Nr.04 (76) Aprilie 2018 -Publicație lunară de atitudine pro-comunistă 16 pag. Preț 3 lei

ISSN 2359-7798
ISSN-L 2359-7798

Editorial
Fericiti de pripas
Nicolae Cristache

Am iubit clasa muncitoare cu forța
destinului - total! Am bătut țara în lung și-n
lat. Mai puțin județul Bistrița-Năsăud, scuze!
Am strîns mîini, mi s-au strîns mîinile și am
iubit cu nețărmurită sinceritate. Peste tot, pînă
la lucrătorul din ultimul cătun. Sunt, ca să zic
așa,de partea clasei muncitoare. Care clasă
muncitoare, magie! a dispărut. Libertatea a
stors din ea totul: neamprostie, hidoșeniile
sufletului, ignoranță, agresivitate, prostie.
Sunasem la un meșter bun la toate. În comuna
unde m-am ascuns, Cornu - Prahova, meșterii
erau și au rămas universali. Știu să repare de
la nimic ca lumea, la totul. Aveam nevoie sămi dreagă o defecțiune la baie.
-Domnu Cristache, mîine, între opt și
nouă dimineața, sînt la dumneavoastră. N-a
venit. Nu era, totuși, o surpriză. Datina
locului spune că dacă o promisiune e
încălcată, motivul poate fi doar unul singur:
omul a avut de făcut ceva mai de Doamneajută. Fără drept de apel.
Surpriza a fost că n-a venit nici a doua, nici a
treia, nici a patra zi.
Un vecin, fost coleg de școală
primară
cu
respectivul,
întîlnindu-l
întîmplător, l-a muștruluit: mă nerodule,
domn Cristache e o personalitate a noastră, nu
se cădea să-i dai tu cu flit... Ce flit? Ăsta nu
mai e un... cum îi zici tu, mahăr mare... E ca
mine și ca tine... I-ai văzut baia? E un jaf! Io
am lucrat la baia lui Mișu Negrițoiu... Tot io
i-am lucrat baia lu ăsta, cum îi zice, de la
partid...Baia mea era o baie ca toate băile.
Oricum, mai baie decît ligheanul în care se

spăla el în magazia din curte. Dintr-o dată,
fiindcă lucrase la băi simandicoase, nu mai
eram de nasul lui. În viața lui nu se petrecuse
nimic notabil. Nici în a mea. Apăruseră noii
mahări.
Îl chema Elvis. Mamă-sa îl fătase pe vremea
cînd era femeie de serviciu la spitalul din
Cîmpina. Cu tată necunoscut. Tot ce-i putu
dărui biata femeie era un nume cu care să țină
nasul cel puțin la fel de sus cu cei care aveau
și tată și mamă - Elvis, regele rock-ului pe
atunci. Mai ales că feciorul dădea semne că ar
avea unele dizabilități. Traversă cu mici
sincope hotarele de la adolescență și prima
tinerețe, încrezător în steaua lui Elvis... Elvis
nu era un Gheorghe, ori Sică de la Vasile... Ce
faci, bă Elvis? suna altfel decît ce faci, bă
Nae?... Purta cămăși curate, mai curate decît
ale celor din gașcă. Putea spera chiar la
fetișoara nițel nătîngă din corul comunal...
Viața curgea cu el cu tot, fără opreliști
dramatice.
Mi-am adus aminte de întîmplare în seara
când am recunoscut printre cei din Piața
Victoriei un actoraș de mîna zecea. Strîngea
semnături pro Kövesi. Fost coleg cu mine la
Flacăra, vreme de vreo zece zile. Fără șanse
de a ajunge vreodată actor important, de a
urca mai măcar o treaptă, avea, iată, șansa să
fie filmat, să vorbească, să aibă ce n-a avut și
nu va avea niciodată: căutare. Era mai sus
decît actorii din generația sa: Ogășanu,
Magda Catone... Ca și Elvis al meu, era
fericit, foarte fericit... Cel mai fericit!... El,
acolo în piață, era, în sfîrșit, împreună cu
Liiceanu, Cărtărescu, Cristan Tudor Popescu,
Iohannis, Mălin Bot, Hans Klemm..
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Rușii ne-au cîntat și ne-au încîntat,
noi expulzăm diplomați ruși...

Cam aşa stau lucrurile, din nefericire. În plină
desfăşurare a „scandalului Skripal”, care a înfierbîntat
minţile Occidentului, ruşii i-au încîntat încă o dată pe
români. În seara zilei de luni, 26 martie 2018, la Sala
Palatului din Bucureşti a fost atmosferă de sărbătoare. Pe
scenă, într-o reprezentaţie incandescentă, a evoluat
Ansamblul „Cazacii Rusiei”. Tunurile şi săbiile, cîntecele şi
dansurile tradiţionale, costumaţia specifică şi coregrafia
excepţională a cazacilor ruşi - bărbaţi şi femei - au captivat
atenţia publicului spectator. Cu sensibilitate şi talent, cu
profesionalism şi măiestrie. În deschidere, ruşii au
interpretat şi au jucat ireproşabil „Ciuleandra”, în semn de
respect pentru românii aflaţi în sală. Care, la finalul
spectacolului, s-au ridicat în picioare pentru a-i răsplăti cu
aplauze frenetice şi îndelungi ovaţii. O efuziune puternică
între artişti şi spectatori, neumbrită de evenimentele politice
şi diplomatice aflate în plină desfăşurare. Ce păcat că
raţiunea şi calculul politic nu găsesc o cale de concesie
către suflet şi artă!e.Tot în ziua de 26 martie a anului în
curs, pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe
(MAE) al României apărea un comunicat de presă prin care
se făcea cunoscut că un diplomat al Ambasadei Federaţiei
Ruse la Bucureşti „va fi declarat persona non-grata și că
este obligat să părăsească teritoriul României”. Aşa cum
se menţionează în comunicat, această decizie a fost luată
„în solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii” şi în
acord cu evaluarea părţii britanice a atacului de la Salisbury,
care arată că „este foarte probabil ca Federaţia Rusă să fie
responsabilă de atac” şi că „nu există altă explicaţie
plauzibilă”.Cînd am citit despre această decizie bazată pe
prezumţii şi nu pe certitudini, involuntar m-am întors cu
gîndul la anii copilăriei, la miuţele de pe maidan, cu
puştani numiţi arbitri ad-hoc şi cartonaşe roşii date la
întîmplare. Doar că atunci cînd în locul miuţei sunt
relaţiile diplomatice dintre state, iar în locul arbitrului adhoc este Ministerul de Externe, „jocul” se cere a fi tratat
cu mai multă responsabilitate. Din cauza implicaţiilor şi a
consecinţelor pe care le poate avea o decizie greşită sau
luată în pripă.
La urma-urmei, de ce a trebuit să se solidarizeze
România cu Marea Britanie? Dacă ar fi fost vorba despre un
stat membru al Uniunii Europene, ar fi existat măcar o
logică în luarea acestei decizii controversate. Că România
este membră UE, că s-a conformat principiului solidarităţii
comunitare şi altor „prinţipuri” europene (sau caragialiene),
bla...bla...bla... Numai că Marea Britanie a decis să iasă din

componenţa UE în urma referendumului din vara anului
2016. Deci, unde este logica?
Şi, dacă tot veni vorba despre UE, este important
de avut în vedere că unele ţări membre, printre care şi
vecina noastră Bulgaria, dar şi Austria, Grecia, Portugalia,
Luxemburg, Slovenia, Slovacia şi Cipru, nu s-au raliat
deciziei de expulzare a unor diplomaţi ruşi! Ceea ce spune
multe despre consensul şi coeziunea din interiorul acestui
avorton cu veleităţi suprastatale, intitulat pompos „Uniunea
Europeană”. Cu siguranţă că acest „amănunt” nu le-a scăpat
din vedere nici ruşilor, nici americanilor, nici ştabilor aflaţi
la cîrma UE. Poate doar acelora de pe malurile Dîmboviţei,
a căror solidarizare cu Regatul Unit miroase de la o poştă a
slugărnicie. Şi a stîngăcie, într-o exprimare eufemistică..De
ce a stîngăcie? Răspunsul la această întrebare mi l-a furnizat
într-un mod cu totul neaşteptat un român simplu, fără studii
şi pretenţii de om rasat. Ne-am întîlnit întîmplător la un
magazin; eu ieşeam, iar el intra. Mi-a spus că a văzut la
televizor că România expulzează un diplomat rus şi,
gîndindu-se că eu sunt mai în temă cu evenimentele care se
petrec, m-a întrebat ce părere am despre această decizie. Nu
aveam nici timp, nici chef pentru a începe o discuţie pe
acest subiect. I-am spus că nu mi-am format încă o părere şi
că lucrurile sunt complicate. Răspunsul pe care mi l-a dat şi
tonul categoric pe care l-a rostit, aproape că m-au năucit:
„Ba nu sunt complicate deloc! Dacă eu nu mă mai înţeleg
cu nevastă-mea şi o dau afară din casă, asta înseamnă că
vecinii, în semn de solidaritate, să-şi scoată şi ei nevestele
afară, pe uşă? Chiar dacă nu au greşit cu nimic? Păi asta
n-ar însemna că sunt nişte proşti?”
Cînd am auzit această judecată simplă, dar
sănătoasă, m-a pufnit rîsul şi m-am gîndit că nu le-ar strica
deloc conducătorilor români să îşi aplece urechile şi către
cei care i-au trimis cu voturile lor în fotoliile îmbietoare la
somn. Ar avea astfel un dublu cîştig, adică ar primi şi nişte
lecţii de înţelepciune populară şi şi-ar putea testa şi
credibilitatea pe care o au în faţa celor pe care îi cheamă la
urne...
Alexandru Voicu - 3 aprilie 2018
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Să nu uităm: restituiri
Teodor Dungaciu
Pe timpul guvernării „de succes” a coaliției PDL,
în frunte cu Traian Băsescu, circula pe internet un
MANIFEST semnat de TEODOR DUNGACIU, nume real
sau nu, nu mai contează. Am dat de el în baza noastră de
date și am considerat că merită readus în atenția cititorilor
noștri fără alte comentarii. Acestea vă aparțin.
Redacția
Trebuie să înţelegeţi că Istoria nu ne va ierta!
Vom plăti toţi, pînă la ultimul, cu vîrf şi îndesat!
Voi, cei din infama coaliţie PDL, care a aruncat
România în prăpastie.
Voi, autorii celui mai nesăbuit act din întreaga
Istorie a românilor: trădarea pe faţă a Țării.Tot ceea ce s-a
clădit cu jertfă şi diplomaţie în decursul a două milenii adică Statul Român Suveran Naţional şi Independent,
Unitar şi Indivizibil - este astăzi distrus de o şleahtă
bezmetică de troglodiţi vînzători de Neam şi Țară.
Voi toţi, cei din... „arcul guvernamental” aţi pus la cale şi, în
parte,
aţi
şi
înfăptuit,
distrugerea
României.
Vei plăti, Traian Băsescu, să fii sigur!
Să nu-ţi închipui că vei scăpa de judecata implacabilă a
Istoriei.
Ai venit la Putere pe un val de speranţă naţională, spre a te
defini, mai apoi, drept un detonator primejdios al Statului
constituţional.
Ca să te cocoţi confortabil pe tronul de dictator, ai
adus la guvernare fascista grupare udemeristă.Ştiai exact ce
reprezintă această formaţiune iredentistă, şovină,
antinaţională
(„soluţie
imorală”!
DA!
ȘTIAI!).
Şi, totuşi, nu ţi-a tremurat o clipă mîna duplicitară cînd ai
semnat pactul cu diavolul.Ai aruncat iraţional Naţiunea
Română în ghearele acestei cohorte revizioniste, prin
susţinerea la fel de necugetată a unei adunături de derbedei
şi mistificatori politici din partidul personal, PDL, şi din
pramatiile traseise ale UNPR. Act samavolnic şi ignobil, pe
care Istoria îl va taxa ca atare, să ştii!
A căuta o JUSTIFICARE în această criminală
acţiune stupefiantă de zdrobire a românismului este inutil.
Acum stai şi rînjeşti cinic cînd vezi cum românii sunt loviţi
în ceea ce au mai sfânt: PATRIA NOASTRĂ, ROMÂNIA,
și cum haita minoritară maghiară îi batjocoreşte cu orice
prilej, îi dispreţuieşte şi îi acuză - tocmai pe români - de
discriminare etnică.
Ai acceptat iresponsabil ca udemeriştii să facă legea în
România. Dar cine ţi-a oferit această îndreptăţire? Aceasta-i
întrebarea!
Cine ţi-a spus că ai dreptul să le oficializezi limba?
De ce le-ai dat pe mînă Istoria sfîntă şi geografia mirabilă
ale României, spre a fi falsificate şi pîngărite?

Pentru ce ai segregat învăţămîntul naţional pe criterii
etnice? De ce, umăr la umăr cu trădătorii și acești mîrșavi,
ai pus la cale modificarea absurdă a Constituţiei, prin
abolirea - între altele - a Articolului 1, care consfinţeşte
România drept Stat Naţional? Căci proiectul de schimbare a
Constituţiei e în conformitate cu pretenţiile udemeriste:
descompunerea ţării în regiuni, deci şi a Transilvaniei. Dar
cum? Cică, pe etape: mai întîi, cîteva judeţe (ungurii cu ale
lor!), iar apoi constituirea de hălci mai mari, una chemînduse chiar Transilvania, ce va fi făcută plocon... Ungariei.
Vei plăti pentru toate, Traian Băsescu!Nu singur, fireşte, ci
împreună cu cea mai incompetentă şi mafiotă guvernare
postdecembristă, cea condusă de tine!
Să n-ai nici o iluzie că nu va sosi vremea cînd lucrurile se
vor aşeza în albia lor firească.Şi atunci, în aceeaşi firidă a
nevolnicilor Istoriei, în aceeaşi bolgie a nemernicilor
trădători de ţară, veţi intra toţi, în vrac, condamnaţi de
implacabilul Tribunal al timpului.
Toţi: Boc şi ţaţa mahalagiilor cotrocenişti
(ministereasa Dezvoltării Regionale, care are în subordine
„judeţul Timişoara”), hoţoaica ordinară Roberta Anastase şi
cinicul rînjitor Mircea Toader, broscoiul Oltean şi Blaga,
zdreanţa Tabără (parcă mai ieri preşedinte al unui partid „al
Unităţii Naţionale"!), Berceanu şi Stolojan, Sulfina Barbu şi
Cristian Rădulescu, Stoica şi Boureanu, Flutur şi soţii
Turcan, Funeriu şi Boagiu, Cezar şi Cristian Preda,
Lăzăroiu şi Canacheu, Oprea şi Berea, Gheorghe Tinel şi
Vişan, Oajdea şi Popoviciu, Baconschi şi Cristian
Diaconescu, Nicolicea şi Marian Sîrbu, Ialomiţianu şi
Blejnar, Frunzăverde şi Macovei, Voinescu şi Buda, Ariton
şi Cinteză, Brânză şi Poteraş, Negoiţă şi Paleologu, Duţă şi
Avramescu, Fota şi Kövesi, Morar şi Ungurenii, ejusdem
farinae.
Un fariseu, printre ei, e şi fostul Şef al Statului Major
General, generalul Bădălan Eugen. Toţi - membri şi
susţinători ai celui mai josnic, incompetent şi dezonorant
guvern de violatori ai intereselor Poporului Român.
Vei plăti, Traian Băsescu!Vei plăti pentru genocidul social,
cultural şi economic, pentru dezastrul din sănătate şi
învăţămînt, din sistemul de pensii şi salarii, programat şi
executat împreună cu oastea udemeristă! O clică instalată
cu propria-ţi mînă la vîrfurile de decizie vitale ale Puterii:
literatul ratat Marko - vicepremier; veterinarul Kelemen - la
Cultură; juristul mengelian Cseke - la Sănătate; Andreea
Vass - mîna dreaptă a lui Boc la Guvern etc.
I-ai proţăpit pe udemerişti în funcţii de însemnătate
naţională, de la secretari de Stat şi şefi de Agenţii, pînă la
prefecţi şi înalţi demnitari, pentru a se căpătui, dar şi pentru
a submina din interior aceste instituţii. Impardonabilă
decizie!
Mai mult, ai căftănit unguri la şefia unor judeţe, unde n-a
călcat picior de strănepot al lui Attila.
(continuare în pag. 4)
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Dar, mai cu seamă, i-ai plasat în Transilvania, pe
care ai lăsat-o la cheremul lor.
N-ai suflat o vorbă despre prigoana românilor din Harcov.
Le-ai dat voie udemeriştilor să-şi facă o lege a lor, poreclită
a minorităţilor, care consfinţeşte, în esenţă, crearea unui stat
maghiar în România. Pe care, mintenaş, să-l alipească la
Ungaria, cu prima ocazie prielnică. Prilej, în genere, creat
tot de Cotroceni. Un stat în stat, cu guvern, parlament,
armată, drapel, procuratură, securitate, justiţie şi alte
instituţii proprii.I-ai cultivat într-atît, încît le-ai dat liber să
umble cu foarfeca, după bunul lor plac, pe harta Țării, dar
numai în interesul lor propriu şi, fireşte, al Ungariei.
Toate acestea - dar şi cîte altele, BĂSESCULE! - le-ai
conceput fără a cere și fără a obține acordul Poporului
Român, în numele căruia te bați cu pumnii în piept, mințind
întreaga lume, că... domneşti, dormi-r-ai somnul ăl lung!
De ce, BĂSESCULE, fugi de popor și nu te mai consulţi cu
poporul?
De ce, BĂSESCULE, nu mai faci băi de mulţime?
SPUNE-NE SINCER, BĂSESCULE, TE scapi PE TINE,
de frica românilor? Păi, nu strigai tu cît te ţineau bojocii că
nu vei ieşi niciodată din vorba și voința acestui popor?
Sau nu-l mai recunoşti?
Sau nu-l mai recunoşti?Nu mai e bun pentru un dictator ca
tine?
Nu te mai suportă?
Atunci, de ce nu-l abandonezi? Ştim de ce: nu vrei !
Ești chior și surd, că puterea te-a acaparat definitiv!
Cloceşti, Băsescule, ascuns la Cotroceni, ori la Vila Lac 2
sau în Covasna, împreună cu udemeriştii tăi, antiromâni, cu
trompeta Boc şi trombonista Udrea.Ăștia-ți sînt, aşadar,
poporul.
Ei şi strînsura de cioloveci mancurţi şi ketmani din juru-ţi.
Ai împins cîrdăşia cu minoritarii maghiari, favorizînd
odioasa
subminare
a
statalităţii
ROMÂNIEI!
Să nu te mai prefaci că nu ştiai de acţiunea cu reprezentanţa
„Ţinutului Secuiesc” de la Bruxelles, încuibată şi înfăptuită
de cei mai îndîrjiţi adversari ai Tratatului de la Trianon:
revizioniştii udemerişti şi europarlamentarii lor mișei Laszlo Tökes, Sogor Csaba şi Gyula Winkler, ocrotiţi de
tine sub pulpana ta prezidenţială.De ce n-ai condamnat ferm
acest act profund iredentist? Fiindcă eşti, ca şi ei,
trădător.N-ai scos un scîncet măcar cînd martirul naţional
Avram Iancu a fost spînzurat simbolic în inima
Transilvaniei, sub forma blasfemiatoare a unei marionete.

Ca în nici o ţară suverană din lume, laşi capii
oficiali de la Budapesta să se plimbe în voie prin Ardeal, ca
vodă prin lobodă, făcînd propagandă antiromânească şi
pledînd pentru autonomia inventatului „Ţinut Secuiesc”,
care este o diviziune administrativã neconstituţională, în
care trăiesc doar 260 de secui, înregistraţi ca atare la ultimul
recensămînt.
Bagi capul în nisip ca struţul, fiindcă ai făcut înţelegere cu
Viktor Orban, liderul celui mai şovin, iredentist şi
antieuropean partid de la Budapesta şi cu care ai ticluit
alegerea ta ca preşedinte al României şi a antiromânului
Tökes Laszlo (decorat cu Steaua României chiar de tine!) ca
vicepreşedinte al Parlamentului European. Din care post,
acest imbecil trage din toate poziţiile în Țara noastră,
terfelind-o şi acuzînd-o de toate fărădelegile.De cîte ori ai
fost în HarCov ai stat la taclale numai cu maghiarii şovini,
pentru a le satisface toate deşănţatele pofte de autonomie.
O clipă n-ai plecat urechea la doleanţele românilor din acele
judeţe.
Şi cunoşti foarte bine că ei, acolo, atîţia cîţi n-au fost
alungaţi, îşi duc existenţa ca într-o ţară străină, sub
ocupaţie.
Toate acestea le ştii, Traian Băsescu!
De aceea ai şi permis, dirijat şi realizat distrugerea
sistemului educaţional naţional.L-ai segregat pe criterii
etnice.
În loc de reunificarea procesului de predare, ai iniţiat şi
patronat continuarea separării acestuia.Dacă ai fi coborît în
stradă, în localităţile din Covasna şi Harghita, ai fi băgat de
seamă că limba română abia dacă se mai vorbeşte. Şi asta
tot din cauza frăţiei cu iredentiştii udemerişti, prin care ai
subminat şi capacitatea de apărare a ţării.Ai acceptat, într-o
veselie aiuritoare, cererile ungureşti de a desfiinţa şi a
dizloca unităţile militare din cele două judeţe amintite. Aşa
după cum tolerezi în continuare statuia de la Arad a celor 13
generali unguri, care au comis grave crime şi atrocităţi
împotriva românilor.Şi apropo de asta: De ce nu sufli o
vorbă despre ceea ce au făcut udemeriştii, avînd susţinerea
ministrului Culturii, Kelemen, la restaurarea statuii lui
Matei Corvin de la Cluj-Napoca?Dar despre faptul că au
smuls de pe soclu plăcuţa cu textul lui Iorga, care era o
minimă reparaţie a grosolanului fals istoric executat de
unguri (steagul Moldovei pus la picioarele lui Matei Corvin,
cînd se ştie că acesta a fost bătut măr şi pus pe fugă de
Ştefan cel Mare)?De ce defilează ţanţoş unguri din toată
lumea prin România, la Şumuleu-Ciuc şi Ghimeş-FăgetBacău, cu steagurile Ungariei Mari şi ale Ţinutului
Secuiesc?

(continuare în pag. 5)
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Cumva să vadă graniţele fostului Imperiu AustroUngar?
A cui e Țara asta, Băsescule?Statul Român nu mai are nici o
autoritate?
De ce nu iei nici o poziţie?În care ţară din lume se mai
întîmplă aşa ceva?Ar permite asta, de exemplu, Slovacia şi
Serbia ?Nu-ţi dai seama, prin aceastã toleranţă de nedescris,
că jigneşti, în demnitatea lui naţională, întregul Popor
Român?
Vei plăti şi pentru asta, Traian Băsescu!Te prefaci a nu
observa că, zilnic, fasciştii unguri provoacă, instigă, se
zvîrcolesc, împroaşcă, scuipă pe ţară , şi-au creat organizaţii
paramilitare, sapă adînc la temelia Statului Român.
Au invadat ţara cu simboluri revanşarde, horthyste,
organizează manifestații antinaţionale, incită la ură
interetnică, defăimează tot ceea ce este românesc.
Ai făcut prieteşug antistatal cu un lider de la Budapesta, al
cărui ţel ultim este revendicarea Transilvaniei şi alipirea ei
la Ungaria.Ştii foarte precis că unul dintre paşii importanţi
pentru realizarea acestui scop este acordarea cetăţeniei de
maghiar al statului revizionist maghiar tuturor liderilor
UDMR din conducerea Consiliilor Judeţene Covasna,
Harghita şi Mureş, precum şi primarilor UDMR-PCM din
localităţile din zonă.
Şi taci, taci, taci.Stai ascuns în păpuşoi, fiindcă, fără unguri,
fără Boc şi alţii, n-ai mai fi la Putere.Ai încurajat terorismul
politic practicat de udemerişti, obrăznicia şi dispreţul lor
fascist.Te-ai făcut luntre şi punte, susţinut de toată clica
personală din Parlament şi Guvern, de a nu pune la zid
extremismul unguresc.Nici măcar atunci cînd, prin
declaraţiile iredentiste ale preşedintelui Parlamentului
ungar, venit intempestiv la Tg. Mureş, a vorbit despre auzi! - legitimitatea autonomiei teritoriale pe bază etnică a
„Ţinutului Secuiesc”.Ai făcut pe dracul în zece ca nu care
cumva Parlamentul român să dea, acolo, o mică-micuţă
declaraţie de condamnare a acestei intervenţii în treburile
interne ale României.Ai dovedit - a cîta oară? - că eşti un
trădător, un capitulard, un preşedinte anticonstituţional.De
aceea, nu mai miră pe nimeni că nu te-a deranjat în nici un
chip înfiinţarea Consiliului Administrativ „Ţinutul
Secuiesc".
Desigur, nu-ţi creează insomnii nici inscripţiile cu „Ţinutul
Secuiesc nu e România”.Ce ar trebui să se mai întâmple ca
să te trezeşti şi să observi că ţara e în primejdie?
Cînd unitatea naţională este destrămată fir cu fir, pas cu pas,
de către aliaţii unguri de la guvernare, tăcerea prezidenţială
e de rău augur: înseamnă inconştienţă sau trădare.Eşti la
curent, fireşte, că noua stemă a judeţului Covasna este cea a
fostului Haromszek (Trei Scaune) din perioada Imperiului
Austro-Ungar.
Aşa cum ştii că toată Transilvania, dar şi restul României
este înţesată nu doar cu organizaţii antiromâneşti, ci şi cu
broşuri propagandistice, studii, cărţi, filme, spectacole
teatrale, concerte, emisiuni TV, presă, statui ale
extremiştilor unguri, ediţii ale cărţilor criminalului de
război, antiromânul condamnat la moarte în contumacie
Wass Albert.

Toate acestea le știi bine, Băsescule!
Dar le tolerezi cu o iresponsabilitate strigătoare la cer.
Nici o clipă n-ai luat poziţie fermă împotriva acestor acţiuni
antistatale.
N-ai avut nici o reacţie din funcţia de preşedinte al
României.
Întrebarea e: de ce?
Pentru ce taci, Băsescule?Vei plăti, Băsescule!
Toţi veţi plăti!Întreaga liotă de care te-ai înconjurat va plăti!
Nici o scăpare nu va exista din perspectiva preabunei şi
dreptei Istorii.Toţi veţi fi puşi la stîlpul infamiei.
Cîţi români vor mai rămîne după ce aţi pustiit şi nimicit
această ţară vă vor blestema.O palmă de pămînt dacă va mai
exista din România de azi nu va fi dispusă să vă primească
osemintele sau cenuşa.Conştiinţa voastră pătată, trădătoare,
exclude comuniunea cu duhul românesc.Fiindcă n-aveţi
nimic românesc în voi, nimic sfînt!Apărarea identităţii
naţionale era datoria voastră esenţială, ca administratori ai
Statului Român.Dar Guvernul Băsescu-Boc-Udrea a
capitulat în faţa iredentismului unguresc.Acesta a învins
România prin cozile de topor de la Cotroceni, Palatul
Victoria şi Palatul Parlamentului.România e o ţară eşuată,
pentru că a încăput pe mîna unor impostori politici.A unor
trădători incorigibili.Veţi plăti cu toţii!Dacă va fi să piară
vreodată seminţia româneascã, atunci ultimul patriot român
chemat la Domnul va fi cel de pe urmă care va scuipa cu
năduf pe toxica voastră amintire de vînzători de Neam.
Şi vom fi, astfel, răzbunaţi, măcar în eternitate!
Trimiteți acest text
TUTUROR ROMÂNILOR!
de TEODOR DUNGACIU
Nota redacției
Desigur că modul dur de a comenta regimul Băsescu,
precum și numeroasele greșeli sau acțiuni cu bună știință a
cetățeanului Băsescu (distrugerea flotei romînești,
desființarea unor spitale, și reducerea salariilor profesorilor
pe care le a orchestrat ) este justificat, dar din motive pur
literare și jurnalistice, am atenuat unele expresii dure și
neliterare. De fapt, toate guvernele post decembrie 1989, nu
au făcut decît să distrugă economia țării.

Desen reprezentînd situația României
(vremuri tulburi.ro)
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Klaus Johannis,slugă nerușinată a imperialiștilor în Siria
Poziţia preşedintelui Johannis este una prorăzboi şi anti-populară, care dovedeşte către poporul
României şi către popoarele lumii că guvernul
României face parte din coaliţia imperialistă, care
susţine cu deplină ferocitate focarul sîngeros al
războiului din Siria, printre multe altele.
Această poziţie de înrobire imperialistă nu este
în interesul României şi trebuie combătută cu
fermitate, în numele păcii şi libertăţii, de către
întregul popor român!
Cîndva, un alt președinte al României, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, se adresa poporului Siriei astfel:
„Adresez cele mai bune urări poporului prieten
sirian, dorindu-i succese tot mai mari pe calea
dezvoltării sale economico-sociale independente, a
bunăstării, a fericirii şi păcii!”, pe cînd actualul
președinte susține bombardarea aceluiași popor!

Afiș electoral (esibian.ro)

Jos cu agresiunea imperialistă împotriva Siriei!
Să trăiască pacea şi prietenia între popoare!
15/04/2018
D.I. Onofrei

În dimineaţa zilei de 14 aprilie a avut loc un atac
barbar asupra Republicii Arabe Siriene. Conspirînd
împreună, marile puteri imperialiste, S.U.A., Franţa şi
Marea Britanie au lansat peste o sută de rachete în
direcţia Siriei, ucigînd cel puţin patru oameni
nevinovaţi şi distrugînd numeroase clădiri. Această
acţiune a avut ca „justificare” raporturile neverificate
că armata siriană folosise arme chimice ilegale în
lupta sa împotriva teroriştilor din localitatea Douma.
Constînd într-o violare gravă a dreptului internaţional,
agresiunea imperialiştilor în Siria a fost condamnată
de către guverne suverane din toate colţurile lumii,
inclusiv de Rusia, China, Irak, Iran şi Serbia.
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a comparat
atacul recent cu campania ilegală de bombardament
condusă de alianţa N.A.T.O. împotriva Iugoslaviei, în
anul 1999.Pe de altă partă parte, preşedintele Klaus
Johannis a lăudat acţiunea ilegală a imperialiştilor în
Siria. Prin declaraţia sa în favoarea atacului, Johannis
a făcut certă închinarea sa către poruncile
imperialiştilor. A dovedit mai clar decît oricînd că
România nu are o politică externă independentă, ci
este subordonată către cea a puterilor străine.
Imagine din Siria bombardată (după
Agerpress)
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Doresc să devin un membru activ în susținerea socialismului

Mă numesc Prepeliță Ioan, locuiesc în Republica
Moldova, am 26 de ani și sînt născut în raionul
Călărași, Republica Moldova. De la 14 ani am început
activ frecventarea bisericii ortodoxe , eram pasionat
de istoria bisericii, de cultul teologic, motiv pentru
care am facut studii teologice, un an de zile, în
Chișinău, după care am finalizat aceste studii
superioare seminariste teologice în Ucraina, orașul
Cercas, la seminarul Sf. Ioan Gură de Aur din
Adevărata Biserică Ortodoxă Rusă de Kiev și întreaga
Rusie (o Biserică tradițională ). Totuși pe lîngă faptul
că sînt teolog, simpatizez și mișcările politice de
stînga socialist-comuniste precum e Partidul
Comunist Român sau ideologia ceaușistă. În aceste
forțe politice văd ceva sigur, ceva sincer, ceea ce nu
văd în capitalismul occidental și în așa-zisul
liberalism distrugător de conștiință, de moralitate.
Străine .Educația aspră, comunistă, din perioada
socialismului românesc mă determină să constat
faptul că totuși la temeiul ideologiei comuniste au stat
și poruncile lui Dumnezeu, credința neamului
românesc și cultura bogată a vechilor români. Eu am
convingerea că sînt român și simt românește, însă
resping ideea unirii Republicii Moldova cu România
în vremurile actuale, pe motiv că în spatele acestei

idei unioniste nu este ceva sincer, ci mai degrabă
o forță capitalistă americană sorosista, care are scopul
efectiv să distrugă România mare din toate punctele
de vedere , începînd de la starea economică apoi
morală, națională, teritorială și, în final. spirituală .
Rog membrii partidului comuniștilor din România să
gîndească un pic asupra mesajului meu. Doresc mult
să colaborez activ, să am legaturi strînse , ba chiar să
fiu membru, pentru că vreau să susțin mult mișcările
pentru socialism din țările ex-comuniste. Scopul meu
principal este să consolidez națiunile de stînga excomuniste precum Rusia, România, Moldova,
Bulgaria, Ucraina , Bielorusia, Serbia, Slovacia etc.
Vă rog frumos, chiar îmi doresc să devin un membru
activ în susținerea socialismului românesc, cît și cel
moldovenesc!
Cu multă stimă și respect,
Fratele Ioan Prepeliță

Franța și lunga listă de tentative de asasinat
Împotriva lui Muammar al-Gaddafi
În lunga listă de încercări de asasinare a lui
Muammar al-Gaddafi după septembrie 1969, cînd acesta a
preluat puterea la Tripoli, există și cea din 27 iunie 1980. În
acea zi, la ora 20:59, în largul insulei Ustica, aparținând
Italiei, o aeronavă a companiei Itavia se prăbușea în mare
cu 81 de persoane la bord. Era, oficial, un accident. Dar
realitatea este în altă parte: este vorba despre o tentativa de
asasinare a lui Gaddafi, operă a Serviciului de Informații
Externe francez, SDCE.În acea zi, Muammar al-Gaddafi,
urma să călătorească la Varșovia, pe aceeași rută aeriană, în
același timp cu avionul companiei italiene. În ultimul
moment, cel care atunci era șeful statului libian, se
răzgândește. SDCE-ul, urmînd instrucțiunile lui Giscard
d'Estaing, a continuat însă încercarea de lichidare a lui
Gaddafi... Și nu avea să fie nici prima, nici ultima!După
eșecul de la Ustica, în care au dispărut 80 de suflete, 14
persoane din cele chemate să depună mărturie în fața
judecătorului din Italia au murit, una cîte una, în condiții
misterioase; dar nu numai ei, ci și angajați ai IFREMER

(Institut Français de Recherche pour pour l'Exploitation de

la Mer) responsabili de recuperarea epavei aeronavei.
Cu ocazia cercetărilor, angajații IFREMER scot
la suprafață niște bucăți ale avionului care sa indice orice
altceva, dar nu ceea ce s-a întîmplat în realitate, lăsînd pe
fundul mării partea lovită de rachetă. Cu privire la
această stare de fapt, șeful Serviciilor de Informații
Militare italiene, Pascuale Notarnicola, avea sa declare
că „adevărul a rămas pe fundul mării”.
Un alt caz: la foarte scurt timp, Giscard d'Estaing îl va
demite pe Alexandre de Marenches, șeful SDCE, în urma
unei noi încercări de asasinat, de data aceasta în august
1980, prin revolta ofițerilor garnizoanei Tobruk, ce aveau
ca strategie să ajungă la Tripoli prin Benghazi, cu
sprijinul unor triburi beduine și sa ducă la îndeplinire o
lovitură de stat, asasinîndu-l pe Gaddafi.Cu ocazia
cercetărilor, angajații IFREMER scot la suprafață niște
(continuare in pag. 8)
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bucăți ale avionului care sa indice orice altceva,
dar nu ceea ce s-a întîmplat în realitate, lăsînd pe
fundul mării partea lovită de rachetă. Cu privire la
această stare de fapt, șeful Serviciilor de Informații
Militare italiene, Pascuale Notarnicola, avea sa
declare că „adevărul a rămas pe fundul mării”.Un
alt caz: la foarte scurt timp, Giscard d'Estaing îl va
demite pe Alexandre de Marenches, șeful SDCE,
în urma unei noi încercări de asasinat, de data
aceasta în august 1980, prin revolta ofițerilor
garnizoanei Tobruk, ce aveau ca strategie să
ajungă la Tripoli prin Benghazi, cu sprijinul unor
triburi beduine și sa ducă la îndeplinire o lovitură
de stat, asasinîndu-l pe Gaddafi.
Giscard d'Estaing avea să spună mai târziu, în
memoriile sale, că unul dintre cele patru secrete
transmise în 1981 lui Mitterrand, dealtfel și o
opțiune strategică pentru viitor, îl privea pe
Muammar al-Gaddafi, care va fi, în cele din urmă,

înlăturat de Sarkozy, Obama, Cameron, Berlusconi
și Al Thani (Emirul Qatarului) și cu sprijinul unui
înalt oficial al NATO, canadianul Charles
Bouchard, care a condus bombardamentul asupra
Libiei din sediul Comandamentului Alianței de la
Napoli.
Rușinoasă strategie! Însă Dumnezeu NU doarme
și, cu siguranță, nu lasă nimic nepedepsit. Dovadă
stă actuala situație a lui Sarkozy, care, culmea
ipocriziei, după ce pozează în prieten și primește
circa 20 de milioane de euro din partea lui Gaddafi
pentru a-și finanța campania electorală, „mușcă
mîna care l-a hrănit” și se implică în evenimentele
care au dus ulterior la căderea sistemului... Cred că
orice alte comentarii sînt de prisos. Concluziile le
trageți dumneavoastră.
Ciprian POP

Întîlnire Comunistă Europeană la Bruxelles
Pe 11 aprilie a avut loc
Întâlnirea
Comunistă Europeană (European Communist
Meeting 2018), organizată de Kostas Papadakis,
deputat în Parlamentul European din partea
Partidului Comunist Grec-KKE în clădirea
Parlamentului
European.
Tema
reuniunii
comuniștilor europeni a fost: "Lupta mișcării
orientată spre clasa muncitoare împotriva UE,
pentru răsturnarea capitalismului și construirea
socialismului ". În cadrul reuniunii au participat 40
de delegați reprezentând 27 de țări: Austria,
Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Cipru,
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria,
Irlanda, România, Rusia, Serbia, Spania, Suedia,
Elveția, Turcia, Ucraina, Norvegia, Ucraina,
Polonia, Malta etc. Din România a participat o
delegație a Partidului Socialist Român iar Partidul
Comunitar din România a transmis un mesaj de
susținere.Evenimentul este una dintre cele mai
importante întruniri marxiste europene actuale iar
discuțiile s-au axat pe problema reconstruirii
conștiinței de clasă, conștiința politică comunistă
în cadrul muncitorimii, în cadrul claselor
exploatate, conștiință care a suferit un regres

regretabil după lovitura primită de aceasta prin
căderea regimurilor comuniste est-europene. Astăzi
oamenii muncii sînt din ce în ce mai îndoctrinați în ași percepe existența precară, înlănțuită de capitalism
drept “ceva ce este și asa va fi mereu”. Sînt ținuți ”la
pămînt” atît de condiții obiective determinate de
sistemul de producție, de sistemul economic și politic
capitalist cît și printr-un constant război reacționar de
propagandă capitalistă: este zdrobită orice încercare
de organizare relevantă colectivă, totul este împins
într-un individualism exacerbat al societății de
consum.
(continuare in pag. 9)
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Da, este ușor să se cadă într-un fatalism politic,
într-un pesimism total ce face mai mult rău decât bine
mișcării marxiste, însă această întîlnire a arătat că, cu cît
lovește mai mult sistemul capitalist pe muncitori cu atît
aceștia se pot ridica cu și mai multă vigoare. În unele țări
europene acțiunea muncitorească începe să se
concretizeze și are un profund caracter de clasă,
exemplul cel mai relevant sînt sindicatele grecești,
PAME, felul în care comuniștii protestează constant,
organizează greve, activează în interesul majorității
societății ce se află într-un constant șantaj economic, iar
rezultatul se vede. Comuniștii sînt avangarda în grevele
generale, în mișcările masive grecești și am putea spune
că mai mult de 30% din țara simpatizează cu cauza
marxistă (calculînd atît voturile KKE, cît și susținerea
PAME).Comuniștii greci au insistat pe faptul că trebuie
să se întreprindă un proces de auto-critică, să se treacă
peste greșelile ideologice făcute în secolul trecut și să se
producă un mecanism nou internațional al solidarității,
ce o să ajute decisiv în construirea socialismului –
trebuie să se activeze perseverent în toate sectoarele
muncitorești, sindicate, să se creeze contacte și relații ale
militantismului progresist care să țină în picioare pe
comuniști chiar și în perioadele regresive. Participanții
care au luat cuvântul au avut posibilitatea de a face
schimb de experiențe și de informații despre situația din
țările lor și despre intervenția comuniștilor în mișcarea
sindicală de tip muncitoresc. Situația clasei muncitoare și
a mișcării sale, lupta pentru unitatea clasei muncitoare,
influențele ideologico-politice asupra conștiinței
acesteia, conținutul și orientarea luptei sale, dificultățile
și posibilitățile de regrupare a mișcării clasei muncitoare
într-o linie anti-monopolistă, anti-capitalistă.
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De asemenea, în cadrul întâlnirii sa exprimat, în
special, preocuparea multora dintre participanți față
de escaladarea competițiilor periculoase între centrele
imperialiste menite să controleze resursele energetice
prin monopolurile lor, pentru rolul periculos al UE și
al NATO în antagonismul lor cu China și Rusia,
pentru responsabilitățile guvernelor burgheze în
implicarea lor în planurile imperialiste care sporesc
posibilitatea unei confruntări militare imperialiste mai
generalizate și a unui masacru împotriva popoarelor.
Mulți dintre reprezentanții participanți la
reuniunea comunistă europeană au subliniat în mod
deosebit reafirmarea luptei de clasă, înfrîngerea
șefilor
sindicalismului
guvernamental,
a
reformismului, oportunistului actual al noii și vechii
social-democrații, pentru întărirea liniei anticapitaliste și antimonopol internațional.În cele din
urmă, participanții au salutat luptele care se
desfășoară în multe țări, unde partidele comuniste se
află în prima linie de luptă pentru răsturnarea
măsurilor anti-populare, pentru recuperarea marilor
pierderi, subliniind necesitatea unei consolidări
decisive a luptei milioanelor exploatate, ale clasei
muncitoare și ale aliaților săi, în fiecare țară împotriva
UE și NATO, pentru răsturnarea sistemului capitalist
putred, transformînd poporul în proprietarul bogăției
pe care o produce.
A consemnat

Petre Ignat
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Toți vrem unirea !
Secolul complex: 27 martie 1918- 27 martie 2018

Cea mai frumoasă zi din istoria zbuciumată a Daciei
și a Poporului Dac, după 1006 ani de la
sfîrșitul Regatului Daciei Unite (1064 - 1102) de
sub Regele Vlad și după încercarea temerară a lui Mihai
Viteazu, a fost, fără îndoială, ziua de 27 martie 1918 anul 1 al Erei Democrate, cînd reprezentanții întregii
populații, desemnați democratic, au votat realipirea
Basarabiei la Patria Mamă, Romînia, vatra cea mică a
fostei Dacia Mare.
În prezent, la un secol distanță de la întregirea
Patriei și cu alte teritorii ale Daciei, acțiune încheiată la 1
Decembrie 1918, anul 2 al Erei Democrate, toți cetățenii
români se bucură evocînd împlinirea primului Centenar
la 1 Decembrie a.c., cu toate că există unii (o singură
mică minoritate, care se consideră ne-Dacă, din mare
eroare, fiindcă a fost obligată să vorbească altă limbă)
care se uită în alte direcții, profitînd și de împrejurarea
că, la puțină vreme după întregire, Patria din nou ne-a
fost ciuntită…Mereu vom discuta despre aceste aspecte
ale marii noastre probleme: neîmplinirea Dezideratului
Național - Unirea, despre care vorbim și vom continua
să vorbim cu tristețe și, după cum vedem, fără entuziasm
și fără speranțe…
Altele sînt acum ideile pe care să le evidențiem
spre a ne edifica sub aspectul unei viitoare speranțe de
împlinire:
1. Cum de s-a putut, în liniște și în mod democratic,
realiza unirea cea mai expresivă de la 27 martie în
condițiile dezastrului în care se afla România chiar în
timpul primului măcel mondial? 2. S-ar putea acum
repeta succesul incredibil din 27 martie?
Pînă în 22 decembrie nimeni nu avea curajul să
vorbească despre 27 martie, deși o deschidere fulminantă
făcuse Marele Președinte Nicolae Ceaușescu; după 22
decembrie nu pot vorbi în public decît netrebnicii și
idioții, față de care iată Adevărul:
1. Meritul împlinirii de unire de la 27 Martie aparține,
mai întîi, Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și

mai ales genialului conducător revoluționar Vladimir
Ilici Lenin, șeful primului stat democrat din lume, fără
de care nu ar fi existat, imediat după 7 noiembrie,
principiul autodeterminării (pînă la desprinderea de stat a
popoarelor) și nici Republica Democratică a
Moldoveiccare, ca stat independent, nu ca „gubernie”
a Rusiei, s-a unit cu statul-mamă de la care fusese
smulsă de inamici perfizi și… dăruită Rusiei.
Apoi, alt mare adevăr pe care nu-l vede nimeni,
absolut nimeni, din mica și mizerabila Dreaptă politică
atotstăpînitoare, adusă la Putere de puciul militar din 22
decembrie: majoritatea covîrșitoare a Dacilor din
Basarabia, de fapt din întreaga Republică
Democratică Moldovenească, a stat în permanență cu
gîndul, cu sufletul, cu spiritul la Patria Mamă, exact
cum este și acum. Hotărîrea eroică pentru unire, în
condițiile prielnice ale existenței Statului Sovietic, dar și
dezastruoase în care se afla „statul” România,
aparține eroicei și iubitoarei populații Dace din
întreaga Moldovă de la Est de Prut; ei trebuie să-i
închinăm permanent, zi de zi, ceas de ceas, minut de
minut, un Laudatio Patriae!
2. Și acum, la un secol distanță, acea eroică populație
Dacă din întreaga Republică Moldova nutrește aceleași
sentimente și speranțe și nu este deranjant că populația
ne-Dacă ar vrea să se unească la altă… Patrie-Mamă,
pentru că istoria cruntă a făcut ca acolo să sporească
procentul de ne-Daci. DAR: acum nici un Dac și nici
un ne-Dac întreg la minte, din întregul spațiu Dacic,
nu doar din Republica Moldova, NU TREBUIE să
pledeze pentru unire, căci o unire în condițiile în care
noi ne aflăm sub cizmele fasciste, ne-ar distruge pe toți,
inclusiv pe cei din Republica Moldova, al cărei teritoriu
ar deveni, ca și Romînia, teatru de război la dispoziția
fasciștilor.
Știm că tot poporul înțelege și simte aceasta - cu
excepția potăilor trădătoare - și de aici marea reținere:
trebuie să rămînă liberă Republica Moldova, ca speranță
pentru toți Dacii în viitoarea libertate comună, după ce le
vom da cu tifla hoardelor fasciste din cele două-trei
imperii: USA, UE, NATO.
Trăiască 27 martie, cea mai frumoasă zi a Daciei
Mărețe!
27 martie 101 e.d.
Prof. Gheorghe Ungureanu
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
cu Mariana-Aurelia Pleșa

I. Mobilizare generală
În sfîrșit, au sosit și inundațiile!
Oamenii le-au așteptat cu sufletul la gură și cu
speranța că apele învolburate vor lovi în satele vecine,
zdrobindu-le casele și luîndu-le animalele, și nu la ei!
Ei sînt asistați social și sînt „foarte bolnavi” de
epilepsie, gută, dîrdîială și boli de cap!
Stau toată ziua la crîșmă și fac politică sau abordează
subiectul inundațiilor…
Nu mă lasă copiii mei să mă expun! Să car saci cu
nisip sau să curăț șanțurile de gunoaie! zise vehement unul
de la masă, voinic cît un dulap. Era numai bun, pentru arat.
Pentru plug!
Eu, cînd văd lopata, mă clatin pe picioare! Mi se
usucă limba-n gură, zău așa!
La mine, problema e nevastă-mea… săraca. Mă
menajează și nu mă lasă să ridic un pai!
Și nici ea nu cade în plasă! Nu muncim pentru că
așa-zisul ajutor social e doar o biată firimitură căzută din
gura hoților de la putere… zise celălalt, un bețivan notoriu.
Azi e democrație, s-a terminat cu dictatura! Și nu mai e nici
comunism, care te obliga să muncești, așa că noi,
„bolnavii”, trebuie să fim ajutați!
În tot acest timp, apa se strecura ușor pe sub ușă,
intrase în crîșmă și le gîdila tălpile, ca o adiere.
A intrat apa! se sperie grăsanul supărat pe
guvernanții care le creează atîtea pagube… Să nu crească!
Că n-avem costume de scafandru.
Stai bă, liniștit! De-abia ne moaie bătăturile!

Și dacă o să crească pînă la brîu? se sperie grăsanul, cu
ochii cît cepele.
Ne agățăm de perdele, pînă scot pompierii apa din sat, să nu
vadă primarul, că ne retează bacșișu’ acela zis ajutor social.
Acela ne pune să muncim cot la cot cu ei, ori noi sîntem
bolnavi, cu diagnostice grele! zise grăsanul.
Iată că sună telefonul bețivanului:-Alo! Ce faci băiatu’ tatii?
Aaa, ești pe litoral, la „muncă”… Ai ciordit și tu ceva peacolo? „E” nemți mulți, nu-i așa? E buni de muls! Băi,
Tranzistor, caracatița lu’ tata, te felicit și ai grijă să nu te
prindă! Vezi să nu se ude valuta, mînca-ți-aș ochii tăi de
conopidă! Aici e Veneția! E de gondolă și de vapor!
...Nu muncesc tată, stai liniștit! Știu că sînt cu sciatica! Și cu
tensiunea, și diabetul!
Deodată, ușa se deschide cu putere și-un val uriaș pătrunden cîrciumă rupînd ușile și smulgînd navetele cu sticle de vin
și alte băuturi, care, luate de viitură, păreau niște mici
vaporașe în derivă, care se legănau în direcții diferite.Ca la
un semn, asistații social s-au însănătoșit brusc și au pornit
înot după dulcea licoare, dirijînd sticlele spre locuințele lor.
Ce chilipir! se gîndeau bucuroși, străbătînd voinicește
parcursul fluviului cu delicatesele respective. Ce încîntare!
Inundații, cu noroc! Să fie și la anu’!
Cîrciumarul, neștiind să înoate, se cocoțase într-un
corcoduș, fără să bănuiască vreodată că toată averea lui se
dusese pe gîrlă… plecase pe Apa Sîmbetei… timp în care
asistații social munceau umăr la umăr pentru recuperarea
sticlelor!
Era mobilizare generală!

2.SPORUL IDEAL-DE VĂTĂMĂTURĂ
Inventat de alesii noștrii

- Vai, ce mai muncesc ortacii,
Zi și noapte, dînd din gură!
De-asta-au căpătat săracii
Și-un spor de vătămătură!
Sporul este consistent
Cum se dă la Parlament!
Este sporul ideal,
Cît un ajutor social!
Printre alte zeci de sporuri
De merite și „onoruri…
Căci de-atîta-activitate”,
Li s-a dus gura, la spate!
Generînd vătămătură,
Din această căzătură
!ar să-i vezi cînd se-odihnesc
Și săracii picotesc,
Cum alunecă pe rînd,

Dînd cu nasul de pămînt!
Cum alunecă pe rînd,
Dînd cu nasul de pămînt!
Astfel, sporul inventat,
E perfect justificat!
Dar mai trebuie-adăugat
Înc-un spor de anvergură:
Sporul de dărîmătură!
Fiindcă vezi, cînd s-a trezit
Nasul lui, era zburlit!
Iar pe creștet, ca un cui,
Se născuse un cucui!
Ce atîta tevatură…?
Vrem și-un spor de umflătură!
Vrem și sporul de cucui
Că e dreptul omului!
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Miguel Diaz-Canel este noul Președinte al Cubei socialiste

Miguel Diaz- Canel (stînga) Noul Presedinte al Cubei
Socialiste împreună cu Raoul Castro,

Miguel Díaz-Canel a fost ales joi, 19 mai
2019, de către Adunarea Națională a Cubei în calitate
de președinte al țării, cu votul unanim al celor 604
deputați prezenți. Data de 19 mai a fost decisă
simbolic întrucît aceasta corespunde celei de-a 57-a
aniversări a victoriei din Golful Porcilor în faţa
trupelor contrarevoluționare susţinute de SUA, în
1961. Este al V-lea președinte a Cubei revoluționare
după 1 ianuarie 1959, primul a fost Manuel Urrutia și
apoi Osvaldo Dorticos, Fidel Castro și Raul Castro.
Cine este Miguel Díaz-Canel? Are 57 de ani,
este inginer electronist și părinte a doi copii din prima
căsătorie.Noul președinte Miguel Diaz-Canel aparține
unei generații de cadre de partid născută după
revoluție( 1 ianuarie 1959), pregătită mulți ani ,

absolut necesară pentru a efectua schimbarea de
generații la conducerea țării, de la cei care au înfăptuit
revoluția, au continuat-o aproape 60 de ani, asupra
cărora timpul și-a pus inevitabil amprenta, au murit
sau îmbătrănit, într-un cuvînt – au devenit
istorie.Dintre funcțiile importante avute anterior
alegerii în funcția de președinte amintesc: în anul
2003 este cooptat în Biroul politic național al
Partidului Comunist, în 2009 este numit Ministru al
învățămîntului superior iar din 2013 devine
vicepreședinte al CubeiÎn numele Partidului
Comunitar din România și Asociației de prietenie
româno-cubaneză”Che Guevara” salut alegerea noului
președinte al Cubei socialiste, Miguel Díaz-Canel, și-i
urez mult succes în înalta funcție, spre beneficiul
statului și poporului revoluționar cubanez.
Petre Ignatencu
Președinte
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ACTUALITATEA VENEZUELEANĂ
Venezuela denunță și protestează

Președintele Republicii Bolivariene a
Venezuelei, Nicolas Maduro, a denuțat recent, la o
mare întrunire cu caracter antiimperialist care s-a
desfășurat la Miraflores, un ” plan internațional
pentru a sabota alegerile din Venezuela” prevăzute
pentru 20 mai anul acesta.
Cu toate acestea, Șeful Statului venezuelean a
reafirmat faptul că aceste alegeri vor avea loc la data
stabilită, 20 mai 2018.’’Vor fi rezultate, iar ceea ce
contează este ca instituțiile și poporul din Venezuela
să le recunoască, nimic mai mult’’, a conluzionat
acesta.
De
asemenea
Guvernul
Republicii
Bolivariene a Venezuelei respinge vehement
declarația dată în numele Uniunii Europene de Înalta
Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri
Externe, Federica Mogherini, pe data de 19 aprilie
2018, cu încălcarea gravă a celor mai elementare
principii ale dreptului internațional și a dispozițiilor
referitoare la suveranitatea și autodeterminarea
popoarelor, precum și la neamestecul în treburile
interne ale statelor, stabilite de Carta Națiunilor Unite.

”Cu astfel de poziții, Uniunea Europeană și
statele membre ale acesteia dau o nouă dovadă de
subordonare lamentabilă față de măsurile guvernului
Statelor Unite ale Americii. Aceste acțiuni constituie
o agresiune față de Poporul venezuelean și față de
Statul venezuelean, precum și față de instituțiile
legitime și suverane ale acestuia”.
”Este important ca Înaltei Reprezentante să îi
fie amintit faptul că sistemul electoral venezuelan
constituie unul dintre punctele forte ale democrației
noastre, exemplu al progresului poporului în ceea ce
privește consolidarea dreptului său de a alege în pace
și fără nicio ingerință din partea vreunei națiuni sau
puteri străine. Autoritatea Electorală venezuelană
constituie un pilon fundamental al patriei
venezuelane. Eficiența și transparența sa au fost
recunoscute la nivel mondial și constituie un reper
pentru multe națiuni democratice, inclusiv pentru
statele Uniunii Europene”.
A consemnat PI
după sursa: Revista ”Actualitatea Venezueleană
editată de Ambasada Venezuelei în România
(continuare in pag. 14)
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1 Mai la sfîrșit de secol XIX
M. Ioniță
Sub diferite forme, ziua de 1 Mai a fost sărbătorită la
diverse popoare din cele mai vechi timpuri. Simbolizînd
reînvierea naturii, ea s-a păstrat și în folclorul românesc,
sub numele de Arminden. 1 mai, în adevărata sa accepâțe de
manifestație a proletariatului internațional, are însă o altă
semnificație.
Sărbătoarea muncii s-a născut treptat, din luptele economice
ale proletariatului, în ultimele decenii ale secolului al XIXlea, pentru obținerea zilei de muncă de 8 ore. Lupta
muncitorimii pentru limitarea zilei de lucru era mai veche.
Începută în Anglia de mișcarea ”trade-union”-istă, ea a
căpătat contururi mai precise în SUA. În octombrie 1884, la
Chicago, a patra convenție ținută de Federations of
Organized Trades and Labor Unions of the United States
and Canada (Federatia Comerțurilor Organizate și a
Uniunilor Sindicale din Statele Unite și Canada) hotărîște ca
organizațiile profesionale ale proletariatului din SUA să
depună eforturi susținute pentru limitarea zilei de muncă la
8 ore, urmînd ca pînă la 1 mai 1886 această revendicare să
fie impusă tuturor patronilor. În cazul în care patronatul s-ar
fi împotrivit, muncitorimea urma să declare greva generală.
Hotărîrea constituia o presiune exercitată asupra patronilor
cu scopul de a se ajungă la o înțelegere amiabilă, și tocmai
în acest sens se alesese ziua de 1 Mai – Moning Day (zi de
lichidare) – în care, potrivit tradiției americane, se reînnoiau
contractele, locațiunile și aranjamentele de muncă.
În urma unei viguroase și permanente propagande a
organizațiilor profesionale muncitorești, mulți patroni au
cedat înainte de 1 mai 1886. Victoria nu a fost însă deplină.
De aceea, în ziua de 1 mai a acestui an, de la un capăt la
altul al Statelor Unite muncitorii au suspendat lucrul și au
organizat impunătoare manifestații. Miile de pancarte
purtau o singură revendicare, de un fapt imperativ: De azi
inainte, nici un lucrător nu trebuie să muncească mai mult
de 8 ore!
Succesul a fost enorm: 200 000 de muncitori au obținut
căstig de cauză. Burghezia – care temporar bătuse în
retragere – nu vedea însă cu ochi buni dobîndirea de către
proletariat a acestei importante revendicări, din două puncte
de vedere: subminarea autorității ei politice, căci
revendicarea fusese impusă prin luptă, și micșorarea
profiturilor enorme încasate de patroni. Beneficiind de
concursul aparatului represiv, ea recurge la provocări. Este
ales, nu întămplător, orașul Chicago, marele centru fiind
considerat, pe bună dreptate, în acea perioadă ca oraș de
avangardă a mișcării muncitorești din SUA, atît prin
numărul mare al muncitorilor organizați, cît și prin
combativitatea lor. Manifestațiile muncitorești de 1 mai
1886 luaseră aici proporții deosebite. În urma lor, marea
majoritate a patronilor au cedat. Rezista încă direcția
întreprinderii MacCormick, care a reușit șă aducă din alte
localități un însemnat contingent de spărgători de grevă. În
ziua de 3 mai, în timp ce 10 000 de muncitori, care intraseră
în grevă, potivit consemnului de 1 Mai, manifestau în fața
fabricii, au fost atacați de polițiști. Incidentul s-a soldat cu
morți și răniți. Revoltată, muncitorimea din Chicago

organizează a doua zi o uriașă demonstrație
de stradă, cerînd pedepsirea asasinilor tovarășilor lor.
Ziarele muncitorești au publicat de îndată apeluri de
mobilizare la luptă a forțelor proletare.
“Războiul de clasă a început – se arăta în manifestul
închinat acestui eveniment. Ieri au fost împușcați
lucrătorii ce protestau pașnic în fața uzinei
MacCormick. Sîngele lor cere răzbunare […] Dacă se
împuscă muncitorii, să răspundem în așa fel încît
stăpînii să-și amintească multă vreme. Ștergeți-vă
plînsul, voi care suferiți! De nu aveți inimă de sclavi,
revoltați-vă!”
La 4 mai, 15 000 de muncitori îi ascultau la Chicago
pe tribunii proletariatului. Un nou atac al forțelor
represive, dezlănțuit spre seară, avea să dureze pînă
noaptea tîrziu, înregistrîndu-se apogeul măsurilor
represive dezlănțuite atunci.
Anul următor, tribunii muncitorilor – Spies, Parson,
Fischer, Engel, Ling, Neebe, Schwab – aveau să fie
judecati și condamnați la moarte prin spînzurare. Era
un bilanț din cele mai sîngeroase pe care-l înregistra
mișcarea muncitorească din America la începuturile
sale. În același timp, era prilej de reflexie pentru
clasele dominante, pentru guvernanți, asupra fortei
muncitorimii, a fermității cu care proletariatul își
apără interesele.1 mai 1886 și evenimentele
sîngeroase de la Chicago s-au soldat totuși cu unele
succese în favoarea muncitorilor, succese care au
reprezentat în același timp un prilej de organizare a
proletariatului american. Pe această linie se înscriu
constituirea organizatiei American Federation of
Labor (Federatia Americana a Muncii) și hotărîrea
luată de aceasta la Convenția de la Saint Louis, din
decembrie 1888, de a întreprinde o nouă ofensivă
pentru dobîndirea, pentru întreaga muncitorime, a
zilei de muncă de 8 ore. A fost aleasă ziua de 1 Mai
1890, în memoria martirilor căzuti în anul 1886. S-a
făcut din nou o largă propagandă, prin scris și prin viu
grai, s-au strîns fonduri de ajutorare. Totuși, mișcarea
nu depășea încă spiritul trade-unionist: mărginirea la
interese economice locale și înțelegerea amiabilă cu
patronii.
Paralel, în Franța se petrece un fapt asemănător. În
octombrie 1886 se întemeiază Federation Nationale
des Sindicates et Groupes Corporatistes Ouvrière de
France (Federația Națională a Sindicatelor și
Grupurilor Corporatiste Muncitorești din Franța). Cel
de-al treilea congres al federației, reunite la Bordeaux
(28 Octombrie – 4 Noiembrie 1888), votează o rezolu
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rezoluție care cerea sindicatelor profesionale din Franța să
trimită delegații la prefecturile și primăriile din diverse
localități, avînd asupra lor o moțiune cu două revendicări
mai însemnate: limitarea zilei de munca la 8 ore și fixarea
unui minimum de salariu. Manifestația în favoarea acestei
revendicări a avut loc la 10 februarie 1889 într-un mare
număr de orașe, muncitorii obținînd succese parțiale.La 20
iulie 1889, în sala “Petrelle” din Paris, se desfășurau
lucrările primului Congres al Internaționalei a II-a. La
ordinea de zi se aflau multiple probleme privind organizarea
mișcării muncitorești internaționale. Printre acestea,
necesitatea luptei hotărîte împotriva ofensivei patronale.
Problema obținerii zilei de muncă de 8 ore s-a abordat
temeinic, eforturile proletariatului din diferite țări în acest
sens fiind de mult timp cunoscute delegaților la congres.
Experiența muncitorilor din SUA, succesele sale, succesele
parțiale obținute în această direcție în Franța dovedeau, la
rîndul lor, că efortul colectiv și solidaritatea proletariatului
organizat sînt de natură să faciliteze succesul clasei
muncitoare în dobîndirea acestei importante revendicări.
Toate acestea, cît și posibilitatea obținerii succesului pe
scară internațională i-au sugerat delegatului Federației
sindicatelor franceze – Raymond Lavigne – ideea de a
propune spre aprobare congresului o moțiune în care se
prevedea necesitatea organizării simultane, în toate țările, a
unor acțiuni similare cu cele din SUA și Franța, în vederea
stabilirii zilei de munca de 8 ore.bilite de Carta Națiunilor
Unite.Propunerea delegatului francez a fost adoptată. În
moțiunea votată de congres se arăta că, pentru a se pune de
acord inițiativa organizațiilor profesionale din SUA cu cea
europeană și avîndu-se în vedere precedentul din 1886 de la
Chicago, se alege ca zi unică pentru această acțiune
muncitorească ziua de 1 Mai 1890. “Muncitorii diferitelor
națiuni vor organiza această manifestație după felul cum li
se va părea mai potrivit cu împrejurările din țările lor”,
releva hotărîrea Internaționalei.Lupta pentru cele trei opturi
(opt ore de muncă, opt ore de odihnă si opt ore de instruire),
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care avea să fie înscrisă pe stindardele de luptă ale
proletariatului din cele mai diferite țări, capătă astfel o
consacrare internațională. Pregătirea primului 1 Mai de
către proletariatul din lumea întreagă începea odată cu
ivirea primilor ghiocei ai anului 1890 – simbolizînd, poate,
victoria de perspectivă a cauzei drepte pentru care luptau în
acea vreme milioane de dezmoșteniți ai sorții.
Mărturiile vremii sînt unanime în a recunoaște spaima și
deruta pe care ideea acțiunilor muncitorești pregătite pentru
1 Mai 1890 a produs-o în mijlocul societății burgheze
contemporane evenimentului. Ineditul unor asemenea
manifestații la scară internațională, cît și pregătirile de
anvergură făcute de proletariat în perioada care a urmat
Congresului de la Paris, o anumită exagerare, inevitabilă în
astfel de împrejurări, a făcut ca problema sărbătoririi zilei
de 1 Mai 1890 să fie pe larg și în diverse chipuri comentată
în opinia publică internațională. Guvernele burgheze căutau
să zădărnicească manifestațiile proiectate sau să le
stăvilească avîntul, parte prin promisiuni de ameliorare
rapidă a condițiilor de trai ale muncitorilor, parte prin
amenințări cît mai înspăimîntătoare. Astfel, la începutul
lunii aprilie 1890, Consiliul de Miniștri francez se grăbea să
facă promisiuni de modificare a legislației muncitorești,
pentru ocrotirea proletariatului împotriva accidentelor de
muncă și pentru ajutorarea lucrătorilor din provincie.
Concomitent, se anunța însă consemnarea – pentru 1 Mai –
a trupelor în diferite puncte considerate strategice,
susceptibile a fi alese ca loc de întruniri și manifestații de
către proletariat. Garnizoana din Paris urma a fi întărită cu
opt regimente de cavalerie, cîte unul pentru fiecare din orele
de muncă revendicate de muncitori. La Viena, parlamentul
își exprima speranța că ziua de 1 Mai va trece fără tulburări.
Cu toate acestea, arătau telegramele din capitala Austriei,
“guvernul nu consideră momentul oportun pentru
suprimarea măsurilor excepționale de siguranță”. Presa
românească a vremii consemnează numeroase astfel de
informații venind din Marea Britanie, Germania și alte
țări.În lumea muncitorească, succesul primului 1 Mai a fost
vestit de marea amploare pe care mișcarea revendicativă a
luat-o în diferite țări.
.

Dreptul la replică:Nu mai denigrați un Erou, el tot Erou va rămîne
Postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat la 01.04.2018,
ora 19:00, emisiunea ”În premieră”, comentator Carmen
Avram.Tema emisiunii : ”DICTATORUL”.Urmărind-o cu interes
mi-am dat seama imediat că emisiunea a avut drept scop
DENIGRAREA Președintelui României NICOLAE CEAUȘESCU,
scoțînd în evidență greutățile cu care se confrunta populația
României în efortul ei de a plăta datoria externă, contractată în anii
70-80 ai secolului trecut pentru modernizarea economiei socialiste,
la băncile internaționale în valoare de 27 de miliarde de dolari din
care 7 miliarde de dolari reprezentau dobînzi la aceste
împrumuturi.Nu a arătat nimic din realizările de excepție ale
Epocii Dej și Ceaușescu.A fost o emisiune de MANIPULARE a
ADEVĂRURILOR ISTORICE despre viața și activitatea unui șef
de stat patriot, un adevărat EROU al neamului românesc, nu numai
al clasei muncitoare. În cadrul emisiunii, un OARECARE
autointitulatDirectorul Institutului de Cercetare a Crimelor
Comunismului” a spus printre altele de Președintele Ceaușescu că
era ”semiprostănac”. Consider aceasta o jignire gravă la adresa

unui fost președinte al României…
Și noi, comuniștii, putem jigni, dar nu ne putem
coborî la nivelul de ”inteligență” al unui director subiectiv
față de perioada socialistă a României, am înțeles că este un
fost popă!!! Pentru postul de televiziune Antena 3 și
patronul acestui post, Președintele Republicii Socialiste
România,
NICOLAE
CEAUȘESCU,
este
”DICTATORUL”.Pentru noi, comuniștii, și cea mai mare
parte a poporului român este EROUL NAȚIONAL AL
SOCIALISMULUI.
Acesta este ADEVĂRUL despre Președintele
României
Socialiste,
NU
ABERAȚIILE
și
MANIPULĂRILE unui post de televiziune și a unei
comentatoare umile unui patron care luptă împotriva
socialismului și a comunismului.
Coman Voicu- comunist
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1 Mai- zi de luptă împotriva CAPITALISMULUI
De Petre Ignat

Ziua de 1 mai, ziua internaţională de luptă şi
solidaritate a celor ce muncesc, a fost sărbătorită în anii
postdecembrişti în diverse moduri.
De exemplu în anul cînd s-au împlinit 131(2017)
de ani de la lupta şi sacrificiul muncitorilor de la
Chicago s-au găsit mulţi care au socotit nimerit să
denatureze semnificaţia acestei zile în modurile cele
mai abjecte cu putinţă.
Mai precis, toate partidele „oficiale” s-au luat,
parcă, la întrecere în a ascunde muncitorilor - şi nu
numai muncitorilor, ci tuturor oamenilor săraci, în
general - această semnificaţie.
Şi nu numai partidele acestea „oficiale”, ci şi toate
marile posturi de televiziune, care, cu multe zile înainte,
declanşaseră o adevărată campanie de „ieşire la iarbă
verde” sau de luare cu asalt a litoralului. Ziua de 1 mai,
zi în care au luptat şi au murit oameni pentru un ideal
măreţ, pentru ziua de lucru de opt ore, a devenit prilej
pentru capitalişti de a face „un ban în plus”, de a mai
adăuga ceva la profiturile deja exorbitante pe care le
storc de pe urma angajaţilor, precum şi pentru partidele
acestor capitalişti de a mai smulge ceva capital electoral
de pe urma muncitorilor.
Să ne gîndim de pildă la PNL. Ce are Partidul Național
Liberal (cu puțin timp înainte și Democrat) de-a face cu
ziua de 1 mai? Au luptat, oare, părinţii spirituali ai
liberalilor, la Chicago, acum 131 de ani? S-au jertfit ei
pentru drepturile muncitorilor, la Chicago, acum 131 de
ani? I-au susţinut ei, oare, pe cei care luptau ca
muncitorii să se bucure de opt ore zilnice de lucru? Sau,
mai degrabă, au stat în tabăra patronilor care au dat
atunci ordin să se tragă? Să ne gîndim bine, oameni
buni! Acelaşi lucru e valabil şi pentru ALDE, celălalt
partid care se revendică oficial de la cei care au tras în
muncitori acum 131 de ani (şinu numai atunci). O mai
mare batjocorire a zilei de 1 mai nici că se putea!Să ne
gândim acum şi la PSD, partidul „oficial” al stîngii,
partid care, de ochii lumii, se revendică de la idealurile
clasei muncitoare, dar care, în treacăt fie spus, a efectuat
cele mai mari privatizări, mijloc sigur, cum s-a
dovedit practic, de „pulverizare” a milioane de
locuri de muncă, adevărat record mondial în materie
, raportat la densitatea populației.

Ce a făcut acest partid de 1 mai? A făcut el ceva
pentru a le ridica muncitorilor conştiinţa de clasă? Au făcut,
oare, cei ce se revendică de la Partidul Social-Democrat al
Muncitorilor, înfiinţat în 1893, au făcut ei ceva pentru a le
aminti muncitorilor, măcar în treacăt, despre tradiţiile lor de
luptă? Cei care sînt acuzaţi tot timpul de mass-media de
dreapta că ar fi „comunişti” sau „criptocomunişti” au făcut
oare ceva pentru a mobiliza clasa muncitoare împotriva
exploatării capitaliste? Au rostit ei măcar o singură lozincă
anti-capitalistă?Nu, tot ce au făcut„ tovarăşii PSD-işti” a
fost să împartă cîteva pomeni cu iz electoral la nişte
oameni amărîţi şi batjocoriţi în fiecare zi de noua elită
capitalistă autohtonă şi străină şi apoi să azvîrle cîteva
săgeţi în direcţia „fostelor guvernări de dreapta” (de parcă
România ar fi avut vreo guvernare cu adevărat de stînga,
pro-muncitorească în ultimii 28 ani). Nimic. Doar
promisiuni electorale şi demagogie în cea mai „bună”
tradiţie a festivismului electoral din România interbelică şi
post-decembristă. Pomeni electorale, în loc de lozinci
revoluţionare; mici şi bere, în loc de educarea oamenilor în
spiritul luptei de clasă şi internaţionalismului proletar.
Singurul partid politic care a organizat, în Parcul
„Libertății” sau Carol I( cucum i se spune acum), o acţiune
de popularizare a adevăratei semnificaţii a zilei de 1 mai a
fost Partidul Comunitar din România (PCDR) interfață a
Partidului Comunist Român tradițional, partid ce şi-a
asumat dificila, dar necesara, sarcină de a lupta cu
denaturările şi minciunile grosolane ale capitaliştilor,
exprimate prin partidele şi prin mass-media lor. Partidul
nostru şi-a dovedit încă o dată consecvenţa faţă de idealurile
comuniste şi faţă de măreaţa cauză a clasei muncitoare şi va
continua şi pe viitor să educe masele în spiritul adevăratelor
tradiţii ale clasei lor. Noi trebuie să-i învăţăm pe oameni săşi cunoască istoria şi, de asemenea, să-şi iubească clasa
socială din care fac parte. Acesta este scopul principal al
educaţiei comuniste în momentul de faţă. Trebuie să
contracarăm propaganda capitalistă şi să învăţăm oamenii să
se ridice deasupra individualismului îngust pe care îl
promovează capitaliştii. Să înveţe că numai în unire şi
luptă rezidă forţa clasei muncitoare, forţă pe care a
demonstrat-o de atîtea ori în cursul Istoriei şi pe care trebuie
să o demonstreze şi în continuare.
Trăiască 1 mai - zi de luptă împotriva
Capitalismului!
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