinsă în scurt timp în
TOATĂ lumea capitalistă. Numai Uniunea Sovietică n-a fost
afectată, deoarece avea o economie planificată. În rest, toate
ţările, şi mari şi mici, au fost atinse. În America se înregistrau la
un moment dat 17 milioane de şomeri. Oameni care
pierduseră totul rătăceau prin întreaga ţară în căutare de lucru,
împreună cu familiile lor, înghesuiţi în automobilele personale,
singurul lucru care le mai rămăsese. La marginea oraşelor au
apărut aşa numitele “Hooverville-uri”, cartiere improvizate din
corturi şi cutii de carton în care locuiau şomerii. Foarte afectată
a fost şi Germania, unde se numărau nu mai puţin de 6
milioane de şomeri!
În România, criza s-a manifestat prin aceleaşi
simptome: scăderea producţiei şi a preţurilor, falimente de
întreprinderi şi de bănci, concedieri masive şi introducerea aşa
numitelor “curbe de sacrificiu”- scăderi salariale ale angajaţilor
din sectorul de stat şi particular. Muncitorii au reacţionat prin
greve, marşuri, demonstraţii. Conform statisticilor oficiale,
numai în întreprinderile particulare s-au înregistrat, între 1929
şi 1933, nu mai puţin de 433 de greve, la care au participat nu
mai puţin de 78 400 de salariaţi. Greve de mare amploare au
avut loc şi în sectorul de stat.
Prima mare mişcare revendicativă din această perioadă
a fost greva izbucnită în 1929 în Valea Jiului, care a culminat
pe 5 august cu ocuparea uzinei electrice a minei de la Lupeni,
ceea ce a antrenat oprirea întregii activităţi miniere din Valea
Jiului. Atunci aramta a deschis focul, ucigând 22 de muncitori.
Era cel mai mare masacru împotriva muncitorilor de la greva
tipografilor din 13 decembrie 1918. Nu numai muncitorii s-au
răzvrătit, dar şi alte categorii sociale. Astfel, în aprilie 1930 a
avut loc la Bucureşti un marş de protest al invalizilor de război,
nemulţumiţi de pensile de mizerie pe care le primeau. Regimul
burghezo-moşieresc şi-a arătat încă o dată natura inumană,
punând soldaţii să-i bată pe invalizi şi pompierii să-i stropească
cu apă!
Plenarele din aprilie şi octombrie 1932 ale Partidului
Comunist din România, anticipând iminenţa unui nou val de
lupte muncitoreşti, au hotărât ca formă de luptă greva, însoţită
de ocuparea întreprinderilor şi demonstraţii de stradă. Motivul
imediat al noului val de mişcări l-a constituit anunţarea de către
guvern a unei a treia “curbe de sacrificiu”, adică a unei noi
scăderi a salariilor, cu 10-12%, de la 1 ianuarie 1933.
P e 30 ianuarie 1933 au intrat în grevă cei 2700 de
muncitori de la Rafinăria “Astra Română” din Ploieşti, datorită
concedierilor masive. Valea Prahovei fusese în mod deosebit
lovită de criză, patronii ajungând să reducă numărul zilelor
lucrătoare la 10-15 pe lună. Autorităţile i-au arestat pe instiga-

tori”, dar muncitorii din celelalte întreprinderi din
Valea Prahovei s-au solidarizat cu greviştii. La Ploieşti
grupuri de tineri muncitori, conduşi de utecişti, au tăiat
furtunurile cu apă, folosite de jandarmi pentru alungarea
protestatarilor. Pe 4 februarie autorităţile au răspuns
instituind starea de asediu şi operând numeroase
arestări la Ploieşti, Moreni, Câmpina şi alte localităţi din
zonă.
Protestele cu cea mai mare amploare au fost însă
cele ale ceferiştilor.
Pe 13 ianuarie a avut loc la Galaţi, oraş cu o
veche tradiţie muncitorească şi revoluţionară, scenă a
marilor demonstraţii anti-războinice din 1916, o întrunire
la care au participat 800 de ceferişti, pentru a protesta
împotriva condiţiilor impuse de patronat. Pe 15 ianuarie
autorităţile au arestat 16 muncitori. Ca urmare, pe 19
ianuarie 1000 de ceferişti gălăţeni au ieşit în stradă
pentru a cere eliberarea tovarăşilor lor, obţinând
eliberarea a 12 dintre ei. În aceeaşi zi 1200 de ceferişti
ieşeni au participat la o întrunire de protest, urmată de
alta, pe 1 februarie, convocată ca răspuns la
concedierea unui nou lot de ceferişti.
Cei mai combativi au fost ceferiştii bucureşteni.
Pe 28 şi 31 ianuarie au avut loc greve demonstrative la
atelierele CFR Griviţa, la care au participat 5000-6000
de oameni, inclusiv muncitori de la întreprinderile
apropiate, şomeri sau membri ai familiilor greviştilor. Pe
2 februarie, la semnalul sirenei, muncitorii de la Griviţa
au ocupat atelierele. S-au strâns în faţa acestora în scurt
timp 6000 de oameni, inclusive membri ai familiilor
greviştilor, şomeri, oameni săraci din cartier. După
amiaza s-au alăturat greviştilor şi muncitorii veniţi în
schimbul doi. Cu totul s-au strâns astfel vreo 8 000 de
oameni. La orele 21 delegaţia greviştilor s-a întors de la
Ministerul Lucrărilor Publice şi Transporturilor cu
promisiunea ministrului Eduard Mirto că principalele
revendicări le vor fi satisfăcute. Totodată s-a promis şi
acceptarea revendicărilor tuturor ceferiştilor din ţară. Ca
urmare, pe la orele 22.30 greva a încetat. Trebuie spus
că în aceeaşi zi a avut loc o grevă a ceferiştilor şi la
Galaţi, la care au participat, în solidaritate, şi muncitori
de la şantierele navale (în total au fost peste 13 000 de
grevişti).
(continuare în pag. 9)
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A doua zi, 3 februarie 1933, a fost zi de solidaritate
naţională cu ceferiştii de la Griviţa. La Iaşi au declarat
grevă demonstrativă peste 1300 de muncitori de la
Nicolina, iar la Galaţi peste 1000 de ceferişti au organizat
un miting de solidaritate. Ceferiştii de la Cluj au înaintat o
moţiune de solidaritate cu fraţii lor de la Griviţa. Şi la
Paşcani şi Oradea au avut loc acţiuni de solidaritate cu
ceferiştii bucureşteni.
Pe 4 februarie 1933 guvernul burghezo-moşieresc
a răspuns prin introducerea parţială a stării de asediu
(decretul regal nr. 201). La Cluj poliţia a operat arestări în
rândul ceferiştilor, 12 muncitori fiind trimişi în judecată.
În noaptea de 11 spre 12 februarie sunt arestaţi
sute de comunişti şi simpatizanţi ai PCR, precum şi
conducători ai organizaţiilor de masă. Ca urmare, pe 13
februarie Partidul Comunist din România va dispune
reînceperea acţiunilor de protest în toate centrele
feroviare ale ţării. Pe 15 februarie 1933 o nouă grevă s-a
declanşat la Uzinele Griviţa din București, muncitorii
solicitând respectarea promisiunilor făcute pe 2 februarie,
ridicarea stării de asediu, eliberarea conducătorilor
arestaţi în noaptea de 14 sau 15 februarie,
recunoaşterea Comitetului de Fabrică. Protestele
ameninţă în curând să cuprindă întreaga capitală.
Muncitorii de la Durer, din Regie şi de la Uzinele
Comunale de Apă declară grevă de simpatie, iar cei de la
Herdan, Malaxa, Lemaître, Voinea, Vulcan, Balcani,
Mociorniţa organizează mitinguri de simpatie şi
solidaritate. Atelierele de la Griviţa sunt ocupate de
muncitori, iar în jurul lor se strâng sute de membri de
familie, şomeri, muncitori de la alte întreprinderi, oameni
săraci din cartier. Aceştia rup cordonul de trupe şi pătrund
în ateliere, înmânând greviştilor pachete cu alimente şi
sfătuindu-i să nu se dea bătuţi. Înspăimântat, guvernul a
ordonat trimiterea de noi trupe. În dimineaţa zilei de 16
februarie armata a trecut la evacuarea forţată a
atelierelor, sub conducerea lui Armand Călinescu, viitorul
prim-monistru, pe atunci subsecretar de stat la interne.
Cum muncitorii au opus rezistenţă, armata a tras din nou.
Au fost ucişi, potrivit ministerului de interne, 3 muncitori,
16 au fost răniţi grav iar 2000 arestaţi. În realitate,
numărul morţilor a fost mai mare. Conform unui articol
din “Magazinul Istoric” din februarie 1973, consacrat
aniversării a 40 de ani de la luptele din 1933, printre cei
ucişi s-au numărat: Dumitru Popa, muncitor fierar,
comunist, în vârstă de 28 de ani, utecistul Vasilr Roaită,
în vârstă de doar 19 ani, montorul Ion Dup, de numai 17
ani, muncitorul Dumitru Maier, hamalii Ion Dumitrescu şi
D.Olteanu.. Printre cei arestaţi s-au numărat şi comuniştii
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Constantin
Doncea, Dumitru PETRESCU, Gheorghe Vasilichi. Ei au
fost judecaţi la Craiova în 1934 şi condamnaţi la ani grei
de închisoare. Chiar şi după domolirea valului
revoluţionar au avut loc procese politice împotriva
comuniştilor, printre acuzaţi numărându-se Petre
Constantinescu-Iaşi, Nicolae Ceauşescu, Ana Pauker şi
alţii. În prezent se încearcă trecerea sub tăcere a
evenimentelor din 1933, ca şi a evenimentelor din 1916,
1918 sau 1929, tocmai pentru a ţine clasa muncitoare în
întuneric şi ignoranţă, împiedicând-o să-şi cunoască
trecutul. Manualele de istorie idealizează şi ridică în slăvi
“fericita perioadă interbelică”, ascunzând în mod deliberat

1918 sau 1929, tocmai pentru a ţine clasa muncitoare în
întuneric şi ignoranţă, împiedicând-o să-şi cunoască
trecutul. Manualele de istorie idealizează şi ridică în slăvi
“fericita perioadă interbelică”, ascunzând în mod
deliberatlevilor şi studenţilor faptul că aceasta a fost o
perioadă de mizerie cruntă şi exploatare la sânge pentru
masele largi de către o clică de capitalişti şi moşieri, în
frunte cu regele. Dar clasa muncitoare trebuie să-şi
cunoască istoria, şi de aceea noul Partid Comunist
Român(Partidul Comunitar) depune toate eforturile în
acest sens. Nu trebuie să uităm că în prezent lumea
întreagă se îndreaptă cu paşi mari spre o nouă perioadă
de criză. De pe urma globalizării capitaliste a profitat
doar un număr mic de capitalişti, în vreme ce marea
majoritate a oamenilor o duce din ce în ce mai greu, în
cele mai avansate ţări. Încet, încet, un nou val
revoluţionar se ridică în toate ţările. Chiar şi în România,
unde a fost în ultima vreme “linişte” există semne că
muncitorii, laolaltă cu alte categorii de salariaţi, încep să
se trezească. Partidul Comunitar din România este cu
toată hotărârea alături de cei care trăiesc în sărăcie și
luptă pentru o viaţă mai bună, indiferent că sunt
profesori, muncitori industriali, muncitori calificaţi sau
necalificaţi, muncitori autohtoni sau muncitori imigranţi.
Ei trebuie să lupte pentru unirea tuturor celor care
muncesc şi sunt exploataţi din ţara noastră, indiferent de
sectorul în care lucrează, de originea etnică sau gradul
de calificare. De asemenea, el trebuie să lupte pentru
unirea muncitorilor din România cu fraţii lor din lumea
întreagă, care se confruntă cu aceleaşi probleme şi cu
acelaşi duşman - sistemul capitalist. Acum mai mult ca
niciodată e nevoie de o astfel de unire inter-etnică şi
internaţională, deoarece istoria a demonstrat falimentul
tuturor încercărilor de a organiza clasa muncitoare
numai pe baze naţionaliste.
Numai uniţi vom învinge!
Jos exploatarea capitalistă!
Trăiască clasa muncitoare şi internaţionalismul
proletar!
Biroul de propagandă al PCDR
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FIECARE OM ESTE
Fiecare om este o minune. Da, este o
minune de la Dumnezeu. O minune a Tatălui care
ne iubește. Din clipa când se naște și până când
moare fiecare om este o minune.
Să analizăm doar câteva aspecte din viața
omului.
El este mic. Nou născut. Caută privirea
mamei. Glasul ei. Vocea tatălui. Apoi, copil fiind,
descoperă primul fluture. Aleargă după el.
Descoperă prima zăpadă. Se bate cu bulgări de
zăpadă cu ceilalți copii. Îi îngheață nasul. Plânge de
frig. Se udă la picioare. Cere de mâncare.
Descoperă școala. Matematica. Prima adunare.
Prima necunoscută. Descoperă zoologia. Primele
animale. Descoperă botanica. Face primul ierbar.
Culege primele plante medicinale. După aceea se
îmbolnăvește. Primul nas înfundat. Prima
răgușeală. Descoperă jucăriile. Primii indieni. Prima
păpușă sau prima mașinuță. Se uită la mingea de
fotbal. Joacă fotbal. Cade. Își julește coatele și
genunchii. Sângerează. Mama îi pune la genunchi
primul plasture. Descoperă marea. Prima baie în
mare. Prăjiturile, înghețata, sucurile. Plăcintele
făcute de mama la cuptorul din bucătărie.
Onomastica. I se cântă ”la mulți ani”. Suflă în tortul
de ciocolată primit de ziua lui, adică în lumânări.
Merge în excursii și tabere. Apoi are primele
examene. Cade sau ia bacul. Se îndrăgostește.
Primul sărut, prima îmbrățișare, prima declarație de
iubire. Prima dată când face dragoste. Când lumea
lui sau a ei este a lui sau a ei. Primul concert rock.
Primul meci de fotbal, și suporter al primei echipe,
al echipei tatălui. Prima înfrângere a echipei
favorite. Prima victorie. Prima bătaie la școală.
Primul 10 sau primul 2. Apoi când termină școala,
prima încercare să intre la facultate. Primul
experiment la fizică. Prima plimbare cu barca cu
persoana iubită. Căsătoria. Biserica. Rugăciunea.
Preoții sau pastorii. Prima petrecere cu prietenii.
Petrecerea de majorat. Prima oară când conduce
mașina. Examenul de conducere. Primele boli.
Spitalul
Prima căzătură pe ghiață. Primul placaj la
rugby. Primul tablou pictat. Prima carte tipărită când
țopăi de fericire că îți vezi numele pe copertă.
Primul articol în presă. Prima apariție la TV.
Scaunul de politician.
Totul e minunat!

O MINUNE

Primul copil al tău. Prima mâncare pe care o
faci fără să o arzi. Primul ruj și primul machiaj.
Dansul. Berea. Petrecerea. Prezervativul. Sexul.
Copilul. Prima alăptare a bebelușului tău. Prima
oară când alergi cu cel mic în brațe pe holurile
spitalului că lui îi este rău. Moartea părinților.
Moartea soțului sau soției. Moartea copiilor. Totul e
minunat la om. Întâlnirea ta cu Dumnezeu. Prima
oară când îi spui lui Dumnezeu tată. Prima
spovadă! Prima oară când nu poți. Prima oară când
îl lași pe Dumnezeu să se ocupe de viața ta.
Filmele. Muzica. Prima melodie în limba rusă pe
care o asculți. În italiană sau engleză. Spectacolele
de teatru și circ. Acrobațiile de la circ. Castelul de
nisip de la mare. Primul tău desen. Primul Pif.
Tableta. Televizorul. Jocul. Totul prezintă minunea
care este omul. Iar la acest paragraf le-am înșirat
pe toate pentru a înțelege ce este omul. Indiferent
de rasă, popor, limbă, religie. Pentru că pentru orice
copil din orice țară plânge o mamă.
Nu fiți rasiști.
Iubiți omul.
Din toată inima.
Fiți binecuvântați.
Amin!
Gheorghe Răzvan-Gabriel

(continuare în pag. 11)
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Și cu limbile pe-afară,
Lingând tronu’-mpărătesc,
Trădătorii de-odinioară,
Azi pe rege-l preaslăvesc!
Însă-am vrea, în schimb, iertare,
Fiindcă toți avem DOSARE!
C-am furat și-am jefuit
Tot ce-n cale ne-a ieșit!
- Sunteți singura salvare!
Ziceau ei, Casei Regale!

Înălțându-i osanale!

CHEMARE LA MITING
Ieșiți la miting și strigați,
Că pân’la capăt, ne-apărați!
Să fim uniți, într-o frăție,
În marea noastră Românie!
Și de cumva, am eșuat
Și ne-acuzați, că am furat,
De vină nu suntem de fel…
De vină-i STATUL PARALEL!
Care de azi, în mod ilar,
Devine… perpendicular!
Și când ne săturăm de el,
Va fi triunghiul isoscel!
Dar, ar fi totuși o-ntrebare,
Pentru cinstiții din Cetate,
N-o fi cumva, complicitate,
Să fure care și cum poate!
Vreau să mă credeți pe cuvânt,
Toți sunt o apă și-un pământ!
IPOCRIZIE
Toată lumea-i monarhistă!
Stă cu nasul în batistă,
Și, din când în când, oftează...
Când vede că se filmează…
Plânsete și răgușeli,
De la cei ce până ieri,
Se dădeau mari ”comuniști”,
Secretari și activiști,
Care, culmea ironiei,
Zbierau contra… MONARHIEI!
Iată-i azi, fără rușine,
Pregătiți ca să se-nchine,
Monarhiei denigrate…
- Vă iubim toți, Maiestate!

Și mai vechii activiști,
Deveniră peste noapte
”MONARHIȘTI!”
Mâine, de va fi schimbare,
Toți actualii regaliști
Vor trăda în continuare,
Și vor fi iar… ”comuniști”!
Secretari și uteciști…
Dar, aș dori să m-ascultați!
Pe TRĂDĂTORI, SĂ NU CONTAȚI!
LA TELEVIZOR
Uite, cum se fixează
Domnii noștri, pe ecran!
Zi și noapte, se așază,
Drept cu ochii în tavan…
Fiindcă vezi, se miră toți,
De-unde apar atâția hoți…
Că și ei au mai furat
Dar de ei nu s-a aflat!
N-au ajuns la DNA,
C-au cotit spre Panama!
Acum zece – cinșpe ani,
Când cărau sacii cu bani!
Doi la stânga, trei la dreapta,
Părând oameni de onoare,
Vor să fie iar votați,
Ca să doarmă-n continuare…
Nani, nani, somn ușor,
Pân’ la votul următor…
Puteți chiar să sforăiți,
Că și-n somn ne jefuiți!
Și-acești oameni de ”valoare”
Își vorbesc cu multă ură…
Călcând totul în picioare,
Până fac spume la gură!
Și cu nările umflate,
Când sunt gata de bătaie,
Ca să-i lase să se ”moaie”,
Se-anunță… PUBLICITATE!
Și-uite-așa, înghesuiți,
O să vezi, seară de seară,
Vreo cinci-șase paraziți,
Cum se contrazic și zbiară…
Iar noi, sătui de toate,
- Să băgăm… PUBLICITATE!
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La porțile noului an, Statele Unite trebuie să
depășescă mentalitatea unui nou război rece
Este de punctat că lumea actuală nu este una unipolară,
asa cum ar vrea Domnul Trump! Atât Beijingul, cât și
Moscova, dar și alți poli de putere exprima puncte de
vedere viabile și menite sa aducă stabilitate în lumea
actuală, atât de tulburată.
Astfel, ca răspuns la noua strategie de securitate
națională a SUA, înalți funcționari militari chinezi
sugerează Washingtonului să "depășească mentalitatea
războiului rece" și să își lărgească viziunile strategice.
"Sperăm ca Statele Unite sa renunțe la mentalitatea de
război rece și să adopte o viziune obiectivă cu privire la
dezvoltarea capacităților militare ale Chinei, îmbunătățind
cooperarea militară între țările noastre, transformând
astfel noile realități într-un factor de stabilitate, menit sa
aducă pace regionala și globala", au semnalat militari
chinezi într-o postare apărută pe rețeaua de socializare
WeChat, modus operandi deloc nou pentru a transmite
semnale, dacă este sa ne luam după faptul ca și Șeful
Statului american, Trump, face uz de contul sau de
Twitter pentru a semnala poziții de politica externa.Mai
mult, Ministerul chinez al Apărării se pronunță "împotriva
impunerii cu forța a anumitor puncte de vedere și a
ingerințelor în treburile altor state", îndemnând SUA să
reflecteze mai mult înainte de "a manifesta o mentalitate
învechită, punând etichete și semănând egoism în toate".
Beijingul a semnalat prin vocea Ministerului sau
de Externe ca "actuala mișcare a lui Trump legata de
Ierusalim nu va face decât sa aducă cu sine și mai multa
tensiune" și ca "parțile implicate ar trebui să evite cu
orice preț crearea de noi diviziuni în regiune". În mai
multe ocazii, Președintele chinez Xi Jinping a reafirmat
sprijinul acordat de China pentru soluționarea conflictului
din Orientul Mijlociu, prin ideea creării a două state,
oferind în același timp substanțial sprijin financiar
Palestinei, inclusiv prin sprijinirea companiilor chineze să
investească în Palestina în vederea construirii de parcuri
industriale și centrale solare.
Cu referire la alt punct fierbinte,de pe mapamond
la ora actuala, anume Coreea de Nord, sunt binecunoscute inițiativele Beijingului menite sa reducă din
tensiuni, precum și diligentele făcute pe lângă Casa Alba,
multe dintre ele fără ecou, din cauza lipsei de viziune
strategica și a rigidității lui Trump.
Totodată este de punctat ca și celalalt mare actor
global, Federația Rusa, a venit cu propuneri interesante
în vederea detensionării. "Ne opunem, înainte de toate,
blocadei împotriva Coreei de Nord și, în al doilea rând,
vom continua sa apăram propriile noastre interese
economice în Peninsula Coreeana", a semnalat în urma
cu câteva zile Ambasadorul Oleg Burmistrov, funcționar
în cadrul Departamentului Teme Multilaterale din
ministerul rus de externe, adăugând și ca tara sa "nu
agreează modul defectuos în care anumite state
occidentale înțeleg sa implementeze rezoluțiile Consiliului
de Securitate al ONU legate de Coreea de Nord.

De asemenea, diplomatul rus a mai semnalat și ca
tara sa este deschisa drept platforma pentru realizarea
unor negocieri bilaterale directe intre SUA și Republica
Populara Democrata Coreeana.
Este totodată, de punctat ca Moscova a venit pe 27
noiembrie 2017 cu un plan concret și coerent menit sa
aducă o detensionare a situației create în Peninsula.
Practic, inițiativa rușilor presupune 3 etape și anume:
Un moratoriu simultan prin care nord coreenii se
abțin de la lansări de rachete și probe nucleare, iar
Statele Unite și Coreea de Sud se abțin, în
contrapartida, de la a mai desfășura exerciții militare
comune de mare amploare în vecinătatea frontierei nord
coreene.
A doua etapa presupune inițierea de negocieri
directe intre Phenian și Washington și intre cele doua
State coreene.
A treia etapa prevede inițierea unui mecanism de
pace și securitate în nord-estul continentului asiatic, care
va duce cu timpul spre denuclearizarea Peninsulei
coreene și demilitarizarea regiunii".
Toate administrațiile americane, direct sau indirect,
prin vocea unor înalți responsabili și decidenți, au ajuns
sa regrete acțiunile care i-au dus pe calea greșită a
confruntărilor și războaielor. Astfel, războiul din Vietnam a
fost cel mai mare regret al fostului Ministru american al
Apărării, Robert McNamaracare a scris o carte pe care
cu toții trebuie sa o citim și în care argumentează de ce
SUA au greșit teribil în Vietnam.
Pe de-alta parte, foștii Senatori americani Harry
Reid, Tom Harkin si Walter Jones și-au exprimat
profundul regret de a fi printre cei care au autorizat
războiul din Irak. Jones semnala într-un interviu cu un
canal american de televiziune ca "a autorizat o acțiune
fără perspectiva și viziune strategica, ducând la moartea
a peste 4 mii de americani, lucru pe care nu și-l poate
ierta și pe care îl va duce cu sine în mormânt".
A venit, cu siguranță, timpul ca în anul nou ce șia deschide porțile, Statele Unite și Președintele Trump,
sa învețe lecția de istorie și sa se gândească de doua ori
înainte sa mai comita greșeli regretabile.
Ciprian POP
(continuare în pag. 13)
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ELECTRIFICAREA ȘI SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL

La sfârşitul celui de-al II-lea Război Mondial,
România făcea parte dintre cele mai înapoiate ţări
din sud-estul Europei, cu o economie slab
dezvoltată şi cu un nivel de trai foarte scăzut al
populaţiei.
După alungarea monarhiei şi proclamarea
Republicii Populare Române, la sfârşitul anului
1947, sub conducerea Partidului Muncitoresc
Român au fost concepute primele Planuri Anuale,
iar apoi cele cincinale pentru refacerea şi
dezvoltarea unei puternice economii naţionale.
Câteva mici şi izolate uzine electrice existente în
ţară, la începutul puterii populare, abia puteau face
faţă consumului local, iar zonele rurale erau
cufundate în beznă, nefiind electrificate. De aceea,
pentru a dezvolta o economie puternică şi a crea
poporului condiţii mai bune de trai, era necesară
ENERGIA ELECTRICĂ.
Începând cu anul 1950, cu mare sprijin
economic acordat de către ţara vecină URSS, au
început ample lucrări de construcţie a unor termo
şi hidro-centrale pe întreg cuprinsul ţării, în 2-3
etape caracteristice.
Au fost, de asemenea, construite numeroase
linii electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune
pentru transportul şi distribuţia energiei electrice,
staţii de transformare ca şi alte accesorii. Rând pe
rând au fost electrificate numeroase sate şi
cătune, dar şi unele oraşe care niciodată nu
beneficiaseră de avantajele electrificării.
Pe măsură ce aceste importante surse de
producere şi transport a energiei electrice au fost
puse în funcţiune, au fost construite şi noi
obiective economice: uzine, fabrici, combinate, dar
şi obiective sociale ca: spitale, şcoli, construcţii de
locuinţe şi multe altele. Vastul program program
pentru ELECTRIFICAREA ŢĂRII şi alcătuirea unui

Sistem Energetic Naţional s-a derulat pe parcursul anilor
1950-1990, având ca scop final electrificarea totală a
ţării, dispunerea de o putere energetică proprie care să
facă faţă cu succes nevoilor de zi cu zi.asdasd
Institutele de cercetări termo şi hidro-electrice au
elaborate de-a lungul anilor numeroase studii de
dezvoltare, de aplicare a unor noi metode în pas cu noile
descoperiri ştiinţifice şi de dezvoltare a unor noi surse
energetice neconvenţionale, precum: energia eoliană,
solară sau cea nucleară.
Industria a contribuit din plin la producerea de utilaje
şi echipamente necesare, producând în mare parte cele
necesare pentru a fi evitate importurile de utilaje.
În afară de hidro şi termocentrale, au fost construite
mici centrale hidro, şi, experimental, mici centrale eoliene
şi solare.
La CERNAVODĂ, în anul 1980 a început construcţia
unei mari centrale nuclearo-electrice, care abia în anii
1992-1993 a putut fi pusă parţial în folosinţă cu grupul
nr.1. În present se lucrează la instalarea grupului nr.2.
Între toate liniile de înaltă, medie şi joasă tensiune au
fost create conexiuni, toate acestea fiind în legătură cu
un DISPECERAT GENERAL DE COMANDĂ, aflat în
Bucureşti.
Între România şi ţările vecine există linii electrice de
transport a energiei electrice de 400, 200 şi 110 Kv, ţara
noastră fiind conectată şi cu sistemele energetice ale
ţărilor vecine.
Nu putem să ne facem că nu vedem că pretutindeni
în această ţară există amprentele acestui impresionant
sistem energetic:
TERMOCENTRALE: la Suceava, Iaşi, Borzeşti,
Comăneşti, Galaţi, Brăila, Ovidiu II, Constanţa- Palas,
Brazi, Bucureşti, Piteşti, Giurgiu, Govora, Craiova,
Turceni, Rovinari, Paroşeni, Turnu-Severin, Mântia,
Luduş-Iernut, Fântânele, Oradea, Arad, Timişoara.
HIDROCENTRALE: pe râurile Siret, Prut, Bistriţa,
Ialomiţa, Doftana, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Olt, Lotru,
Bârzava, Sebeş, Crişuri şi cele două mari hidrocentrale
de pe Dunăre, Porţile de Fier I şi II, iar lista ar mai putea
continua.
Tragem linie şi concluzionăm:
Nimeni, nici o forţă în istoria milenară a neamului
românesc nu a realizat vreodată un asemenea vast şi
funcţional sistem energetic care să devină inima şi
puterea ţării, decât acest inimos popor român sub
conducerea directă a PMR şi PCR, a specialiştilor în
domeniu, prin muncă intensă şi abnegaţie.
Tinerii de astăzi şi de mâine vor trebui să cunoscă
faptul că toate cele enumerate mai sus nu au răsărit din
pământ, în urma ploilor, peste noapte, ci sunt rodul unei
gândiri clarvăzătoare şi a unei munci titanice pe care
părinţii şi bunicii acestora au depus-o cu abnegaţie şi
dăruire în anii Primei Republici Române (1947-1989), în
anii construcţiei socialismului.
Chiar dacă unora nu le convine- ACESTA ESTE
ADEVĂRUL
Dumitru Ghe.

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SCÂNTEIA
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În numele adevărului

Sălbatica campanie anticomunistă declanşată în Ianuarie
1990, continuă să vehiculeze ideea că: TOT CE A FOST ŞI
ESTE RĂU ÎN VIAŢA NOASTRĂ a aparţinut numai şi numai
Regimului totalitar.
Din păcate, nu acesta este ADEVĂRUL ADEVĂRAT.
Perioada anilor 1947-1989 nu înseamnă numai “Închisorile
comuniste”, nelegiuiri, grave abuzuri, demagogie, mizerie,
“Dictatura Odiosului” şi foame.
Perioada anilor 1947-1989 mai înseamnă şi alfaberizare,
învăţământ general gratuit, electrificare, milioane de locuinţe şi
locuri de muncă, un uriaş efort comun de înflorire a patriei.
Nu va trebui să uităm în ce mizerie şi sărăcie era România
la sfârşitul celui de-al II-lea război mondial. Niciodată în istoria
acestei ţări nu au existat condiţii mai bune pentru valorificarea
capacităţii creatoare a celor ce muncesc fizic, dar şi
intellectual, iar între anii 1947-1989 România s-a transformat
radical, într-un stat cu o economie modernă şi avansată, cu
condiţii de viaţă decente ale cetăţenilor.
Realizările înfăptuită cu trudă şi numeroasele sacrificii în
acei ani eroici, le întâlnim pe întreg cuprinsul acestei ţări.
Nimeni nu poate nega acest adevăr, cu orice argumente ar
încerca.
Nu este o “nostalgie” ci pură realitate
Din păcate, toate aceste impresionante realizări sunt
hulite, denigrate, demolate şi cenzurate cu totul nejustificat.
Munca intensă, eforturile eroice ale unui întreg popor, sunt
batjocorite şi distruse. Nedrept şi nedemocratic!
În numele ADEVĂRULUI CURAT, oamenii cinstiţi şi
muncitori din România cer cu hotărâre, ca la toate nivelurile
societăţii româneşti, în presă, la radio, televiziune, în organele
puterii centrale: parlament, guvern, preşedinţie, partide politice,
asociaţii organizaţii şi instituţii, într-un consens general: în
măsura în care au fost demascate toate nelegiuirile regimului
totalitar, să fie recunoscute şi toate marile realizări ale
poporului nostru între anii 1947-1989, sub conducerea P.M.R.
şi P.C.R. Istoria nu poate fi falsificată după bunul plac al unora.
Şi să nu uităm niciodată:
Perioada anilor de dictatură-totalitară, cu minusurile dar şi
cu plusurile acesteia, a fost un IMPORTANT PAS ÎNAINTE în
istoria patriei noastre- România.

Aspecte din realizarile oamenilor muncii din perioada dinainte de 1989 (ultima- Craiova Forum)

Să iubim şi să respectăm Adevărul Curat!
D. Ghe Bucurestiasdasd
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Actualitatea venezueleană

asdasd

1.Forțele de securitate venezulene au dezmenbrat o celulă teroristă

Caracas,(MPPRE).- Marți, 14 ianuarie 2018
Ministrul Puterii Populare pentru Relații
Internaționale, Justiție și Pace al Republicii
Bolivariene Venezuela a informat, printr-un
comunicat oficial, dezmembrarea grupului
terorist responsabil cu executarea acțiunilor
criminale care au pus în pericol viața
cetățenilor nevinovați, inclusiv a copiilor,
precum și realizarea unei serii de atacuri
armate îndreptate împotriva Gărzii Naționale
Bolivariene și a sediului Tribunalului Suprem
de Justiție.D

Comunicatul subliniază faptul că, după o
puternică confruntare între forțele de ordine
venezuelene și membrii celulei teroriste, doi
funcționari ai Poliției Naționale Bolivariene
au fost uciși, și cinci grav răniți; în timp ce
teroriștii au fost uciși, iar cinci dintre ei au
fost capturați și reținuți. Guvernul Republicii
Bolivariene
Venezuela
reiterează
angajamentul ferm de a pedepsi pe oricine,
care, prin acțiuni criminale, încalcă
Constituția și legile venezuelene, încearcă
să vulnerabilizeze pacea și liniștea Patriei.
(continuare în pag. 16)
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2. Corporațiile de media din SUA au generat 3,880 de știri negative împotriva Venezuelei

În timpul întâlnirii, Președintele Nicolas
Maduro a explicat că agenția Bloomberg a fost
mediul care a emis cele mai multe știri negative, cu
245 de știri, urmat de Miami Herald, Washington
Post și The Wall Street Journal.
’’Este o propagandă de război, un război
media, fără îndoială’’, a denunțat liderul
venezuelean.
În ceea ce privește agențiile de știri
internaționale, studiul a arătat că agenția britanică
Reuters Group Limited este cea care a emis cele
mai multe știri negative împotriva Venezuelei, cu
60%, urmată de agenția americană Associated Press
(AP) cu 31% din conțiunutul său în 2017,
direcționate către Venezuela, și agenția franceză
AFP, cu 9%.
’’În cadrul acestei anchete s-a descoperit că
agențiile de presă, Agenția Reuters care produce
cele mai multe știri negative împotriva Venezuelei,
cu 60% din știri plasate în The New York Times,
urmată de Associated Press cu 31%, cu cea mai
mare plasare media precum Washington Post,
Miami Herald și ABC News. Generează știrea,
raportul, ca un război media sistematic și apoi o
reproduc în presă, televiziune, la radio’’, a spus el.
În acest sens, i-a instruit pe Ministrul
Comunicării și Informării, Jorge Rodriguez, și pe
Ministrul Afacerilor Externe, Jorge Arreaza, să
convoace o conferință de presă unde să explice
adevărul Venezuelei în fața întregii lumi, în privința
acestui atac media condus de Washington.

Caracas,(AlbaCiudad).Președintele
Republicii, Nicolas Maduro, a denunțat vinery,
5 ianuarie 2018 că marile corporații din Statele
Unite au generat 3.880 de știri negative în
2017, ca parte a războiului mediatic împotriva
Guvernului Bolivarian. În declarațiile transmise
de Venezolana de Television, de la Palatul
Miraflores, Caracas, Șeful Statului a arătat un
studiu în care se prezintă cantitatea de știri
negative care au fost răspândite în diferite
mijloace de comunicare a țării nord-americane
împotriva Venezuelei.
Rapoartele studiului arată că, din cifra totală,
1860 de știri au fost generate în timpul
acțiunilor violente comise de sectoarele
extremiste ale opoziției între lunile aprilie și
iulie, iulie fiind luna în care au fost reproduse
cele mai multe știri, cu 531 de reportaje.
’’Pe măsură ce pacea s-a instalat în
Venezuela,
cu
Adunarea
Națională
Constituantă, au fost reduse nivelurile, până
când în decembrie, când au ajuns la 166 de
știri negative’’, a spus Președintele în timpul
unui Consiliu al Miniștrilor.

Sursa: Ambasada Venezuelei în România
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