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EDITORIAL
140.000 de români, agenți ai schimbării, plătiți de SUA
Nicolae Cristache
InPolitics publică articolul intitulat „Unde
au dispărut cei 140.000 de luptători
anticorupție plătiți de SUA?” În traducere
liberă, titlul rezumă o declarație din 2012 a
fostului
ambasador
american,
Mark
Gitenstein. Atunci, acesta afirma că țara sa
plătește 140.000 de români - activiști
politici, cu misia de a inventa scenografii, de
a ieși în stradă și a demonstra împotriva
corupției. InPolitics este un site-replică la
propaganda dreptei elitiste. Pe fond, site-ul
este proromân. Totuși, să fii partizan român
și să te autointituleazi InPolitics, e ca și cum
ai fi român și te-ar chema Johnny Halliday.
În sfîrșit... Trecem... Ce spunea ambasadorul
acum 6 ani?
„Oriunde merg în România, mă întîlnesc
cu tineri. Mulți dintre ei fie au trăit în
străinătate și s-au întors pentru a-și lansa
propriile firme, fie lucrează pentru
companii occidentale sau sînt activi pe
internet.
Pe acești tineri i-au implicat ambasadele
SUA, Marii Britanii, Germaniei, Spaniei
și Canadei într-un program pe care l-am
numit Restart România. (Ambasadorul o
afirmă cu mîndrie - n.n.) Am creat un
website și le-am cerut tuturor românilor
interesați să propună idei de utilizare a
internetului în lupta împotriva corupției.
100.000 de români au răspuns acelei
chemări, oferind idei inteligente, pe care
le-am finanțat, de a lupta împotriva unei

multitudini de probleme, de la furtul
de lemn din pădurile dumneavoastră,
pînă la mita din spitale și parcatul
ilegal. Acești cetățeni reformatori
folosesc internetul pentru a ataca ceea
ce dumneavoastră numiți mentalitatea
corupției. Atunci cînd Romanian
American Fund
a încercat aceeași idee pentru
reformarea sistemului educațional,
peste 40.000 de români au răspuns
apelului...
Acești 140.000 de ‹‹restarteri››, cum îi
numim noi, sînt agenți ai schimbării
care vor susține aceste reforme și vor
sprijini aceste instituții. Așa cum ne
spunea Alexis de Tocqueville la cîteva
decenii
de
la
Războiul
de
Independență, implicarea cetățenilor
este sursă de energie vitală a
instituțiilor democratice...”
Citind, mă gîndeam că eu, de pildă, nu
m-aș descurca să fac rost de un discurs
tradus literar al unui fost ambasador. Mai
trecem o dată și mergem mai departe. La
vremuri greu de descifrat pe atunci.
Imediat după 1989, un individ cu numele
Sorin Ovidiu Vîntu nu gândea diferit de
profesionistul inPolitics, Gitenstein.
Deosebite îi erau doar vorbele. Și
categoriile sociale care-i erau alături.
Zicea, pe partea opusă lui Gitenstein, dar
cu același obiectiv-țintă: întăriți-vă insti(continuare în pag. 2)
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ți-vă instituțiile statului, altminteri le voi
distruge cu nonșalanță. Respectiv, va specula
punctele slabe ale sistemului și va dansa pe
cadavrele acestuia. Neamul insului, dacă nu-i și
fudul, nu e ticălos destul.
L-am aflat apoi pe George Soros.
Era deasupra comuniunii Gitenstein - Sorin Ovidiu
Vîntu. Zicea: o societate puternică se bizuie pe
instituții puternice: dar ale mele! Le voi crea, nu
există cost care să nu merite osteneala. Iar pentru
asta voi lua în sprijin nu slăbiciunile, ci virtuțile
sistemului respectiv, într-un cuvînt, statul de drept.
Cel ce-mi pune la dispoziție libertatea de întrunire,
libertatea cuvîntului și puterea majorității,
indiferent cum a fost ea constituită. 13 miliarde
vor fi cheltuite în acest scop, începînd cu anul
acesta.
Între timp, un primar de Sibiu,
domnul Klaus Werner Iohannis, se pregătea, era
pregătit de cei precum Vîntu-Soroș-Gitenstein, să
urce Dealul Cotrocenilor în caleașca lui de
provincie. Iar acest adevăr a devenit foarte evident
cînd a început spectacolul „Claca procurorilor” din
CSM. Șase tîrîie-brîu, aduși acolo pe rețeta
Maonica Macovei, nu au așteptat, nici măcar de
ochii lumii, să treacă un „timp rezonabil” pentru a
da de înțeles că au parcurs măcar pe diagonală
argumentele ambelor părți. Au decis că marioneta
lor are dreptate.
A urmat ședința veselă, de dare de seamă a
DNA, cu procurorul general în chip de debil
mintal netratat, avînd ca șef de orchestră pe
președintele României, cu rînjetul horror de
cuviință.
Aveam, deci, o marionetă, fardată în culise
în Ioana d’Arc, o secție de procurori a CSM, gen
Divertis, cu întrebări și răspunsuri care să
stîrnească hazul, o adunare cu aplauze cunoscute
dintr-un film vechi: Ceușescu - PCR. Și, ca și cum
tortul n-avea moț, iată-l și pe Timmermans în rol
de Traian Băsescu chestionat de Robert Turcescu:
jură că nici cu piciorul n-a lovit copilul, nici cu
ștreangul, nici cu cotul.Pentru că, iată, un jurnalist
de la Pro tv întreabă: „Domnule Timmermans, ați
aflat de cererea de revocare a doamnei Kövesi
înaintată de domnul ministrul al Justiției. Ce
părere aveți?” Pe Ion Spânu de la Cotidianul,
răspunsul insului de la Bruxelles îl miră. Acesta a
răspuns:
„Convingerea mea e că activitatea de a
verifica magistraţii trebuie făcută de magistraţi.
Toţi oamenii greşesc uneori; la fel se întîmplă şi în
Justiţie. Dacă sînt oameni care fac greşeli, trebuie
verificaţi, dar nu de politicieni sau de oameni din

Guvern, ci din sistemul judiciar. Ţine de
separarea puterilor în stat. Ca principiu,
sistemul judiciar trebuie verificat de sistemul
judiciar”.
Sigur, domnul Ion Spânu se
prefăcea doar că se miră. Se mira gazetărește,
artistic. Domnia sa știa ce știa și Iohannis Klaus
Werner, anume că vizita prim-vicepreședintelui
Comisiei Europene a avut, în realitate, tocmai
scopul de a rosti această frază care, în românește
sună astfel: frați români, să nu protestați

dacă președintele vostru cu nume atît de
frumos va respinge propunerea ministrului
numit politic, privind revocarea șefei DNA,
căci magistrații sînt singurii îndreptățiți să
judece speța aceasta, adică Secția de
procurori. V-o spun eu, simbolul autorității
statului de drept. Nu vă luați după gurile
tendențioase care spun că toți cei cinci
procurori care au dat aviz negativ sînt, în
realitate, mai politici decît ministrul
Justiției... Și Teodor Meleșcanu: „Primvicepreşedintele Comisiei Europene, Frans
Timmermans, a spus că nu se pune în niciun
caz problema asemănării situaţiei din Polonia
cu cea din România”.
Domnul Meleșcanu știe că este rușinos să faci un
titlu de glorie din minciunile unui birocat fals
pînă-n albul urechilor. În Europa nu există popor
mai viteaz, mai mîndru, mai glorios decît poporul
polonez. Totuşi, domnul Meleşcanu nu se sfiește
să fie slugarnic în fața unui auditoriu care trăiește
din slugărnicie.Interese geostrategice vitale supun
România la un regim special. În consecinţă,
România este obligată să promoveze secături care
să acceadă la putere doar prin renunţarea la
demnitatea naţională. România, cu legendarul său
gust pentru obediență, expune lumii poate cea mai
dizgrațioasă față a sufletului de slugă; aduce în
avanscenă figuri cum sunt Liiceanu, CTP, Orban,
Băsescu, Dragnea, Ponta, Kövesi...
(continuare în pag. 3)
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Klaus Iohannis știe ce partidă joacă: și unde
trebuie să atace, și de unde îi vine mingea, și că
arbitrul nu va fluiera, chiar dacă faultează sau încalcă
anumite reguli, zice Cornel Nistorescu. Și tot el:
„Americanii greșesc grav nu pentru că nu
îmbrățișează PSD, ci pentru că, avînd interese
strategice extraordinare în această parte a Europei,
permit unor netrebnici, impostori sau mutălăi să
încalce reguli și legi pe care le respectă la ei acasă și
prin alte posibilitate de manifestare publică.părți.
Toate acestea, doar pentru ca strategiile lor să fie
sigure, să se descurce mai simplu și mai ieftin și să nu
fie luați prin surprindere de cine știe ce politici
trăsnite.
Faptul că Hans Klemm și Klaus
Iohannis sînt la fel de nevăzători față de abuzurile
comise de L.C. Kövesi mă sperie de moarte. În acest
mod, americanii, împreună cu binomul român, pot
pune de orice crimă și pot trece peste orice abuz. (Să
nu uităm de colaborările fructuoase ale SUA cu
faimoasele dictaturi ale lumii)”.Sînt întîmplări și trăiri
diverse care spun același adevăr: fără să observăm,
treptat, cătinel, am fost aduși în starea stranie de țară
ocupată.

Ți se face pielea de găină. Hans
Klemm, Codruța Kövesi, Klaus Iohannis
stăpînesc România fără teamă de legi,
parlament, curți constituționale, opinie
publică. Împreună cu o bandă de filistini
corupți la bunăstare prin trădare. Tac sau spun
povești cusute cu ață albă. Știu că în creștetul
Europei nu mai există hotare care să-i separe
pe social-democrați de populari sau
conservatori. Sunt solidari sub scutul grijii de a
ține cît mai departe de casa lor pîrjolul care
poate fi declanșat oricînd. De pildă, în Polonia
și România. Doar că bravul popor polonez,
cum nu e altul pe continent, nu se lasă, nu-i
pasă de legile bine ticluite în Olimpul ticăloșit.
Are în frunte polonezi nu Iohanniși, Köveși,
Klemmi. Ar fi de așteptat să apară încolțirile
unui front al Rezistenței? Greu de sperat. Încă
și mai greu de crezut. Poporul nostru s-a
nărăvit la politica de trei parale, care duce în
parlament și de-acolo la sursele de
pricopseală. Mișcarea de Rezistență duce la
sărăcie și sacrificiposibilitate de manifestare
publică.

UMANISMULŞI SUPERIORITATEA SOCIALISMULUI
FAŢĂ DE SĂLBĂTICIA ŞI DECADENŢA CAPITALISMULUI

Socialismul a apărut în lume ca o
alternativă la capitalismul nedrept, corupt şi
inuman, aşadar, socialismul este o orînduire
superioară şi modernă în evoluţia orînduirilor
sociale.
Voi argumenta, în continuare, cele scrise
mai înainte:
Economia (industria, agricultura şi alte ramuri ale
economiei naţionale), în socialism, organizată şi
bine condusă, era planificată pe o durată de 5 ani
şi, în perspectivă, pe 10 - 20 de ani.Astăzi, în
capitalism, economia (economie de piaţă,
economie privată, economie capitalistă) se
desfăşoară HAOTIC, fără o perspectivă
(„sustenabilă” şi „predictibilă” cum i se spune
astăzi). Industria şi agricultura sînt în HAOS.

Un fost prim-ministru spunea că el aşteaptă
„investitorii să investească în România”. Eu îi spun:
„Investitor să fie statul român” cel responsabil, nu cel
capitalist, de astăzi.„Statul român să nu administreze
economia”, spunea un idiot.
„Neintervenţia statului în economie”, spunea un
liberal turmentat.
Astăzi, 90% din economia României este privată, cu
capital străin sau românesc.
Statul român nu mai poate avea nici un control asupra
capitalului.Astăzi, 90% din economia României este
privată, cu capital străin sau românesc.
Statul român nu mai poate avea nici un control asupra
capitalului.
Dacă unui patron nu îi mai convin taxele, impozitele
şi costurile cu forţa de muncă, pleacă oriunde în lume
şi noi rămînem rămînem şomeri. Acum, România are
peste 7 milioane de şomeri, oameni fără un loc de
muncă în România.
Statul socialist nu trebuia să plece din România,
economia socialistă trebuia să rămînă aici, în
România.
(continuare în pag. 4)
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Patronul

(investitorul) nu are nici un fel de
responsabilitate faţă de poporul român, oamenii
rămîn şomeri, fără un loc de muncă, iar pe patron
îl interesează „o fiscalitate prietenoasă cu mediul
de afaceri” sau deloc şi o forţă de muncă ieftină şi
fără prea multe obligaţii faţă de aceasta.
Nu mai avem un proiect de ţară!
Nu ştim ce dorim să facem!
Nu ştim în ce direcţie mergem!
Nu ştim cum va arăta economia peste un număr de
ani!
Nu mai avem o „BUSOLĂ ECONOMICĂ”,
suntem dezorientaţi economic şi nu numai.
Pe plan social, acum, România arată JALNIC:
Nu mai există siguranţa unui loc de muncă asigurat
şi garantat de către stat, aşa cum era în socialism;
Patronul nu îţi asigură şi nu îţi garantează un loc
de muncă, el te concediază cînd vrea, nu îl
interesează ce vei face după ce te dă afară din
afacerea lui;
O familie de tineri, dacă doreşte să îşi
cumpere o locuinţă, trebuie să meargă la bancă şi
să facă un împrumut pe 30 de ani. Să fii
SCLAVUL băncilor şi al altor instituii financiare
toată tinereţea ta, adică, cea mai frumoasă perioadă
a vieţii tale, să fii SCLAVUL băncilor. Să nu
munceşti pentru tine şi familia ta!

O familie de tineri, dacă doreşte să îşi cumpere
o locuinţă, trebuie să meargă la bancă şi să facă un
împrumut pe 30 de ani. Să fii SCLAVUL băncilor şi al
altor instituii financiare toată tinereţea ta, adică, cea mai
frumoasă perioadă a vieţii tale, să fii SCLAVUL
băncilor. Să nu munceşti pentru tine şi familia ta!
În socialism, în 5 - 7 ani îţi cumpărai un
apartament (cu salariul minim pe economie) de la stat,
nu de la privat (dezvoltator) sau erai chiriaş la stat şi
plăteai lunar o chirie modică, infimă;
Salariul, în socialism, era de un raport de 1/6,
adică, salariul minim era de 2.000 de lei, iar salariul
maxim al oricărui angajat de la stat era de 12.000 de lei.
În capitalismul românesc, salariul minim este de 1.900
de lei, iar salariul maxim la stat este de 12 ori mai mare
(22.800 lei) sau mai mult, echivalentul în lei a 5.000 7.000 de euro. Este o mare nedreptate;
Asistenţa medicală, în socialism, era
asigurată, gratuitate, mituită la medic şi privat. Cine nu
are bani, moare cu zile, „scapă cine poate”.Asta da
libertate şi democraţie! În România, 600 de localităţi nu
au medic de familie pentru că medicii nu vor să lucreze
în acele localităţi sau pacienţii nu au „asigurare
medicală”, pentru că nu au nici un venit, nu au un loc de
muncă, nu au bani. Oamenii mor cu zile de boli
vindecabile. Este HAOS MEDICAL şi UMAN.

Uzinele 23 August inainte și după lovitura de stat

(continuare în pag. 5)
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Bolnavul plăteşte asistenţa medicală de trei ori:
la Casa de Asigurări de Sănătate, coplata unor servicii
medicale şi mituirea medicului.
Este un adevărat GENOCID împotriva poporului
român.
Învăţămîntul în România socialistă era în totalitate
gratuit, bine organizat şi bine condus de oameni
competenţi în domeniul lor de activitate. La
terminarea şcolilor de meserii sau profesionale,
postliceale sau facultăţi, absolvenţii primeau o
repartiţie şi un loc de muncă.
În capitalism nu primeşti un loc de muncă la
finalizarea
studiilor.
Acum,
în
capitalism,
învăţămîntul este în HAOS, o reformă fără sfîrşit - 13
miniştri în 28 de ani şi 115 reforme, care mai de care
mai originale; manuale alternative, cînd ar trebui un
singur manual, dar BUN. Manuale pentru
învăţămîntul tehnic şi profesional nu există; elevii nu
mai au dorinţa de a învăţa, abandonînd de timpuriu
şcoala, din cauza sărăciei şi a lipsei de educaţie în
familie (cei 7 ani de acasă lipsesc), a efectului nociv
al drogurilor - acest flagel al omenirii, al cluburilor de
noapte, al internetului neselectiv, al pornografiei şi al
televiziunii pornografice.

În încheierea acestui scurt articol, cred că am surprins
elementele cele mai importante ale comparaţiei dintre
socialism şi capitalism.
Socialismul este orînduirea socială SUPERIOARĂ
capitalismului.
Socialismul este uman, el apără omul şi nevoile lui.
Socialismul nu admite ŞOMAJ.
În capitalism, omul nu are nici o importanţă, nici o
valoare, poate fi schimbat fără nici o justificare, la
poarta patronului aşteptînd să fie angajaţi încă 20 de
oameni. De aici şi sălbăticia şi decadenţa acestei
orînduiri sociale.
Patronul vrea concurenţă între oameni şi nu
colaborarea dintre ei.
Capitalismul este profund corupt, el ucide pentru
profit, pentru bani, este putred, este cancerul omenirii.
Socialismul nu cunoaşte corupţia!
Un îndemn pentru cei tineri şi nu numai: să NU ne
lăsăm MANIPULAŢI prin MINCIUNĂ şi
DIVERSIUNE de cei care DENIGREAZĂ perioada
socialistă din România anilor 1948 - 1989.
SĂ GÎNDIM CU CAPETELE NOASTRE!

Coman Voicu, comunist

Gândurile unui navetist

Alexandru Voicu
Gara de Nord. Început de martie 2018, cu
iarnă ca-n decemvrele bacovian. Mai sînt minute
bune pînă la plecarea trenului. Încă n-a fost tras la
peron. Mă hotărăsc să fac cîţiva paşi de încălzire,
prin gară. Anul acesta, iarna ne-a vizitat tocmai
cînd aşteptam ivirea primăverii.
Ajung la capătul depărtat al peronului 1 şi
dau să fac cale-ntoarsă. Pe peretele scorojit de
vreme şi intemperii al clădirii îmi atrag atenţia
două desene schiţate de o mînă stîngace. Primul îl
înfăţişează pe Nicolae Ceauşescu, preşedintele
Republicii Socialiste România, răpus de gloanţe în
decembrie 1989. Deasupra desenului sînt scrişi
anii între care a trăit, 1918 - 1989, mai jos un
adevăr dojenitor pe care ni-l transmite peste timp „Am lăsat o ţară la cheie, fără nici-o datorie
externă”- iar şi mai jos: „Decretul nr. 11 cod
pen(al)”.
(continuare în pag. 6)
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Al doilea desen înfăţişează un „produs” al
capitalismului postdecembrist mioritic. Un patron.
Îmbrăcat la costum şi cravată şi ţinînd în mîna dreaptă
o sacoşă cu mîncare şi băuturi. Un fel de simbol al
Cornului Abundenţei. Lîngă el, stă scris, într-o parte:
„Sunt Nelu Boieru şi mă ştiu toţi şmecherii”. Iar de
cealaltă parte: „Sunt patron şi nu mă dă nimeni de
gol”. Este, fără îndoială, o aluzie la modul ilicit în
care unii s-au îmbogăţit după acel decembrie 1989
mînjit cu sînge într-o unitate militară din Tîrgovişte.
Goana trenului îmi desfăşoară sub priviri
natura odihnind sub mantia albă a zăpezii. În vagon e
puţină căldură şi multă tăcere. Oboseli şi gînduri.
Oare ce fel de gînduri? Habar n-am! Însă atmosfera
nu pare deloc încărcată cu gînduri pozitive... Mie numi dau pace cele două desene de pe peretele Gării de
Nord. Încerc să le dau un sens logic. Şi legic. Ca să nu
mă copleşească somnul, ca pe vecinul din dreapta
(!)...Ca la o comandă, memoria îmi reactivează
cuvintele Stagiritului: „Revoluţiile se produc tot aşa
de bine din egalitatea onorurilor ca şi din
inegalitatea averilor. Numai pretendenţii ar fi aici
diferiţi. Vulgul se revoltă din pricina inegalităţii
averilor şi oamenii superiori sunt indignaţi din
cauza împărţirii egale a demnităţilor”. Dar ce
legătură să aibă antichitatea în care Aristotel şi-a scris
„Politica” şi contemporaneitatea în care trăim noi?
Chiar să nu fi făcut nici un pas evolutiv de-a lungul
veacurilor şi până astăzi? Hmm...
Vecinul din dreapta(!) sforăie copios, iar eu
caut formulări logice... Încropind silogisme, cu
premise majore, premise minore şi concluzii...
Carevasăzică şi mai întîi de toate:
1. Inegalitatea averilor caracterizează
capitalismul liberal.
2. Săracii („vulgul”) se revoltă din pricina
inegalităţii averilor (Aristotel).
3. Prin urmare, săracii se revoltă împotriva
capitalismului liberal.
Raţionamentul pare destul de ancorat în
realitate. Ar fi culmea ca vreun patron-capitalistpostdecembrist să fi coborît din paradisul lui
pămîntesc ca să îşi schiţeze autoportretul pe pereţii
Gării de Nord! Cu siguranţă, autorul este unul dintre
milioanele de români săraci şi nemulţumiţi de
inechităţile sociale accentuate. Aşadar,„săracii se
revoltă împotriva capitalismului liberal”. Logica
fiind imbatabilă, este doar o problemă de timp!Şi
înainte de 23 August 1944, pe vremea dictaturii
antonesciene, în România trona inegalitatea averilor,
cu opulenţa unora şi sărăcia multora. Silogismul de
mai sus confirmă că marea majoritate a românilor nu
era de acord cu Ion Antonescu şi direcţia politicomilitară în care se aventurase, cu consecinţe
dezastruoase pentru ţară.

În copilărie şi adolescenţă am cunoscut mulţi
bătrîni care îşi aminteau de lozinca „Stalin şi
poporul rus, libertate ne-au adus!”.
Niciunul nu mi-a spus că era lipsită de
adevăr! Victoria Uniunii Sovietice asupra naziştilor
lui Hitler şi venirea la putere a comuniştilor au
însemnat pentru români ieşirea din mizerie:
electrificare, industrializare şi locuri de muncă pentru
toţi, naţionalizări (etatizări), construcţii de locuinţe şi
reforme în agricultură şi finanţe. Toate acestea au
îmbunătăţit într-un timp relativ scurt calitatea vieţii
românilor. Nemulţumiţi au fost cei care s-au văzut
deposedaţi de averile uriaşe, nu oamenii de rînd. Şi,
chiar dacă mai toţi istoricii de azi încearcă să prezinte
într-o altă lumină actul revoluţionar de la 23 August
1944 şi perioada socialistă care a urmat, nu le-o
îngăduie logica. Nici nemulţumirile care plutesc
astăzi peste ţară. Trenul goneşte ca o nălucă peste
cîmpul înzăpezit, grăbindu-se parcă spre o lume mai
bună. Vecinul din dreapta (!) doarme în continuare,
liniştit. Eu încerc că încropesc al doilea silogism:
1. Împărţirea egală a demnităţilor este ţelul
socialismului şi comunismului.
2. Elitele („oamenii superiori”) sunt indignate
din cauza împărţirii egale a demnităţilor (Aristotel).
3. În consecinţă, elitele sunt indignate de
socialism şi comunism.
(continuare în pag. 7)
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M-am întors cu gîndul în decembrie 1989... Cine a
urzit atunci răsturnarea socialismului? „Vulgul”, adică
oamenii simpli din popor? Am trăit acea iarnă
fierbinte. Eram la vîrsta majoratului. Şi îmi amintesc
perfect că iniţial nu s-a strigat „Jos comunismul!”,
pentru că niciunul dintre cei ieşiţi pe străzile oraşelor
nu îşi dorea reîntoarcerea la capitalismul pe care îl
vedem azi! Însă, din culise, totul era urmărit şi dirijat
cu atenţie de adevăraţii autori ai acelor evenimente. Ei
sunt cei care au profitat, prin manipulare, de
nemulţumirea celor din stradă şi de dorinţa lor
firească de mai bine. Şi sunt cei care astăzi se află la
cele mai înalte niveluri ale vieţii politice, economice
şi sociale.
Aşadar, raţionamentul logic confirmă
lovitura de stat din 1989 şi nu o Revoluţie autentică
Am coborât din tren.
Vecinul din dreapta (!) a
rămas să îşi doarmă în continuare somnul fără griji.
Era îmbrăcat bine... Poate era un politician?
Politicienii obişnuiesc să se plimbe cu limuzine
luxoase, dar poate că acesta a ales trenul din cauza
vremii nefavorabile? Nu pot să nu mă întreb: cum se
va simţi el cînd trenul va ajunge într-o lume mai bună
pentru toţi? Satisfăcut? Sau anacronic, precum
partidele politice interbelice după 23 August 1944?În
sala aproape pustie a gării provinciale e frig. Doar
viscolul de afară nu poate pătrunde aici. Cît am stat la
casa de bilete, am observat o mogîldeaţă înfofolită şi
ghemuită într-un colţ, pe o bancă. Un năpăstuit. A
văzut că mă uit la el. Cînd am trecut prin dreptul său,
în drum către ieşire, mi-a spus: „Aici e mai cald ca

afară!”. Nu sunt sigur dacă a spus „ca afară” ori
„cacasă”; avea gura avea gura acoperită cu un fular
ponosit. Poate că, sărmanul de el, nici nu are un
acoperiş deasupra capului şi şi-a găsit refugiul în
gară.. Am ajuns acasă înfrigurat şi îngîndurat. Chiar
înainte să mă schimb în hainele de casă, am căutat să
aflu despre misteriosul Decret, scris pe peretele din
Gara de Nord. Este„Decretul Nr. 11 din 26 ianuarie
1988 privind aministierea unor infracţiuni şi
reducerea unor pedepse”, emis de Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România şi contrasemnat de
preşedintele Nicolae Ceauşescu chiar în ziua în care
aniversa împlinirea a 70 de ani. Ultimul său articol, al
patrulea, avea următorul conţinut: „Comitetele sau
birourile executive ale consiliilor populare,
direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri
sociale şi conducerile unităţilor socialiste vor
asigura încadrarea în muncă a persoanelor care
beneficiază de prevederile prezentului decret şi vor
urmări integrarea acestora în colectivele de muncă
în care au fost repartizate”. Fără doar şi poate, cel
care a scris pe perete şi-a amintit de vremurile în care
tuturor românilor, chiar şi celor ieşiţi din închisori, le
erau asigurate locuri de muncă şi protecţie socială.
Şi iar m-am gândit la vecinul din dreapta (!),
la somnul său lipsit de griji şi la faptul că, mai
devreme sau mai tîrziu, se va trezi într-o lume mai
bună pentru toţi. O lume în care va fi, cu siguranţă,
anacronic, precum partidele politice interbelice după
23 August 1944...

6 Martie 1945- Calea democrației
Prof Gheorghe Ungureanu
E clar pentru orice Romîn care nu este cîrcotaș: la 6
martie 1945 (anul 28 al Erei Democrate) că, după
importantul eveniment social-politic și național din 23
August 1944 (anul 27 e.d.), primul și cel mai
important pas spre democratizarea politică reală a țării
s-a produs la 6 martie 1945, moment istoric de
pionierat, definit prin desemnarea primului guvern de
largă concentrare democratică, de sub conducerea
Dr. jurist Petru Groza.Avocat cu activitate
profesională prodigioasă, dar și cu avere, cu ciudate
vederi politice de stînga, Dr. Petru Groza a fost cea
mai bună, ba singura, alegere de excepție asupra
căreia s-a orientat conducerea PCR pentru a-l
desemna în funcția practică de conducător al statului,
asigurîndu-se, prin această desemnare, intrarea pe
calea spre regim politic democrat, demers care a

început imediat cu justa desființare a marii proprietăți
feudale și, evident, a moșierimii ca o clasă socială
perimată și condamnată definitiv de istorie, ca
principală frînă în dezvoltarea economică și cu mari
consecințe în Romînia, obiectiv determinate de
ponderea agriculturii față de alte ramuri ale economiei
naționale.
Caracterul democrat al Administrației naționale, în
care Comuniștii colaborau cu reprezentanții claselor
sociale opuse, a fost real și posibil prin aceea că
partidul clasei muncitoare, PCR, avea o conducere
bolșevică pe care și-a instituit-o la 8 Mai anul 4 e.d./
1921, păstrîndu-și-o parțial în anii grei ai ilegalității
din timpul odiosului regim burghezo-moșieresc
interbelic, dar mai ales în anii Socialismului cînd,
după 27 e.d./1944 și pînă în 22 decembrie 73 e.d./
1989, conducătorii din vîrful ierarhiei au fost, spre
(continuare în pag. 8)
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și gloria lor și a Partidului însuși, Muncitori: Gheorghe
Gheorghiu-Dej,
Gheorghe
Apostol,
Nicolae
Ceaușescu.
Nu ne îndoim că, dacă ar fi existat Doctrina
Comunistă, cu prevederi clare privind constituirea
Puterii, acești conducători, devotați cauzei maselor
populare, nu acceptau degradarea esențială a politicii
prin unirea, în 1948, cu inamicul cel mai însemnat al
progresului social-politic – PSDR. Neposedînd
Doctrina salvatoare, Comuniștii destoinici, fără
îndoială bolșevici în esența atitudinii lor politice, care
au condus partidul în cei 45 de ani, ar fi instaurat
Puterea Democrată, iar acum, Poporul nostru ar fi fost
singurul din lume cu societate socialistă în plină și
amplă dezvoltare și evoluție spre Comunism.Unirea cu
PSDR, gravă trădare a intereselor majore ale claselor
muncitoare, a făcut ca, după mai puțin de patru ani,
PMR, apoi PCR, să devină practic social-democrat,
adică inamicul nr. 1 al Socialismului, să nu admită
intrarea în Marea Adunare Națională a niciunuia dintre
acei care, de drept, ar fi trebuit să ocupe peste 85 %
din locuri: Muncitorii și Țăranii. De aceea, ei, mai ales
”minunata clasă muncitoare”, nefiind prezenți decît
la Muncă, ci nu și la elaborarea legilor, în 14- 22
decembrie n-a avut cine să apere nici Socialismul și
nici pe Președintele Republicii, conducător al marelui
monolit trădător și criminal, PCR.
Un singur om, ținut de zeci de ori la beci,
Deținut Politic și victimă a tuturor formelor de
represiune politică, inclusiv moartea (în 20 septembrie
1974, dar cu final eșuat, în mod miraculos), dar
Comunist ne-pecerist, s-a ridicat pentru apărarea
Socialismului, sub drapelul comunist; acela, fără falsă
și ne-necesară modestie, este semnatarul prezentului
text și cel care vă deschide porțile spre Partidul
Comuniștilor.
Trăiască 6 Martie 1945 !
6 martie 101 e.d./2018

dr. Petru Groza, șeful primului guvern
de democrație populară al României

Prof. Gheorghe Ungureanu

dr. Petru Groza, și Gheorghe Gheorghiu
Dej la Festivalul Tineretului
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Eroi ai luptei proletare

Virgil Săhleanu

Sergiu Fendrihan

Căutăm ca în Scânteia, să aducem în fața opiniei
publice, figuri ale eroilor luptei proletare atît de
dinainte de 1947 cît și după 1989. Astăzi vă
prezentăm doi dintre eroii postdecembriști care și-au
sacrificat viața pentru cauza muncitorilor: Daniel
Vlădulescu și Virgil Săhleanu. Lupta de clasă nu este
o abstracție, nu este numai o înfruntare ideatică în
media sau de stradă ci ia uneori aspecte dramatice,
ceea ce arată neomenia societății capitaliste.

Daniel Vlădulescu

Daniel Vlădulescu a fost, președintele
Asociației pentru Emanciparea Muncitorilor și
un adevărat marxist. A lucrat în Italia, ca și
mulți alți români. A fost un ”fanatic” al muncii,
pentru care si a neglijat chiar și sănătatea,
lucru care de altfel l-a dus la final, a încetat
din viață la 46 de ani,. A fost foarte iubit de
colegii săi care au de spus despre el cuvinte
elogioase. Asemenea oameni dedicați se
nasc rar.

Lider sindical la TEPRO Iași, port-drapelul luptei
impotriva privatizarii intreprinderii fanion a Iașului, a
cunoscut teroarea și răzbunarea capitaliștilor, fiind
asasinat în mod sălbatic, de năimiții patronilor străini,
la 7 septembrie 2000.

Colegii la Monumentul ridicat in cinstea
Liderului de neînfrînt Virgil Săhleanu
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CA UN VINOVAT ÎN COPACUL EXISTENȚEI

Ca un vinovat în copacul existenţei

Estompîndu-se celelalte vise ale nopţii, m-am
trezit şi am receptat, din nou, un mesaj verbal, laconic şi
criptat, care de astă dată sună astfel:
,, Pomul de neatins, încă mai poate fi atins”…
Este dimineaţă, iar ceasul din perete arată ora
cinci şi treizeci şi patru de minute şi plutesc parcă într-o
mare de ceţuri…
Recidivez reportînd şi acest mesaj oniric la
poeme anterioare scrise de mine, oprindu-mă la unul,
dintre cele cîteva, care au ca laitmotiv pomi sau copaci.
Iată-l:

Vă rog chiar dacă mai fac uneori acrobaţie
pe o sîrmă de covrigi, iertaţi-mă,
chiar dacă mă aflu adesea, o apă prea subţire
într-un vad fără maluri, iertaţi-mă.
Iertaţi-mă pentru căci eu nu sunt
numai cel care se vede,
eu sunt mai ales cel care de atîtea ori am fost.
Iertaţi-mă tatăl meu şi mama mea
şi fraţi mei şi nepotul meu Ariel
şi neliniştita mea iubită Soledad
şi toţi cei care aţi crezut în mine vreodată
şi pe care, cu sau fără voie, v-am dezamăgit,
căci eu m-am născut într-un copac.
E atît de înalt copacul acesta,
iar sub mine nu mai sunt crengi,
pentru că pe măsură ce urc ele se usucă
şi se frâng în urma mea,
fără a mai putea coborî…
Încă o dată vă rog, iertaţi-mă,
e atît de înalt copacul acesta,
încît nici cerul nu-l mai poate umple…
Şi totuşi, ce să însemne ,,Pomul de neatins, încă mai
poate fi atins”?
Să fie, aici, oare, vorba, despre atît de cunoscuta pildă
biblică, a
Pomului Vieţii şi Cunoaşterii? Ori altceva… Mă tot
întreb… Mă întreb…
21-02-2017
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
CARDUL BUCLUCAȘ
Mariana – Aurelia PLEȘA
După ce s-au dublat salariile ”aleșilor” noștri
sau mai curînd ai altora, întrebați fiind dacă se bucură
de acest privilegiu, aceștia luați prin surprindere,
îmbujorați la față ca niște fecioare, au dat răspunsuri
din cele mai caraghioase…
Primul care a căzut în plasa unui reporter, iată
ce-a glăsuit:
Puteți să mă întrebați orice pe lume, numai despre
cardul cu această majorare, nu!
Nevastă-mea este administratorul!
Cum îl vede, îl ascunde undeva… cred că în
lenjeria intimă… că eu nu mai dau de el!
Vă dați seama că nu pot să-i sfîșii bikinii ca să-l
recuperez, că mă bagă la viol!
Așa că, n-am observat, dacă primesc mai
mulți bani, mă scuzați!
Trecu și-al doilea ”neștiutor”.
Nu știu, să mor dacă știu, că nu m-am uitat, c-am fost
la țară, la soacră-mea, c-a făcut țuica! Nu stăteam eu
în banii ăia.
Hopa! Iată și-o fetișcană, la fel de ingenuă…
Domnișoară, zise reporterul, știți că s-au dublat
salariile dumneavoastră și pensiile speciale. Cum
priviți aceste lucruri?
”Politiciana”, mestecînd o gumă, îl privi cu dispreț pe
reporterul nostru și-i aruncă peste umăr:
Să mori tu? Mamă, ce mișto! Cu banii ăia îmi trag o
geantă din piele de aligator și-o șampanie cu foiță de
aur… să vezi diseară-n club… fac furori! Îi sparg!
Uluit, reporterul nostru a mai pescuit un ”ales”, cu
aceeași întrebare…
Habar n-am, zise acesta, indiferent…
Păi, ce, eu trăiesc din amărîții ăștia de bani?
Eu sunt om de acțiune, am firme, creez locuri de
muncă, să nu mai fie șomeri, construiesc cluburi,
stadioane, case de amanet, doar e democrație! Ce să
fac eu cu firimiturile alea de pe card? Ba, probabil, îi
bag la păcănele! Chiar aici! În Parlament.
Reporterul, privindu-și ghetele ieftine, prin care intra
zăpada și apa de ploaie, era consternat…
În sfîrșit găsi și-un parlamentar mai volubil, gata să

dea explicații și poate chiar și-o fi controlat și
cardul. Să vadă majorarea!
Domnule, rosti acesta cu voce caldă…
Ce-am spus la toți, să termine cu lăcomia, că avem
mai mulți bani decît ne trebuie, e prea mult lux, pe
care nu-l merităm, că vedeți și dumneavoastră
cum merge țara, economia e devalizată,
scumpirile se țin lanț, se fură permanent, se fac
defrișări masive, nemiloase și noi ne permitem
atîtea… unde este morala divină?
N-ați văzut cum arată pensiile? Sînt simbolice,
bătrînii sunt flămînzi și dezbrăcați iar copiii
abandonează școala pentru că n-au încălțări și
manuale… e atîta nedreptate, domnule dragă… și
noi suntem atît de răsfățați!
Dar dumneavoastră, nu sunteți unul dintre
beneficiari? Întreabă reporterul nostru cu gura
căscată.
Ba da, ba da… din păcate, dar ce pot să fac? Ei
sunt mulți, profitori ai regimului și eu sunt
singur… sunt totuși o voce! Contează! Și plîng de
mila săracilor… cu capul pe umărul lor… cîtă
nedreptate!
Uite, și-acum mă duc pe linie profesională pînă-n
Tenerife, să-nchei niște contracte, apoi pe Coasta
de Azur, în același scop. Și lumea crede că mă duc
la plajă… eu mă duc să-mi apăr țara, să iasă din
impas și să dau pîine flămînzilor că mă ia plînsul
iar, că-i plină țara de ei, și omul lăcrimînd, se urcă
într-un bolid de lux și comandă șoferului:
Repede, la aeroport, să nu pierd avionul!
Spre seară începuse să plouă, picături mici
amestecate probabil, cu lacrimile bunului nostru
samaritean, aflat în văzduh…
Bietele
avioane
încărcate
de
secrețiile
lacrimogene ale parlamentarului nostru, cred c-au
avut nevoie de
DEGIVRARE!
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Strategia națională de securitate, vârful de lance al aroganței
Statelor Unite
Ciprian POP
SUA este din ce în ce mai nedisimulată în aroganţa sa
de a face lumea să-i servească propriile interese. Un
exemplu tipic este raportul „Strategia naţională de
securitate", prezentat de preşedintele american Trump
la sfîrşitul anului trecut.
În raport, Trump a stabilit patru obiective principale şi
anume: „Protecţia SUA, a cetăţenilor americani şi a
modului
de viaţă
american”,
„Promovarea
prosperităţii SUA”, „Menţinerea păcii cu forţa” şi
„Extinderea influenţei Statelor Unite”. Drept urmare,
„America First”, un slogan pe care l-a propulsat în
campania prezidenţială, a fost, în cele din urmă,
adoptat ca politică americană.i puteau fi bine
intenţionaţi, nu făceau, prin concepţiile Stabilirea
unei noi ordini mondiale care să servească doar
intereselor sale, prin extinderea dominaţiei sale
politice, economice şi militare asupra lumii - acesta
este scopul fundamental al strategiei de securitate al
SUA, astăzi.
Noua strategie de securitate naţională a lui Trump este
o strategie riscantă, de confruntare şi dominare, care
este cel mai probabil să pună pacea globală într-o
situaţie de risc iremediabil.
„Menţinerea păcii prin forţă”, unul dintre cele patru
obiective, reflectă ambiţia SUA de a realiza dominaţia
mondială, bazîndu-se pe superioritatea ei militară.
Statele Unite consideră că pot rezolva cu uşurinţă
orice problemă internaţională prin forţă.
Pentru a pune în aplicare strategia, Trump a numit
China şi Rusia „naţiuni revizioniste” care încearcă să
modifice ordinea mondială stabilită şi „rivalii” care
provoacă SUA, iar Coreea de Nord şi Iranul ca „state
necinstite” care caută sa dezvolte arme de distrugere
în masă şi sprijinirea terorismului şi a „dictaturilor”,
punîndu-le pe toate ca „principalele ameninţări la
adresa securităţii”.
Mai rău, referindu-se la Coreea de Nord, Trump a
spus: „Campania de presiune extremă împotriva
regimului nord-coreean a condus la cele mai puternice
sancţiuni, dar sunt încă mult mai multe de făcut” şi că
el va lua „toate măsurile necesare”. A numit
Phenianul drept o „ameninţare globală care necesită
răspuns global”.

Trump a stabilit ca o sarcină prioritară consolidarea
sistemelor de apărare antirachetă din SUA, Coreea de
Sud, Japonia şi alte regiuni , şi a insistat asupra
campaniei maxime de presiune şi izolare împotriva
Coreei.
El a afirmat, de asemenea, că va menţine „echilibrul
puterii” în interesul SUA în regiunea India-Pacific, în
Europa, în Orientul Mijlociu şi în alte zone
importante ale lumii, promovînd, în acelaşi timp ,
reconstruirea capacităţii militare a SUA, a spaţiilor
exterioare şi cibernetice, întărind controlul
frontierelor şi reformînd sistemul de imigraţie.
Noua strategie de securitate a SUA dezvăluie , în
continuare, ambiţia lui Trump de a realiza dominaţia
mondială, asigurînd marginea absolută a puterii
americane, chiar cu preţul violentei ridicate, în
detrimentul păcii şi al colaborării.
El chiar a susţinut că sloganul „America în primul
rând” ar trebui să fie aplicat în luarea fiecărei decizii,
în timp ce condamna „Acordul de la Paris” privind
schimbările climatice.
Acum, comunitatea internaţională ridică voci de
protest şi denunţare împotriva Administraţiei Trump,
care este complet obsedată de doctrina anacronică
„America First”.
Tot mai multe voci din mass-media mondială
cataloghează noua strategie a lui Trump ca fiind „una
dezechilibrată, plină de prejudecăţi şi în concordanţă
cu mentalitatea Războiului Rece, pe care mulţi ar fi
dorit-o uitată”.
Administraţia Statelor Unite ar trebui să acorde mai
multă atenţie unor astfel de voci ale comunităţii
internaţionale.
Ciprian POP
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ACTUALITATEA VENEZULEANĂ

Într-un glas unanim, cel de-al XV-lea Summit al ALBA-TCP a fost
organizat în sprijinul poporului și guvernului Bolivarian

Luni, 5 martie 2018, Președintele Republicii
Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro, a deschis
cel de-al XV-lea Summit al Alianței Bolivariene
pentru Popoarele Americii Noastre – Tratatul de
Comerț al Popoarelor (ALBA-TCP), dată la care se
comemorează cinci ani de la plecarea fizică a
Comandantului Etern al Revoluției Bolivariene,
Hugo Chávez.
Pe parcursul reuniunii, Președintele venezuelan și-a
îndemnat omologii din America Latină și Caraibi să
revizuiască agenda economică cu scopul de a asigura
dinamizarea vieții economice a popoarelor lumii,
acesta fiind unul din punctele centrale ale celui de-al
XV-lea Summit al ALBA-TCP.La rîndul său,
Președintele Republicii Cuba, Raúl Castro, a
reafirmat angajamentul ALBA de a apăra Republica
Bolivariană Venezuela de agresiunea imperialistă
împotriva patriei lui Bolívar, care are ca scop
răsturnarea cuceririlor sociale dobândite de poporul
revoluționar.

“Urmăresc distrugerea proceselor din America Latină și
Caraibi (…) Statele Unite au recurs la un război
neconvențional; Președintele Donald Trump a reînnoit
ordinul executiv al securității naționale și a politicii
externe a Statelor Unite. Amenințările împotriva păcii și
a stabilității în Venezuela reprezintă tot o amenințare la
adresa păcii regionale”.Totodată, Primul Ministru al
Uniunii Dominica, Roosevelt Skerrit, a subliniat
importanța mecanismelor precum Petrocaribe și ALBA
în vederea reducerii sărăciei în regiunea noastră, prin
asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toți
cetățenii, și a accesului la educație al poporului nostru,
”nu există niciun loc din lume în care să existe un
mecanism atît de încununat de succes”, a afirmat acesta.
Președintele Republicii Nicaragua, Daniel Ortega, a
felicitat poporul și guvernul Bolivarian pentru faptul că
apără idealurile revoluționare ale Comandantului Hugo
Chávez, afirmînd că revoluția din Venezuela a constituit
începutul unei noi epoci pentru America Noastră,
(continuare in pag. 14)
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“Constatăm încă o dată intenția de a contesta
legitimitatea și a descalifica procesul revoluționar din
Venezuela, un proces care a continuat să progreseze în pofida
tuturor acestor provocări și care, confruntat cu violența, a făcut
un apel la pace și la organizarea de alegeri”, a concluzionat
acesta.

De asemenea Președintele Republicii Bolivariene
Venezuela, Nicolás Maduro, a informat pe parcursul
aceceluiași Summit că țările membre ale acestui bloc
au convenit elaborarea unui plan economic

comun în vederea stimulării
financiar din regiune.

sistemului

”Am aprobat ca în cel mai scurt timp, cel mai târziu
peste patru săptămâni sau mai devreme, să fie
organizată o reuniune cu scopul de a elabora un plan
economic comun pentru o nouă etapă a ALBA”,
A mai și precizat faptul că Guvernul Venezuelei a
propus criptomoneda petro – primul
instrument
financiar digital bazat pe bogățiile naturale ale unei țări
– ca parte a agendei de lucru economice și comerciale a
ALBA.
"De asemenea, ALBA are la dispoziție Banca ALBA, ca
bancă de dezvoltare, o bancă deja funcțională, puternică
și capabilă să finanțeze prin diverse modalități
dezvoltarea țărilor noastre”, a mai subliniat acesta la
final.

Statistici
Deși sunt multe forme de orânduire socială în această lume, există una care nouă românilor ne-a adus multe
beneficii, aceea este Socialismul.
Unele dintre aceste beneficii au fost cele din domeniul medical, acolo unde Socialismul a înregistrat o statistică
demnă de invidiat în ceea ce privește combaterea bolilor care generează tumori:
Decese prin tumori (COD ICD 10 C00-D 48

Cazuri noi de îmbolnăvire prin tumori (COD ICD 10 C00-D 48

Anul
Anul
1970 – 24.174 cazuri
1970 – 24.965 cazuri
1980 – 28.625 cazuri
1980 – 29.976 cazuri
1989 – 47.519 cazuri
1989 – 32.775 cazuri
1990 – 42.527 cazuri
1990 – 32.984 cazuri
1995 – 36.673 cazuri
1995 – 37.539 cazuri
1996 – 37.188 cazuri
1996 – 38.492 cazuri
1997 – 35.400 cazuri
1997 – 39.146 cazuri
1998 – 33.052 cazuri
1998 – 39.293 cazuri
1999 – 35.334 cazuri
1999 – 39.677 cazuri
2000 – 40.689 cazuri
2000 – 41.290 cazuri
2001 – 50.214 cazuri
2001 – 42.750 cazuri
2002 – 49.596 cazuri
2002 – 43.191 cazuri
2003 – 45.758 cazuri
2003 – 43.676 cazuri
2004 – 49.120 cazuri
2004 – 43.985 cazuri
2005 – 47.330 cazuri
2005 – 44.906 cazuri
2006 – 50.672 cazuri
2006 – 45.451 cazuri
2007 – 52.047 cazuri
2007 – 45.383 cazuri
2008 – 52.661 cazuri
2008 – 46.486 cazuri
2009 – 59.193 cazuri
2009 – 47.389 cazuri
2010 – 67.345 cazuri
2010 – 47.502 cazuri
2011 – 68.292 cazuri
2011 – 48.356 cazuri
2012 – 78.028 cazuri
2012 – 49.065 cazuri
2013 – 83.657 cazuri
2013 – 49.705 cazuri
2014 – 91.357 cazuri
2014 – 50.529 cazuri
Aceste lucruri rezultă din documentul nr.16592/04.04.2016 Emis de către Ministerul Sănătății .
Din nefericire se pare că suntem mulți ce îi regăsesc pe cei dragi în aceste oribile statistici.
Tiron Octavian Iulian
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1907- Una din crimele regalității românești
Pe 8 februarie 2018 s-au împlinit 111 ani de cînd,
printr-o tulburătoare coincidenţă, în satul Flămânzi din
Ţara de Sus a Moldovei s-a aprins scînteia “lanţului de
răzbunare al flămînzilor din regatul lui Carol I de
Hohenzolern-Sigmaringen”, cum obişnuia să-l numească
poetul Alexandru Vlahuţă pe cei 2 732 252 de plugari
dijmaşi ai anului
1907.
Marea răscoală a
ţăranilor din 1907
a fost expresia
dramatică a celui
mai crud adevăr
al vieţii rurale din
România de la
începutul anului
1907, sărăcia şi
foamea.
Cum a reacţionat
regele? A admis
intervenţia
armatei şi, ciuruiţi
de
gloanţe,
străpunşi
de
baionete,
sfărtecaţi
de
obuze - mii de
ţărani şi-au găsit
liniştea
în
pămînt.
N.D.Cocea, care
în timpul Marii
Răscoale
Ţărăneşti din 1907 a fost aproape două luni arestat,
scria în articolul “1907: Totul s-a uitat. Nimeni n-a învăţat
nimic…Ce să-i pese regelui Carol de soarta ţării acesteia,
cînd din nevoile, din durerile şi din foamea ei, el poate să
stoarcă milioane… şi să prefacă în aur lacrimile şi truda
poporului. Un an mai tîrziu, în articolul “Regele complice al
asasinilor, palatal gazdă de hoţi”, aprigul pamfletar
spunea:
“Sub regele Carol s-a înjghebat şi s-a întărit cea
mai lacomă şi nemilostivă oligarhie bugetară. Sub
regele Carol s-au ferecat lanţurile încătuşării a şase
milioane de robi. Sub regele Carol au izbucnit patru
răscoale ţărăneşti. Sub regele Carol satele au fost
bombardate şi 11 000 de ţărani asasinaţi. Sub regele
Carol s-a înfrînat avîntul ţării spre democraţie”.
Ecoul Marii Răscoale Ţărăneşti din 1907 a fost imens:
nu numai în ţară ci şi în întreaga Europă. Sunt momente
pe care nu trebuie şi nici nu avem dreptul să ne uităm, iar
1907 este unul din acestea.

După 1907 au mai avut loc răscoale şi mişcări ale
ţaranilor şi muncitorilor: 1918, 1929, 1933, toate au avut loc
sub patronaj regal şi sub guvernările liberale ori ţărăniste.
Toate înăbuşite în sânge. De aceea crimele săvârşite atunci
apasă greu pe umerii celor care le-au comis sau le-au mijlocit.
Aşa
se
explică faptul că
urmaşii lor de
astăzi fac totul,
prin
orice
mijloace, ca să
fie date uitării.
Dar un singur
lucru să nu uite
cei care conduc
astăzi România,
şi să ia aminte:
că
răbdarea
poporului român
e
limitată.
Amintiţi-vă
ce
spunea marele
poet
roman
George Coşbuc:
“ Să nu dea
Dumnezeu
cel
sfânt/ Să vrem
noi sânge, nu
pământ/ Cînd nu
vom mai putea
răbda/
Cînd
foamea ne va
răscula/ Hristoşi
să fiţi nu veţi scăpa/ Nici în mormînt.”
Deci: Truditori ai pământului românesc, cinstiţi-vă
martirii şi nu vă uitaţi călăii.
Noi comuniștii nu i-am uitat niciodată pe frații țărani martiri,
i-am cinstit și-i vom cinsti întotdeauna, așa cum am făcut-o
și în duminica geroasă din 4 martie 2018 la Statuia
Țăranului Român din București.
Petre Ignat
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