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La Multi ani,
tuturor cetatenilor,
simpatizantilor si
cititorilor nostrii !
REPUBLICA-O NECESITATE A ROMÂNIEI POSTBELICE

Petre IGNAT

La fiecare zi de 30 decembrie de după
1989, printre susţinătorii republicii ca formă
de stat, se punea întrebarea obsedantă, mai
este oare România Republică?
Şi anul acesta, la 70 de ani de la data
cînd societatea românească a renunţat la
forma de organizare statală tip, Regat şi a
optat pentru cea de tip, Republică, noi,
românii republicani, ne punem aceiaşi
întrebare.
Atunci, la 30 Decembrie 1947, a fost
abolită monarhia, reprezentată de regele
Mihai I depăşită şi anacronică pentru
vremea respectivă (ca de altfel şi pentru
astăzi), anacronică pentru aspiraţiile
poporului român, dar şi faţă de evoluţia
situaţiei politice a zonei în care se află
România.
(continuare în pag. 2)
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Este interesant că înainte de împlinirea a 70
de ani de la marele ACT, pe 5 decembrie 2017, fostul
rege Mihai I a părăsit această lume, fiind ultimul
dintre protagoniștii de atunci care o face!
Hotărîrea de abolire a monarhiei şi
proclamarea Republicii a fost luată de forţele politice
care formau Guvernul României, guvern rezultat în
urma alegerilor generale din toamna anului 1946 şi
condus de Dr. Petru Groza, preşedintele Partidului
,,Frontul Plugarilor,, ardelean, vechi patriot unionist,
guvern, în componenţa căruia majoritatea o
reprezentau membri partidului său dar și membri ai
Partidului Comunist Român, în fruntea căruia se afla
marele om politic, în devenire, Gheorghe GheorghiuDej.
Dealtfel cei doi, alături de Emil Bodnăraş,
Ministrul Forţelor Armate, au format delegaţia care sa prezentat la Regele Mihai, cerîndu-i să abdice de
bună voie şi să renunţe, astfel, la tronul României.
Regele Mihai, după un moment de ezitare datorat
surprizei create de fermitatea cererii, ştiind că nu este
sprijinit de nici un guvern european, nici măcar de cel
britanic, a acceptat să semneze hotărârea de abdicare,
dar nu înainte de a-şi negocia gestul, ca un adevărat
afacerist. Astfel a cerut şi obţinut
- o rentă viageră care să-i asigure un trai decent lui şi
familiei sale acolo unde se va hotărâ să se stabilească,
rentă ce, se pare că se ridica la o sumă lunară de
10 000 $ şi plătită cu regularitate de statul român pînă
în august 1989, cînd, se pare, i s-a retras acest drept
ca urmare a semnării de de către acesta a aşa zisei
,,declaraţii de la Budapesta’’, document ce prevedea
necesitatea autonomiei Transilvaniei
.- dreptul de a pleca în siguranţă de pe teritoriul
României;
-dreptul de a fi însoţit de principalii membri ai curţii
regale;
- dreptul de a-şi lua cu sine bunurile şi valorile perso-

Stema RPR ianuarie martie 1948

nale, bunuri care au reprezentat mai multe vagoane de tren(la
acea vreme nu se știa că regele deja trasportase o bună parte din
pinacoteca naţională, formată din tablouri de mare valoare);
Avînd în vedere cele de mai sus, hotărîrea de abdicare
a Regelui Mihai nu a fost rezultatul unei lovituri de stat, cum
afirmă susţinătorii regalităţii, a unui abuz sau act dictatorial,
cum afirmă unii istorici și comentatori, ci rezultatul unei
înţelegeri rezultate în urma unor negocieri între două părţi
conştiente de mersul vremurilor (după Mihai I-ul citire).

Stema RPR 1948-1952
În acest sens este exemplificator răspunsul pe care l-a dat
fostul Rege Mihai, în cadrul unei întâlniri publice, televizate,
după anul 1989, cînd, fiind întrebat despre momentul abdicării
sale de pe tronul României acesta a răspuns: ,, ”Aşa au fost
vremurile”,,. Cred că nu este nimic de comentat. Mai este oare
România Republică?
Această întrebare este determinată de faptul că, după
decembrie 1989, autorităţile statului nostru nu au marcat în nici
un fel evenimentul consumat acum 70 de ani, eveniment care a
dus la FONDAREA statului republican în România, act
fundamental al istoriei ţării noastre. Ziua de naştere a
Republicii este, în orice stat republican din lume, o sărbătoare
naţională, numai în România postdecembristă, nu.
Nedumerirea este mai mare şi datorită faptului că nici
preşedenţia României, care există tocmai datorită existenţei
Republicii ca formă de stat, nu a intreprins nimic. Mai mult,
fostul preşedinte Ion Iliescu este chiar preşedintele Fundaţiei
pentru Republică şi Democraţie!!. Care Republică? Că n-a
pomenit niciodată de ea!
Singura explicaţie pe care o avansez, privitor la
răceala autorităţilor faţă de ziua de 30 decembrie, Ziua
Republicii, este aceea că, sărbătorind-o, în mod inevitabil sînt
nevoiţi să recunoască meritul regimului democrat popular de
atunci (nu comunist cum se afirmă, eronat, în ”piața publică”),
în înfăptuirea acesteia. Ori, pentru guvernanţii postdecembrişti
a afirma ceva pozitiv despre comunişti este de neconceput.
Poate actualul preşedinte Klaus Johanis reuşeşte să ,,trecă
Rubiconul’’şi să marcheze cum se cuvine Republica, fără de
(continuare în pag. 3)
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fără de care instituția în fruntea căreia se află
domnia sa, nici nu ar fi existat.
Oricum, adevărul este că - Proclamarea Republicii la
30 decembrie 1947 nu a fost un act voluntarist,
arbitrar şi anacronic. El a reprezentat o necesitate
istorică fundamentală, asumată şi realizată de
Guvernul democrat popular Dr. Petru Groza
împreună cu P.C.R. şi nu poate fi contestat nici
astăzi. A fost și este susținut de majoritatea
poporului român.În această ordine de idei, comuniştii
de astăzii consideră că ziua proclamării Republicii
române trebuie să fie proclamată ca a doua sărbătoare
naţională, şi aceasta nu datorită faptului că a fost
înfăptuită și de înaintaşii lor, ci pentru că este un act
fundamental pentru Statul România.Ce ziceţi
domnule Preşedinte al Republicii România, Klaus
Johanis?
Predecesorii
dumneavoastră
postdecembriști: Ion Iliescu, Emil Constantinescu și
Traian Băsescu nu au avut curajul! Dumneavoastră?

Stema RPR 1952-1965

Sîntem cetățeni ai Republicii, nu supuși ai Maiestății Sale !
Nicu Nicolae
Primul proiect al unei constituţii româneşti
republicane s-a făcut în anul 1802, la Iaşi, sub titlul „Plan
sau o formă de oblăduire republicană”. Un al doilea
proiect asemănător a existat la Lugoj, în anul 1830. În anul
1834, la Sibiu, a fost redactat în secret un program cu
caracter social şi politic, menit să pună bazele întemeierii
unei republici naţionale, prin unirea celor trei ţări
româneşti. Societatea revoluţionară secretă condusă de
Dimitrie Filipescu îşi propunea, în 1840, printre alte
scopuri, instaurarea republicii democrate. În august 1870,
mişcarea conspirativă condusă de Al. Candiano-Popescu a
proclamat aşa-numita „Republica de la Ploieşti”.
„Sîntem pentru o republică democratică,
singura formă de stat ce ar garanta suveranitatea
poporului” (Nicolae Bălcescu, 1848).
„Voim o republică română şi o s-o dobîndim…” (
C.A. Rosetti, 1848).
„Europa vă cunoaşte; acum cunoaşte puterea
voastră; ştie că 10 milioane de români aveţi tot o limbă, tot
o tradiţie, tot o patrie… Acum Europa cunoaşte misia şi
importanţa voastră. Trăiască republica democrată şi
socială! Trăiască Republica Română!” (din Apelul
Comitetului Naţional Român al revoluţionarilor din exil,
adresat compatrioţilor din cele trei ţări române,1852).
„Puneţi urechea şi aşteptaţi departe toaca
deşteptării ce înconjoară lumea!…

Românii vor trăi într-o singură republică
democratică, solidară cu toate ţările Europei” (Cezar
Bolliac, în periodicul „Republica Română” de la
Paris, 1852)

ianuarie / 6 februarie 1881).
„Ca oameni de progres preferăm, în lucrările noastre,
însăilărilor de lemne de acum sute de ani, schele moderne; cu
alte cuvinte, monarhiei, republica… A introduce dar regalitatea
în zilele noastre acolo unde nu există, cum bunăoară s-a făcut la
noi, e a se opune curentului, e a nu pricepe spiritul timpului”
(gazeta „Drepturile omului”, 1885).
„Noi, ca şi întregul popor care suferă…, voim republică
dreaptă şi naţională” (gazeta „Reforma socială”, 1890).
„Sîntem pentru republica socială, în care nu va mai fi
nici rege, nici tron, nici jefuitori, nici jefuiţi” (gazeta „Munca”,
1892).
„Vom înfiinţa guvernul democratic al mulţimii:
republica populară şi democratică” (Alexandru Beldiman, în
ziarul „Adevărul”, 1893).
„Sîntem socialişti… şi strigăm fără teamă şi, în acelaşi
timp, fără gînd de ostentaţie: Trăiască Republica! Jos
monarhia!” (revista „Lumea nouă”, 1894).
„Socialiştii trebuie să fie republicani sau altfel nu se pot
numi socialişti” („Lumea nouă”, 1900).
„Sîngele miilor de ţărani ucişi în 1907 a pătat mantia
regalităţii, pete care s-au fixat acolo pentru totdeauna şi pe care
nimic şi niciodată nu le va mai putea scoate” (revista „Facla”,
1910).
„Este de datoria Partidului Social-Democrat să-şi
afirme în faţa principiului monarhic, pe care este întemeiată
Constituţia ţării, principiul său republican, fiindcă numai sub un
regim republican lupta clasei muncitoare se poate desfăşura în
toată puterea ei” (din Rezoluţia Congresului Partidului Social(continuare în pag. 4)

Celula constitutivă a vechilor state române este republica
ASOCIAȚIA MIILITANȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA,
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Democrat, aprilie 1914).Luptăm pentru Republica
populară, o republică a ţăranilor şi a muncitorilor, care să
apere interesele celor ce muncesc” (revista „Lupta de
clasă”, 1927).
„P.S.D. este adept al republicii democratice,
deoarece monarhia restrînge principiul suveranităţii
populare” (intervenţie a P.S.D. în Parlamentul României,
1929).„Prin socialism, la înlăturarea tuturor jugurilor,
prejudecăţilor, formelor anacronice, apăsării economice şi
politice, prin socialism spre democraţiespre democraţie
politică şi economică, spre republică politică şi socială –
iată lozinca limpede şi precisă a proletariatului faţă de
învălmăşeala evenimentelor în curs” (gazeta „Proletarul”,
1930)În situaţia României, o putere executivă emanată de la
popor este instrumentul cel mai sigur… Înainte, deci, fără
şovăire, spre întărirea tinerei noastre instituţii. Republica,
.

va să zică res-publica, lucrul public, avem aşadar, de-acum încolo,
toţi o parte de responsabilitate în propăşirea ţării. Cuvîntul nostru
de ordine este azi: să fim alături de Patrie, să slujim RESPUBLICA!” (George Călinescu, în ziarul „Naţiunea” din 4
ianuarie 1948).
.slujim RES-PUBLICA!” (George Călinescu, în ziarul „Naţiunea”
din 4 ianuarie 1948).
.„Făurirea Republicii, la 30 Decembrie 1947, a devenit posibilă în
condiţiile acţiunilor de masă pentru răsturnarea claselor
exploatatoare şi cucerirea puterii de către clasa muncitorilor,
ţărănilor şi intelectualităţii progresiste. Republica reprezintă o
încununare a luptei duse de-a lungul secolelor de poporul român,
de forţele sale înaintate, pentru eliberare naţională şi socială,
pentru neatîrnare, progres social şi o viaţă mai bună” (Nicolae
Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
preşedintele Republicii Socialiste România).

Imnul Republicii
Republică, măreaţă vatră
Republică, măreaţă vatră,
Călită-n foc de bătălii,
Înfloritor pămînt al păcii,
Republică, slăvită fii.
Refren:

Republică biruitoare,
În veci de veci să înfloreşti,
Puternică şi apărată
De braţe tari muncitoreşti!

Sub steagurile aurorei
Purtate-n slavă de partid,
Înaintăm toţi fiii muncii,
Un singur grai, un singur zid.
Refren

Pămînt al păcii şi-al dreptăţii,
Neatîrnat, pămînt iubit,
Eşti viaţa noastră, eşti lumina,
Republică pămînt slăvit.

P.S. Înălţătorul imn „Republică, măreaţă vatră”,
a fost compus în anul 1959 de Ioan D. Chirescu,
pe versuri de Eugen Jebeleanu. Acesta ar trebui
să fie, în mod firesc, Imnul de Stat al României.
Măcar muzica sa este absolut fabuloasă!
.
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ACTELE CONSTITUTIVE ALE REPUBLICII ÎN ROMÂNIA

,,Scânteia AS'' Nr. 06-07 (53-54) Iunie-Iulie 2016
Republica s-a constituit prin Legea nr. 363 din 30
decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în
Republica Populară Română, promulgată prin Decretul
nr. 2299 din 30 decembrie 1947 şi publicatã în
"Monitorul Oficial" nr. 300 bis din 30 decembrie 1947,
Constituția din 1923, repusã parţial în vigoare în
septembrie 1944 şi modificatã prin acte ulterioare, a fost
expres abrogată, Adunarea Deputaţilor stabilind că
urmeazã a fi aleasã, la o dată ce o va hotãrî ulterior, o
Adunare Constituantã care va hotãrî asupra noii
Constituţii
a
Republicii
Populare
Române.
Adunarea Deputaţilor, aleasã în noiembrie 1946 pe
baza Decretului nr. 2218/1946 şi a Legii nr. 560/1946,
hotãrãşte, prin Legea nr. 32/1948 pentru dizolvarea
Adunãrii Deputaţilor, reglementarea convocãrii Marii
Adunãri Naţionale şi trecerea puterii legislative asupra
Guvernului, promulgatã prin Decretul nr. 372 din 25
februarie 1948 şi publicatã în "Monitorul Oficial" nr. 46
din 25 februarie 1948, să se autodizolve pe data
publicãrii legii.

Prin acelaşi act normativ se stabilesc alegerile
pentru Marea Adunare Nationala la 28 martie 1948,
desfãşurate pe baza Legii nr. 560/1946, se convoacã
Marea Adunare Nationala la 6 aprilie 1948 şi se
stabileşte ca aceasta va elabora Constituţia Republicii
Populare Române şi apoi va exercita atribuţiile
Adunãrii
Legislative
Ordinare.
În şedinţa din 13 aprilie 1948, Marea Adunare
Nationala voteazã Constituţia Republicii Populare
Romane (Legea nr. 114/1948), cu unanimitate de 401
voturi.
Constituţia a fost promulgatã prin Decretul nr. 729
din 13 aprilie 1948 al Prezidiumului Provizoriu al
Republicii Populare Române, semnat de Preşedintele
Prezidiului Provizoriu, C. I. Parhon, şi de Secretarul
Prezidiului Provizoriu, G. C. Stere, contrasemnat de
Preşedintele Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza,
şi de ministrul justiţiei, Avram Bunaciu. Ea a fost
publicatã în "Monitorul Oficial", partea I, nr. 87 bis
din 13 aprilie 1948 şi a intrat în vigoare la aceeaşi
dată.
●

ACTUL DE ABDICARE A
REGELUI MIHAI I
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Republică dragă, la mulți ani!

David Onofrei, elev
Cîștigată în focul bătăliei
de mîndri ostași și partizani
Asigurînd libertatea României
Republică dragă, la mulţi ani!
Zidind din nou ogorul
bravii muncitori și ţărani

Luptînd pentru ţara ṣi poporul
Republică dragă, la mulţi ani!
Uniţi prin ţelul frăţesc

Români, Maghiari ṣi Germani
Muncind pe plaiul Românesc
Republică dragă, la mulţi ani!

Înscrisă în paginile istoriei
prin înfrîngerea vechilor duṣmani
Monument etern al victoriei
Republică dragă, la mulţi ani!

Să înfloreṣti într-o eternă înnoire
vatră străbună de Daci si de Romani

Te slăvim cu înaltă bucurie
Republică dragă, la mulţi ani!
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De cine îi apără pe români rachetele "Patriot" ?

România anului de graţie 2017 se înarmează.
După 28 de ani în care industria românească, inclusiv cea
de apărare, a fost pusă pe butuci, după ce milioane de
români rămaşi fără locuri de muncă au apucat pe calea
străinătăţii, politicienii post-decembrişti găsesc că e cazul
să se înarmeze. Au fost deja achiziţionate 12 avioane F16 second-hand din Portugalia, iar altele 36 urmează să
fie livrate din SUA. Două fregate scoase din uz de
englezi au intrat în înzestrarea Forţelor Navale Române,
iar olandezii de la „Damen Shipyards Group” vor
construi patru corvete „SIGMA 10514” la Galaţi. La
rândul lor, nemţii de la „Rheinmetall Landsysteme” vor
fabrica la Moreni transportorul amfibiu blindat „TBT
8x8”..
.În luna aprilie a anului curent, şeful Statului
Major General al Armatei anunţa într-o conferinţă de
presă intenţia achiziţionării de la americani a sistemului
de rachete sol-aer „Patriot”. Procedurile au trenat ceva
vreme, Guvernul aprobând abia pe 8 noiembrie proiectul
de lege aferent. Însă partea română s-a conformat imediat
ce secretarul de stat american Rex Tillerson a picat pe
nepusă masă la Bucureşti, în seara zilei de miercuri 15
noiembrie... Astfel că proiectul de lege a fost trecut rapid
prin Parlament, Senatul şi Camera Deputaţilor
adoptându-l aproape cu unanimitate de voturi pe 20,
respectiv pe 21 noiembrie. Pentru ca în ziua imediat
următoare, adică pe 22 noiembrie, preşedintele Klaus
Werner Iohannis să declare că legea va fi promulgată
imediat ce va ajunge pe masa prezidenţială, astfel încât
contractul cu SUA să poată fi semnat până la data de 1
decembrie 2017. Acestea sunt, pe scurt, pentru clasa
politică românească necesităţile stringente ale ţării.
Numai că era armelor şi a confruntărilor armate e pe
sfârşite! John Perkins avertiza în „Confesiunile unui
asasin economic”, că „O dată cu sfârşitul celui de Al
Doilea Război Mondial, cu ascensiunea Uniunii
Sovietice şi cu spectrul holocaustului nuclear, soluţia
militară a devenit mult prea riscantă”.

”. Dar ar putea avea încredere politicienii români în
autorul unui bestseller, care a şi vizitat România în luna
octombrie 2014? La aceeaşi concluzie ajungea şi
Vladimir Volkoff care afirma la rându-i că „Secolul XX a
cunoscut apariţia unui război esenţialmente psihologic, în
care operaţiunile militare au devenit doar accesorii la
care se recurge parcimonios ca la nişte anexe ale acţiunii
principale”. Dar s-ar putea da crezare autorului unui
„Tratat de dezinformare”?
Însă domnii politicieni nu prea ţin cont nici de
estimările Centrului de Studii Strategice de Apărare şi
Securitate (CSSAS) din cadrul Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, care citează la rândul său Institutul
Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm
(SIPRI): „Potrivit statisticilor publicate de anuarele
SIPRI în aproximativ 90 % din războaiele purtate în
perioada postbelică iniţiatorul conflictului armat nu a
obţinut o victorie militară care să-i asigure realizarea
integrală a scopului propus, în 44 % din cazuri
configuraţia politică din zona de conflict nu s-a modificat
în urma recursului la violenţa armată, iar în procentaj de
55 % situaţia conflictuală s-a complicat şi mai mult”.
Potrivit studiului realizat de CSSAS şi intitulat
„Conflicte asimetrice”, în războiul modern operaţiunile
militare sunt soluţii ultime, „luptele” ducându-se în plan
politic, economic, mediatic şi informaţional, al culturii şi
învăţământului. Privind retrospectiv la transformările pe
care le-a suferit România după evenimentele din
decembrie 1989, totul pare să arate că ea s-a aflat într-un
permanent război modern... Pe care, din păcate, l-a
pierdut! Iar la întrebarea din titlul acestui articol, cel mai
potrivit răspuns ar fi: Pe români rachetele „Patriot” nu-i
apără nici măcar de propria ignoranţă!
Alexandru Voicu – 23 noiembrie 2017
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15 NOIEMBRIE 1987-ÎNCEPUTUL SFÎRȘITULUI
PENTRU INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI DIN BRAȘOV
Profitînd de starea de spirit a poporului
român, rezultat al sacrificiilor alimentare și materiale
făcute pentru plata datoriei externe (12 miliarde de
dolari) și de dobînzile tot mai mari, un grup de
oameni, puternic manipulați, au încercat acte de
încălcare a ordinii constituționale din acea perioadă.
Brașovul era în acea vreme al doilea oraș
industrial ca mărime din România, acum, în anul
2017, industria brașoveană aproape că NU mai
există și odată cu industria au dispărut și zeci de mii
de locuri de muncă.
Astfel, au dispărut (vîndute la fier vechi și
vandalizate):
Uzina Tractorul Brașov;
Uzina Hidromecanica;
Uzina Turbomecanica;
Uzina Carfil;
Fabrica Fartec;
Și alte uzine și fabrici…
Uzina de Autocamioane abia mai pîlpîe,
Fabrica Rulmentul este conservată.
Brașovul este acum un bazar turcesc. Nu
putem trăi numai din servicii, fără industrie.
Voi da câteva exemple de libertate și
democrație pe care le cereau ”revoluționarii” de la
Brașov din anul 1987:
Libertatea de a fi șomer și lipsa unui loc de
muncă, asigurat și garantat;
Sărăcie pentru tot mai mulți oameni și
bogăție tot mai mare pentru potentații vremii;
Libertatea de a fi turiști economici prin
Europa;
Libertatea de a face cele mai umilitoare
munci și de a îngriji de bătrînii altor țări, în timp ce
bătrînii și copiii noștri sînt singuri și neajutorați;
Libertatea de a trăi într-un stat mafiot, cum
este acum România;Libertatea de a te arunca în
stradă recuperatorii bancari;
Libertatea de a avea datorii la băncile internaționale
în valoare de peste 100 de miliarde de euro și de a
plăti aceste datorii inclusiv de copiii și nepoții
noștri;Libertatea de a fura din România peste 200 de
miliarde de euro.
Mă opresc aici, deși ar fi foarte multe
exemple de ”libertăți” și ”democrații”…

”Revoluționarii”, să beneficieze ei de aceste
”drepturi”, ”libertăți” și ”democrații”, noi, cea
mai mare parte a poporului român, nu ne dorim
asemenea drepturi și libertăți.
”Revoluționarii” din Brașov se plîng că au
fost arestați și ”torturați” dar nu spun pentru ce au
fost arestați.
Vă spun eu pentru ce au fost arestați:
pentru că au produs dezordine în oraș iar la
Consiliul Județean Brașov au spart geamurile, au
ultragiat personalul și au vandalizat. Era o clădire
de interes public, trebuia apărată.
Tot ne place să luăm exemplu (lumină) de
la americani, unde, dacă spărgeau geamurile sau
intrau cu forța la Casa Albă sau în alte clădiri
publice, erau etichetați ca TERORIȘTI și NU
revoluționari și împușcați ”democratic”, de la
gardul Casei Albe, situat la o distanță de 100 m de
clădire.
Așa se menține democrația și libertatea în
America, ”partenerul nostru strategic” de care ne
place să vorbim așa de frumos dar ne codim să
luăm exemplu.
Coman Voicu – comunist
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Să NU NE PIERDEM SIMțUL UMORULUI

Răgetul prostului
Mariana Aurelia PLEȘA

Pensionarii vreau să moară!
Strigă tare-un retardat.
Pentru noi, sunt o povară
De care ne-am săturat!
Vreau să-i ducem la gunoi,
Până nu e prea târziu…
Și să dea banii-napoi,
Fiece pomanagiu!
Să le dăm E-uri, viroze,
Hepatite și ciroze…
Și să sape la canale,
Pân’ s-or îndoi de șale!
Să scăpăm de șobolani,
Trebuie să-i nimicim!
Fiindc-atunci o s-avem bani,
Fără ca să mai muncim…
Că noi, munca n-o iubim!
Mare om, într-un partid,
Uită bietul cioflingar,
Că și șeful dumnealui,
ESTE TOT…PENSIONAR!
Așadar, stimate prost,
Ia-l pe dânsu-ntâi la rost!

România Dodolață
Gheorghe PIELE

O Românie dodoloață
Străbunii ne-au lăsat: ”va-s-zică”;
Dar noi, băgați în U.E.,
Ne străduim s-o facem mică.
Pe nouă mai, în primăvară,
Fost-am noi bravi și înălțați
Dar azi românii se-nvățară
Să stea umili și cocoșați.
Căci adoptând la nimereală
Năravuri vechi, occidentale,
Românii noștri le declară,
Astăzi, virtuți naționale.
Ba mai mult, invităm străinii
Să ni se facă iar stăpâni
Și-ajuns-am a ne fi rușine
Că-n lume ne numim români!
Puțini din noi, cu plânsu-n suflet,
Neputincioși, mai observăm
Cum din Popor, deveniți turmă;

Degenerăm, degenerăm…
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O LECȚIE SPECIALĂ DE ISTORIE

Este o frumoasă dimineață de
decembrie,cu raze de soare ce răzbat printre
crengile brazilor din fața școlii noastre și ne
încălzesc sufletele,în așteptarea fulgilor de
nea...Așteptăm cu emoție sosirea oaspeților
noștri pentru participarea la o lecție de
istorie,cu ocazia Zilei Naționale a
României. Suntem bucuroși să luăm parte le
diverse activități din momentul în care am
început colaborarea cu Asociația de
Prietenie Româno-Rusă,avându-l pe dl
Petre
Ignatencu
ca
președinte
și
colaboratorii
săi,d-șoara
Alina
Arghiroiu(secretar) și dl prof.univ.Badea
Marin ,de la Universitatea București, care
azi, joi, 7 decembrie 2017, le va aduce la
cunoștință elevilor noștri date importante
despre Marea Unire, povestindu-le scenarii
cu un patos rar întâlnit, la ora ”specială” de
istorie,de la clasa a VI-a B.
În cadrul
acestei ore au ”predat” profesorul de istorie
al clasei implicate în această activitate,
domnul prof. Papadache Andrei și dl
rof.univ.Badea Marin ,împărțindu-și în mod
egal timpul alocat astfel încât elevii să-și
însușească datele impuse de programa
școlară și obiectivele propuse și anume:
1)Explicarea pașilor pe care i-au parcurs
românii în vederea realizării Marii Uniri;
2)Analizarea evenimentelor din timpul
Primului Război Mondial și al Marii Uniri;

3)Ordonarea cronologică a evenimentelor care au dus
la afirmarea ca neam a românilor în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului
XX;
4)Formularea unor puncte de vedere cu privire la
atitudinea și valorile soldaților români care au participat
la Primul Război Mondial;
5) Cunoaștere impactului generat de Marea Unire
asupra românilor și a semnificației acesteia;
La finalul lecției invitații au avut o surpriză deosebit
de plăcută, surpriză ce a venit de la o altă colegă, tot
profesor de istorie, dna prof.,Barbu Lidia, care a
prezentat o scenetă împreună cu elevi de la clasa a VII-a
B, despre un moment foarte important al istoriei țării
noastre, o ședință a Consiliului de coroană convocată de
regele Carol I în anul 1914. Prestația elevilor s-a bucurat
de aprecierea tuturor celor care i-au ascultat cu
interes,cei invitaţi exprimându-şi dorința și bucuria de a
veni și altă dată pentru a prezenta elevilor și alte
momente importante din istoria țării noastre , România.
Le mulțumim colaboratorilor noștri de la Asociația de
Prietenie Româno-Rusă , domnului director al Școlii
Gimnaziale ,,GH.MANU” din orașul BUDEȘTI,
jud.Călărași, prof.Huțan Daniel, dnei dir.adj.Anghel
Liliana, pentru implicarea dumnealor în activități care să
prezinte un interes deosebit pentru elevii noștri,
indiferent de trecerea anilor...
(Articol redactat de prof.lb.engleză, Dumitrașcu
Mihaela, Școala Gimnazială ,,GH.MANU”,BUDEȘTI)

ASOCIAȚIA MILITAȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA

,,Scânteia AS'' Nr. 12-13 (71-72) Noiembrie-Decembrie 2017

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

pagina 11

.

28 de ani de la CRIMA POLITICĂ ORIBILĂ de la TÂRGOVIȘTE

Ne aflăm la Târgoviște, orașul cu adînci
rădăcini istorice.
Sîntem în fosta Unitate Militară care a
devenit Unitatea Crimei și Terorii împotriva
Comandantului ei, împotriva Comandantului
Suprem al Armatei și Președintele Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și a
soției sale Elena Ceaușescu.
În acest loc, în urmă cu aproape 28 de
ani s-a comis un Atentat Politic de către
Criminalii Mafioți, dornici de putere, dornici de
răzbunare, dornici de moarte, călcînd pe
cadavre, pentru puterea politică.
Aici s-a pus la cale și a fost executată Crima
politică, de către trădători de neam și de țară
din România și de peste hotare.
La această masă stătea trădătorul asasin Victor
Stănculescu, generalul de ”paie” care a
organizat și executat crima din acest loc.
Nu a fost un proces penal, a fost o
execuție televizată, profitând de starea de spirit
a poporului român, care a crezut că toate
neajunsurile se datorează Conducătorului
României, Nicolae Ceaușescu.Aici au fost
împușcați și omorâți cei doi EROI AI
SOCIALISMULUI, Nicolae Ceaușescu și Elena
Ceaușescu, care și-au dat viața pentru
continuare orânduirii socialiste în România

condusă de Partidul Comunist Român,
FIDEL socialismului.Aici s-a finalizat lovitura
de stat condusă de serviciile secrete străine și
române, care prin manipulare, minciună,
trădare și diversiune, au creat o adevărată
PSIHOZĂ asupra poporul român.
Au creat o adevărată URĂ și
TEROARE împotriva responsabililor politici
de la acea vreme, ceea ce a determinat
producerea de numeroase victime nevinovate.
Justiția română a protejat mafioții
acestor crime iar justiția militară de atunci este
complice la această crimă oribilă.
Armata Română de atunci, după
asasinarea Ministrului Apărării Naționale,
Generalul
Vasile
Milea,
și-a
trădat
Comandantul Suprem.
Adevărata față a loviturii de stat o
vedem astăzi prin distrugerea orînduirii
socialiste și instaurarea capitalismului, prin
crearea
de
HAOS,
ANARHIE
și
DEBANDADĂ în România, prin colonizarea
României de către Uniunea Europeană și de
către NATO.
România nu mai aparține românilor!
este vîndută străinilor și românilor.
Suntem chiriași în propria țară!Acesta
este ADEVĂRUL despre CRIMA POLITICĂ
de la Tîrgoviște, NU ABERAȚIILE celor care
au dat lovitura de stat: trădători din Partidul
Comunist Român, democrați, țărăniști, liberali,
tehnocrați și alte denumiri BIZARE de partide.
Regret că în decembrie 1989 Nu am
putut să apăr viața Comandantului Suprem al
Armatei Române și Președinte al Republicii
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a
soției sale, Elena Ceaușescu. Eram maistru
militar cu demnitate și fidelitate, nu făceam
parte din categoria generalilor trădători.
România, după decembrie 1989, este un
stat MAFIOT.
Târgoviște, 10.11.2017
Coman Voicu – comunist
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VINERI o zi fatală (!) pentru doi giganți- ADRIAN PĂUNESCU
și FIDEL CASTRO
Petre Ignat

1. Vineri 5 noiembrie 2010 a murit
Adrian Paunescu : POET, publicist, om
politic, militant revoluționar și va
rămâne pentru totdeauna, un REPER. A
fost un veșnic revoluționar, nu s-a
mulțumit niciodată să stea deoparte, să
contemple viața și să scrie despre ea și
apoi să urmărescă cum îi sunt citite
poeziile, cărțile, articolele.
Nu, el a fost acel gen de creator
care iese în fața publicului și-și prezintă
personal opera. A invemtat o instituție în
care să-i fie recitată și cîntată creația,
mesajul social, politic și național,
Cenaclul Flacăra.
Cenaclul Flacăra a devenit un adevărat
fenomen cultural și civic, cunoscut nu
numai în țară dar și în străinătate. La
cenaclu se făcea cultură dar și educație
patriotică. POETUL nu-și prezenta
numai propriile creații, cum s-ar putea
înțelege, ci prezenta și crețiile altor poeți
și creatori români dar și din literatura
universală. A fost un neegalat DJ.

Poziția pe care și-a creat-o în societatea
noastră socialistă i-a adus și multă critică din
partea unei ”anumite părți” a breslei
scriitorilor, critică ce s-a transformat după
nefastele evenimente din decembrie 1989 în
URĂ, evenimente ce au dus țara la mocirla de
astăzi. Încetarea funcționării Cenaclului
Flacăra este opera acestor ”colegi de breslă”
care au folosit pretextul regretabilelor
evenimente de la Ploiești din vara anului
1986, pentru a opri acest fenomen social,
inducînd conducerii superioare de partid și de
stat falsa realitate că Adrian Paunescu ar
reprezenta un pericol major , prin Cenaclul
Flacăra, prin aceea că putea mobiliza mase
mari de oameni împotriva ”regimului
comunist condus de Nicolae Ceaușescu”. Din
păcate stratagema acestor intriganți a reușit,
Cenaclul Flacăra a fost desființat, vocea
mobilizatore a POETULUI nu a mai fost
auzită. Ca urmare a acestui fapt Nicolae
Ceaușescu a pierdut mult din credibilitate în
fața poporului, spre mulțumirea acestora și ai
dușmanilor
socialismului.
Când
CONDUCĂTORUL și-a dat seama de
greșeala făcută a fost, din păcate, prea târziu.
âni dar și din literatura universală. A fost un
neegalat
DJ.Chiar
dacă
desființarea
Cenaclului Flacăra a produs o imensă
suferință, POETUL nu a urît pe nimeni din
această cauză, se pare că a înțeles de unde i
se trage necazul, singurul său regret era că nu
i s-a dat posibilitatea să se apere. Cine au fost
”intriganții”? Răspunsul la această întrebare,
o parte din el, poate fi găsit, după moartea
acestuia, citind ziarele de după acel tragic
eveniment.
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Ei sunt aceia care au fost înstare să
spună ”elita intelectuală contestă
valoarea operei sale dar poporul il
venerează”. Da , și au dreptate, ei scriu
pentru elita minoritară iar POETUL a
scris
pentru
popor,
întotdeauna
majoritar. Opera lor va rămâne între
coperțile cărților pe care le-au scris pe
cînd a POETULUI în sufletul poporului,
ceeace il face, de pe acum, nemuritor.
Lovitura de partid și de stat din
decembrie 1989 nu i-a schimbat
convingerile de stânga, chiar dacă putea
s-o facă, avînd în vedere că tatăl său a
fost militant liberal(de dreapta).

2. Vineri 25 noiembrie 2016 a murit
Fidel Castro, ”Comandantul Revoluţiei
cubaneze”. o legendă încă de pe timpul
vieții. Politician revoluţionar marxistleninist, Fidel Castro a condus Cuba ca
prim-ministru în perioada 1959-1976, iar
apoi ca preşedinte, din 1976 până în 2008.
Deşi retras din viaţa publică, Fidel Castro
a comunicat cu poporul cubanez și
publicul internațional prin celebrele
”Reflecții ale Comandantului Fidel” .

A rămas același militant pentru drepturi
sociale și naționale, de data asta avînd și
calitatea de om politic.
Istoria îl va așeza la locul cuvenit în
ierarhia marilor personalități ale culturii
naționale, oricum în apropierea lui
Mihai Eminescu.
Veșnică să-i fie amintirea
Comuniștii și Asociația Scânteia propun
ca în fața Casei Presei-Casa Scânteii să-i
fie ridicată o statuie, dar și a altor
oameni de cultură de stânga.

Iată

un fragment din una dintre
reflecțiile sale, despre Declarația de
Independentă a SUA: "Declarația de
Independentă a SUA este ceva într-adevăr
foarte frumos. Întotdeauna mi-a plăcut și
am avut multă admirație pentru Abraham
Lincoln. Aceasta declarație semnala că
toți oamenii sunt creați liberi și egali în
drepturi. Totuși, în același timp, sclavia a
fost menținută pentru încă o sută de ani
de la adoptarea declarației. Fapt care ne
arata ca declarațiile de principii nu
corespund întotdeauna cu faptele"
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CUBA DUPĂ FIDEL
La un an de la trecerea lui Fidel în lumea
celor drepți, poporul cubanez, animat de
profunda convingere în justețea și
invincibilitatea cauzei sale, și-a consolidat
și mai mult voința și determinarea de a-și
urma neabătut calea, asta în contextul
geopolitic trist adus cu sine de faptul ca
administrația Trump face uz de mijloace
politice și economice pentru a bloca
independenta
popoarelor.
Blocada
economica
cauzând
suferințe
inimaginabile, poporul cubanez parcurge
de mai bine de 50 de ani, sub această
blocada, un adevărat marș al durerii. Mai
mult decât atât, atitudinea arogantă a
liderului de la Casa Alba, nu face decât să
creeze ziduri intre oameni, însă este totuși
un fapt îmbucurător ca măsurile sale sunt
intens combătute de tot mai multe voci din
însăși societatea americana, fapt ce dovedește
vitalitatea sufleteasca a poporului american,

care întinde mana spre lume, cum bine
spunea și Fidel: "nu trebuie sa eșuam în a
recunoaște meritele poporului american.
Nu ar trebui sa uitam ca Statele Unite au
fost la început ele însele o colonie și ca au
luptat din greu pentru independenta
lor".Consider ca ar fi utilă o trecere în
revistă cu titlu de analiză a ceea ce a
reprezentat Fidel pentru poporul cubanez
și, pornind de la puterea exemplului, ceea
ce reprezinta Cuba, în continuare, pentru
lumea de astăzi.
Mai întâi, victoria Revoluției din 1959 a adus cu
sine o reducere a diferențelor dintre bogați și

săraci și a îmbunătățit serios calitatea vieții
în Cuba, insula fiind în anii '60 și '70 cu
mult peste tarile din bazinul Marii
Caraibilor.Un important pas înainte l-a
constituit crearea microbrigăzilor, o idee

Foarte practică care cetățeniI, nespecialiști
în domeniul construcțiilor, ofereau, pe
baza voluntară, circa 30 la suta din timpul
lor în vederea construirii de locuințe, fapt
ce a adus cu sine cele mai pozitive aspecte
și în
educație, cetățeanul percepând ca o datorie
contribuția sa la binele întregii societăți.
Sistemul de pensii din Cuba oferă cetățenilor
aproximativ 68% din salariu la pensie, iar

vârsta de pensionare este de 60 de ani la
bărbați și 55, la femei.
Discriminarea intre sexe este
interzisă în orice domeniu, inclusiv în
forțele armate, iar egalitatea în drepturi a
femeii cu bărbatul este trecută în Codul
Familiei, adoptat în Cuba în 1975.
Educația, de la grădiniță și pana la universitate,
este gratuită pentru toți cubanezii. In pofida

blocadei economice, manualele școlare,
transportul, materialele didactice și o masă
pe zi la scoală, sunt gratuite pentru toți
cubanezii. De asemenea, Cuba are cel mai
mare număr de învățători și profesori per
capita ...din lume, potrivit ONU!!! Exista
un cadru didactic pentru
fiecare 39 de elevi, asta în timp ce în SUA
exista un profesor pentru fiecare 77 de
elevi și în Canada 52. Toti cubanezii știu să
scrie și să citească, mulțumită campanei de
alfabetizare începută la 3 ani de la
preluarea puterii de către Fidel.Ocrotirea
sănătății este un alt domeniu pentru care,
realmente, Cuba trebuie luata drept
exemplu: Speranța de viata este aproape
egală cu cea a Statelor Unite, existând un
medic la fiecare 62 de cubanezi, asta în
timp ce, spre exemplu, în El Salvador
există un medic calificat pentru fiecare
3000 de persoane.
(continuare în pag. 15)
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De asemenea, dacă în 1959 mortalitatea
infantila era de 190 la mia de născuți vii,
astăzi este de ...3,2 la mie, adică aproape
de cifrele din Suedia și Japonia!
In ceea ce privește libertatea
religioasă, rămâne în istorie seria de
interviuri oferite de Fidel călugărului
franciscan brazilian Frei Betto, toate
concretizându-se in excelenta lucrare
"Fidel y la religion". In anii 70, o scrisoare
pastorala semnata de mai multi preoți
catolici cubanezi, cu sprijinul colegilor din
tari vecine denunța lipsa de umanism a
blocadei impuse de SUA și tot din anii '70,
catolicilor practicanți li s-a permis să
...devina membrii în Partidul Comunist
Cubanez. In anii '90, deci tot sub Fidel
Castro, nu era o surpriză pentru cubanezi
să asculte o jumătate de oră de slujbă
religioasa pe canalul național de radio. Tot
din a doua decadă a anilor '90, serviciile
religioasa sunt transmise în direct la
televiziunea națională.

Profunda
vocație
umanistă
a
cubanezilor rezulta și din asistenta medical
oferită în toată lumea, nu doar în state în
curs de dezvoltare. De la plecarea către
Algeria în 1963 a primei brigăzi medicale
cubaneze, 131 mii 933 de profesioniști în
domeniul medical au oferit sprijin în toate
azimuturile de atunci și pana astăzi.
Conform informațiilor din presa
internațională, peste 15 mii de medici
cubanezi oferă sprijin, dintre care 4 mii în
Africa, peste 500 în Asia și Oceania și 40
în Europa.
De asemenea, Cuba deține și o brigada
de 1500 de paramedici pregătiți sa
intervină oriunde în lume în caz de
dezastre naturale.
Iată cum, în pofida unei nemiloase
blocade, poporul cubanez a găsit și găsește
în continuare vitalitatea necesară pentru a
oferi lumii un unic exemplu de umanism.
Ciprian POP

O NOUĂ VICTORIE A CUBEI LA NAȚIUNILE UNITECONTRA
BLOCADEI STATELOR UNITE
Un sprijin categoric a primit, miercuri,
1 noiembrie 2017, la Națiunile Unite,
rezoluția cubaneză ”Necesitatea de a se
pune
capăt
blocadei
economice,
comerciale și financiare impusă de Statele
Unite ale Americii contra Cubei”,
obținând 191 voturi pentru, 2 împotrivă
(Statele Unite și Israel) și 0 abțineri.
Cu votul său, comunitatea internațională
reprezentată la a 72-a sesiune a Adunării
Generale a Națiunilor Unite
și-a
manifestat respingerea categorică a
politicii injuste și inumane aplicată de
Statele Unite contra Cubei timp de aproa●

(continuare in pag. 16)

ASOCIAȚIA MILITAȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA

,,Scânteia AS'' Nr. 12-13 (71-72) Noiembrie-Decembrie 2017

pagina 16

(continuare din pag. 15)

6 decenii. Înaintea votării, reprezentanții
numeroaselor
țări, precum și
ai
principalelor grupuri și grupuri regionale și
internaționale, au dennțat blocada ilegală
și contrara Dreptului
Internațional și
Cartei Națiunilor Unite, considerând-o ca
fiind principalul obstacol în calea
dezvoltării economice și sociale a
poporului cubanez, a cărei impunere
încalcă suveranitatea țărilor care vor să
întrețină relații economice, comerciale și
financiare normale cu Insula.
În pofida blocadei nordamericane Cuba
luptă și muncește pentru dezvoltarea sa în
împrejurări unice impuse de blocada
injustă și criminală a Statelor Unite.
În pofida blocadei nordamericane Cuba
obține importante rezultate în domeniul
economic și social, grație efortului făcut de
poporul cubanez și cooperarea cu țările
surori din regiunea Americii Latine, a
Caraibelor și din lume.Afirmă aspirația
Republicii Cuba de a se globaliza
cooperarea și solidaritatea în lume, ceea ce
explică prezența a peste 40 000 de
colaboratori cubanezi în 64 de țări ale
lumii, precum și angajarea țării în lupta
pentru echitate, justiție socială și deplina
dezvoltare a tuturor popoarelor lumii și a
fiecărui individ în parte.

Într-o
lume
interconectată
și
interdependentă, ca niciodată până astăzi
nu a fost mai important rolul Națiunilor
Unite în promovarea dezvoltării și că
realizarea Agendei 2030 pentru o
dezvoltare
sustenabilă
presupune
recunoașterea și respectarea diversității
abordărilor, viziunilor și modelelor alese
de fiecare popor, ținând cont de
circumstanțele diferite și prioritățile
naționale.
În fine, Ea afirmă argumentat că este
indispensabil un sistem multilateral
transparent, deschis, nediscriminatoriu și
inclusiv, care să mărească beneficiile
globalizării și să-i reducă costurile.
Cuba, prin vocea reprezentantului său,
Juan Miguel Gozalez Peña, la Dezbaterea
Generală a celei de-a Doua Comisii a
Națiunilor Unite pe tema 22 din agenda
”Globalizare și Interdependență”, a lansat
un apel Statelor Membre ale Organizației
să arate un angajament și o voință politică
mai mare spre a reduce breșa de dezvoltare
care separă Nordul de Sud, să fie
combătută sărăcia, foametea cronică,
analfabetismul, șomajul și moartea de boli
prevenibile și curabile; în același timp a
reiterat necesitatea unei Noi Ordini
Economice Internaționale, bazată pe
echitate, egalitate suverană, beneficiu
comun și cooperare între toate Statele; să
fie corectate inegalitățile și nedreptățile
actuale și să se garanteze generațiilor
prezente și viitoare o dezvoltare economică
și socială justă.
Petre Ignat
Articolul a avut ca sursă de inspirație
Agenția Cubaminrex

Juan Miguel Gozalez Peña
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VENEZUELA VA AVEA PROPRIA EI CRIPTOMONEDĂ

Președintele Republicii, Nicolas Maduro,
a anunțat crearea unei criptomonede în
Venezuela, care va fi susținută de
rezervele de petrol, aur, gaze și diamante.
Acest sistem va permite realizarea
tranzacțiilor financiare, va contracara
blocada financiară împotriva națiunii
venezuelene, și accesarea a noi forme de
finanțare internațională pentru dezvoltarea
economică și socială a țării, a explicat în
programul Duminicile cu Maduro,
numărul 98, transmis de la Târgul
Internațional de Știință și Tehnologie
Jacinto Convit, din El Poliedro din
Caracas.
’’Vom implementa un nou sistem de
criptomonedă bazat pe sistemele de petrol,
pentru a avansa în domeniul suveranității
monetare. Acest lucru ne va permite să
avansăm spre noi forme de finanțare
internațională’’, a spus el.’Această
criptomonedă este pentru a se realiza
tranzacțiile financiare, și de a căuta noi
forme de finanțare. Se va numi Petro. Cu
acest lucru ne încorporăm în lumea
secolului XXI’’, a spus el. El a reiterat
faptul că, datorită acestei criptomonede,
țara va putea ’’avansa către un sistem

financiar solid pentru a ne susține
dezvoltarea’’.
Șeful Statului a anunțat, de asemenea,
înființarea Observatorului de Blockchain
în Venezuela, ca bază instituțională,
politică și juridică pentru lansarea
criptomonedei în țară. Acest observator va
fi format de o echipă multidisciplinară de
50 de specialiști din domeniile tehnologiei,
economiei și finanțelor, juridic, domeniul
monetar și media. Acesta va fi înscris
Ministerului Puterii Populare pentru
Educație
Universitară,
Știință
și
Tehnologie.Blockchain este platforma de
software cea mai importantă din lume
pentru activele digitale și este o modalitate
simplă și sigură de a cumpăra și de a vinde
moneda digitală.Bitcoin a fost prima
criptomonedă creată în lume (2009) și
funcționează ca un sistem de plăți bazat pe
fișiere de calculator. Prin intermediul
acestui mecanism se pot face tranzacții,
cum ar fi, plățile de bunuri și servicii prin
internet.
Caracas, 03 decembrie 2017 (AVN)
Sursa: Ambasada Venezuelei în
România
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În

aceşti ani s-au adeverit, pe deplin, spusele
Tovarăşului Secretar General al partidului, Nicolae Ceauşescu,
în ultima sa cuvîntare : "se încearcă a se aduce din nou pe
pămînturile patriei noastre somajul, sărăcia şi exploatarea
omului de către om". În aceşti 28 de ani ţara noastră a fost
sărăcită în mod sistematic. Economia, cîndva înfloritoare, a fost
practic devastată. În acel simulacru de proces din 25 decembrie
1989, ZI sfîntă pentru un popor care se consideră creştin, i se
imputa Tovarăşului Nicolae Ceauşescu faptul că a distrus
biserici, a subminat economia naţională, a înfometat poporul şi
a ordonat reprimarea românilor ieşiţi să-şi exprime
nemulţumirea în stradă, din care cauză a fost condamnat la
moarte şi executat. Aceste acuze s-au dovedit, ulterior,
neadevăruri grosolane care au pus justiţia română într-o situaţie
delicată. Dar cui îi pasă de justiţie, fiind vorba de un comunist?
”Orice crimă împotriva comunismului şi comuniştilor este
scuzabilă” spunea Winston Churchill, fost Premier al Angliei în
timpul celui de-al II-lea Război mondial, deviză însuşită de
justiţia postdecembristă începînd cu acest proces ruşinos şi
terminînd cu ultima hotătâre, aceea de respingere a cererii de
înregistrare a PCR în Registrul Partidelor Politice, cerere
absolut legitimă şi în concordanţă deplină cu cerinţele legilor
actuale, atît româneşti cît şi europene. Se pare că ceea ce este
valabil pentru toţi, inclusiv pentru regaliști, nu mai e valabil
cînd e vorba de comunişti!!.
Partidul Comunist Român, în momentele de grele
încercări din perioada interbelică, a trecut prin focurile
persecuţiei şi a inchisorilor regimurilor “democrate” ale PNL şi
PNŢ,uptând pînă la capăt pentru idealuri ce fac ca omul să fie
liber şi stăpîn pe destinele sale.
Desigur au fost vremuri grele, nicio bunăstare nu se
clădeşte fără sacrificii iar aceste sacrificii le-a făcut şi Poporul
Român în anii de constructie a socialismului, sacrificii cqare au
condus , în final ,

către

atingerea unui obiectiv clar: O ţară
independentă din toate punctele de vedere: politic,
economic şi financiar.
După aproape 28 de ani privim în urmă la
acele momente de grea încercare pentru Partidul
Comunist Roman şi constatăm cu mare tristeţe că
puterea instalată prin violenţă (lovitură de stat) în
decembrie 1989 nu a reuşit să se ridice la nivelul şi
speranţele de mai bine ale românilor. Era şi firesc, un
regim instalat într-o astfel de manieră nici nu putea
aduce bunăstare poporului român.Singurul partid care
a dovedit-o din plin, care a ridicat ţara pe cele mai
înalte trepte, care i-a asigurat un renume şi care s-a
dovedit că reprezintă cu adevărat interesele naţionale,
ale majorităţii populaţiei, aşa cum o arată diferite
studii şi statistici serioase, a fost şi va rămâne
Partidul Comunist Român.
Toate regimurile politice din perioada
decembrie 1989 şi până astăzi, toate partidele, aşazise democrate, perindate pe la putere, prin măsurile
economice, sociale, politice adoptate nu au făcut
altceva decât să slăbescă fundamentele statului roman
clădit pe vatra străbunilor DACI.
Au transferat în sectorul particular, prin acest
proces criminal denumit PRIVATIZARE, în mod
excesiv sectoare din economie considerate “sectoare
strategice”, precum: rezervele naţionale de petrol,
căile de comunicaţie şi transport, sectorul bancar, etc.
Au răspîndit deznădejdea, ura, nesiguranţa
zilei de mîine favorizînd plecarea din ţară a multor
români, bine pregătiţi profesional, pentru a-şi cîştiga
traiul de zi cu zi.Au îndatorat poporul român prin
împrumuturi la diverse instituţii financiare cu sume
de peste 10 ori mai mari decât cele imputate
Partidului Comunist Român în perioada cînd
conducea destinele acestei ţări.
Partidul Comunitar din România, interfață a
Partidului Comunist Român consideră aceste
regimuri postdecembriste incapabile să gestioneze în
mod eficient şi în interesul românilor destinul acestei
ţări şi de aceea lansează chemarea către toţi cetăţenii
ţării, în în principal celor tineri, de a i se alătura
pentru o nouă construcţie a societăţii româneşti
moderne bazată pe realităţile timpurilor în care trăim,
a unei societăţi lipsită de corupţie şi jaf, în care
poporul român să fie stăpîn pe destinele şi bogăţiile
sale.în principal celor tineri, de a i se alătura pentru
o nouă construcţie a societăţii româneşti moderne
bazată pe realităţile timpurilor în care trăim, a unei
societăţi lipsită de corupţie şi jaf, în care poporul
român să fie stăpîn pe destinele şi bogăţiile sale.
Calendarul pe 2018

ASOCIATIA MILITAȚILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA

(continuare in pag. 19)

MANIFEST CĂTRE POPORUL ROMÂN
DRAG POPOR DACO-ROMÂN!
MUNCITORI, ŢĂRANI,
INTELECTUALI!
Au trecut peste 28 de ani de la sîngeroasele
evenimente de la 22 decembrie 1989 în urma cărora
Partidul Comunist Român a fost înlăturat, prin
violenţă și trădare, de la cîrma ţării noastre.
(CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAG 19)

DRAGI ROMÂNI,
Partidul Comunitar din România este un partid
al maselor, un partid în care îşi are locul
deopotrivă muncitorul, ţăranul și intelectualul,
un partid care doreşte să construiască o
societate a dreptăţii sociale, bazată pe
colaborare și în care să dispară noțiunile de
bogat sau sărac.
Deviza noastră este: O NOUĂ GÂNDIRE, O
NOUĂ ATITUDINE, UN NOU ÎNCEPUT
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