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Editorial
Scrisoarea lui Nicolae Cristache
către președintele Klaus Johannis
Domnule președinte Klaus Werner Iohannis,
mă încumet la un gest mult cugetat, dar greu
de asimilat. Am în
minte,
pentru
exemplificare, credința
eruditului prieten al
Führerului, Rudolph
Hess. Convingerea
acestuia că prin sinceritate va putea chema
concordia pe cerul Europei. N-a fost înțeles.
Cel mai puternic om de pe vremea aceea,
Adolf Hitler, își luase drept călăuză deviza:
„Ce rost ar mai avea Dumnezeu fără Satan?”
Și l-a modelat pe acesta după chipul evreilor.
Doar că evreii erau alogeni, diferiți de la
natură de mediul în care trăiau.Erau străini.
Pesediștii sunt români.Am trăit clipe de
emoție greu de cuprins în cuvinte în timpul
„Primăverii de la Praga”. Am viețuit acolo o
vreme. Se deschisese Cerul. Peste lumea aceea
pogorîse lumina. Lumea nu mai intra în case.
Hoinărea pe străzi, beată de lumină. Oamenii
se atingeau, luau putere unul de la altul. Se
înlănțuiau într-un cordon al frăției.Domnea
beția sincerității. Aceea pe care o suferise și
bietul Hess. Domnule președinte,vă invit la o
partidă de sinceritate sub deviza „Ce nu ne
omoară, ne face mai puternici”. Sunteți bănuit
a iubi doar confortul personal, nimicaltceva,
penimeni alt cineva. Sunteți crucificat pe ideea
că nicăieri în lume nu mai există un președinte
de țară care nu doar că nu-și cheamă poporul
la concordie, ci îl dezbină prin ură și chemări
la răscoale români contra români.Cred că nu
mă înșel cînd trăiesc impresia că vă închipuiți
stăpîn absolut peste țară. Statul, ziceți
dumneavoastră, sînt EU. Sînt convins că vă
stă în puteri să vă întoarceți spre domnia
voastră și, aflînd acolo adevărul, veți fi
eliberat pentru sinceritate.
Cu stima cuvenită,
Nicolae Cristache

Afaceri și șah geopolitic

Pe 16 aprilie 2018, agenţia internaţională de
ştiri Sputnik, filiala Moldova, titra: «Directorul
„Automobile Dacia” din România, va deveni
director al „AvtoVAZ” din Rusia». „AvtoVAZ”
este cel mai mare producător de autoturisme din
Rusia şi printre primii din lume, compania fiind
cunoscută românilor datorită autoturismelor
„Lada”, care au circulat şi mai circulă, uneori, pe
drumurile noastre.
Începînd cu 1 iunie 2018, conducerea
„AvtoVAZ” va fi preluată de Yves Caracatzanis,
actualul director general al Automobile Dacia
S.A., care îl va înlocui pe Nicolas Maure, şi el
fost director general la Automobile Dacia S.A.,
între 2014 şi 2016.
La rîndul său, Nicolas Maure va fi director
de operaţiuni al „Groupe Renault” pentru
regiunea Eurasia şi vice-preşedinte al consiliului
de administraţie „AvtoVAZ”.Această ştire a
provocat reacţii în mediul online, potrivit cărora
Rusia va avea de întîmpinat dificultăţi în viitor,
din cauza cedării controlului industriei auto către
străini.
Pornind de la aceste previziuni, solid
argumentate de altfel, am decis să expun, în cele
ce urmează, propria-mi viziune asupra acestui
subiect. Fără pretenţia exhaustivităţii, ori a
adevărului absolut..
(continuare în pag. 2)
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Parteneriatele între producătorii din industria auto au
devenit o regulă, în condiţiile concurenţei de piaţă. Beneficiile
scontate ţin de utilizarea celor mai avansate tehnologii în
domeniu, sporirea capacităţilor de producţie şi acapararea unor
segmente cît mai largi ale pieţei interne şi internaţionale.
În acest scop a luat naştere şi alianţa „Renault-Nissan”,
care durează încă din anul 1999, fără ca francezii şi japonezii
să se acuze între ei de înşelăciuni. Contractul dintre „Renault”
şi „AvtoVAZ” a fost semnat încă de la finele anului 2007, cu o
participaţie a francezilor de 25%, iar rezultatele obţinute au
satisfăcut ambele părţi.
Drept dovadă stau mulţumirile aduse lui Nicolas Maure
de către preşedintele Consiliului de Administraţie al
„AvtoVAZ” - Serghei Skvortsov, cu prilejul schimbărilor în
funcţii pe care le-am menţionat la început. În 2017 pierderile de
la „AvtoVAZ” s-au diminuat comparativ cu anul precedent,
veniturile au crescut cu 22%, iar vînzările au crescut cu 11,9%,
per total, şi cu 17% pentru marca „Lada”.
Rezultatele fiind bune, mărirea cotei de participaţie a
grupului „Renault-Nissan” vizează imensul potenţial estimat al
pieţei auto din Rusia, care a depăşit-o deja pe cea din
Germania.

Nu trebuie trecut cu vederea un „amănunt esenţial”: în
timp ce Nicolas Maure ocupă postul de vicepreşedinte, partea
rusă păstrează preşedinţia Consiliului de Administraţie
„AvtoVAZ”. Păstrează, deci, controlul! Însă este de înţeles
scepticismul exprimat de românii care au treaz în memorie
destinul industriei auto din România.
Uzina „ARO” din Câmpulung-Muscel, emblemă a
automobilelor de concepţie pur românească, a fost dată în 2003
pe mîna americanilor de la „Cross Lander”, pentru investiţii şi
retehnologizări (care nu s-au făcut niciodată!), iar din 2007 a
trecut în proprietatea cetăţeanului britanic Nicolae Raţiu, fiul
fostului candidat ţărănist la alegerile prezidenţiale din 1990,
Ion Raţiu.
Tot pe mîinile americanilor a încăput şi Uzina din
Craiova, pe porţile căreia ieşeau cîndva maşinile „Oltcit”.
Astăzi, „Ford Motor Company” deţine peste 97% din pachetul
de acţiuni, dar capacităţile de producţie sînt modeste. S-ar
părea că o soartă mai bună a avut-o Uzina „Dacia” din Mioveni
- Argeş, dar şi aici francezii deţin peste 99% din
acţiuni..Revenind la Rusia, lucrurile se prezintă într-o cu totul
altă lumină. La 27 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice,
industria auto rusească nu numai că nu se află într-o situaţie
deplorabilă, similară celei din România, dar evenimentele care
se petrec în acest sector al economiei îmi confirmă că ele fac
parte dintr-o strategie bine gîndită.Chiar dacă au existat sau
există şi alianţe precum „Ford-Sollers”, din oraşul Himki

(Regiunea Moscova), parteneriatele de amploare sunt` cele de
la „AvtoVAZ” cu grupul„Renault-Nissan”, cel de la RNS
Kaluga (Rusia) cu „PSA Peugeot-Citroen” şi „Mitsubishi
Motors Corporation”. Şi într-un caz şi în celălalt, afacerile
Rusiei din industria auto sunt cu marii producători din Franţa şi
Japonia! Acesta este al doilea „amănunt esenţial”, care m-a
îndemnat să interpretez lucrurile în cheie geopolitică. Pentru cei
care nu sînt încă familiarizaţi cu noţiunile de geopolitică,
recomand cartea „Bazele geopoliticii”, de Aleksandr Dughin, în
care pot găsi explicaţii clare, dar şi îndrumări către studiile
altor geopoliticieni consacraţi, inclusiv occidentali.
În acest articol voi prelua numai un citat edificator în
contextul articolului:
«Mahan a transpus la nivel planetar principiul
„anacondei”, aplicat de generalul american McKlellan în
războiul civil dintre anii 1861 - 1865 din America de Nord.
Acest principiu constă în blocarea teritoriilor duşmane
dinspre mare şi pe liniile de ţărm, ceea ce duce la epuizarea
strategică a adversarului. Întrucât Mahan credea că
puterea statului este determinată de potenţele lui de a
deveni Forţă Maritimă, sarcina strategică numărul unu, în
cazul confruntării, este de a nu admite această devenire în
tabăra adversarului.
Prin urmare, sarcina confruntării istorice a Americii
este întărirea poziţiilor sale conform celor şase puncte de
bază (enumerate mai sus) şi slăbirea adversarului conform
aceloraşi puncte. Întinderile sale de litoral trebuie să se afle
sub control, iar zonele corespunzătoare ale adversarului
trebuie izolate cu orice preţ de masa continentală.»
Aruncîndu-ne privirea pe hartă, observăm că Franţa şi
Japonia sunt două segmente ale „Anacondei” atlantiste,
strategie geopolitică gîndităsă exercite presiuni asupra
nucleului continental, în speţă asupra Rusiei.Numai că, în orice
ţară care ştie să îşi stabilească şi să îşi apere interesele (excepție
făcând , poate, România... )....), factorul economic are o
influenţă puternică asupra celui politic, care trebuie să ţină cont
sau chiar să se conformeze semnalelor venite din zona
economică. Privite din acest unghi, afacerile ruso-franconipone, din industria auto sau din alte sectoare, slăbesc
strînsoarea „Anacondei” asupra Rusiei datorită avantajelor
economice reciproce pe care le implică. Iar politicienii,
constrînşi de nevoia de a fi pragmatici, nu le pot ignora, oricît
de mult s-ar săruta Emmanuel Macron şi Donad Trump.

Într-o situaţie la fel de incomodă se află şi cancelarul
german Angela Markel, care a fost la Casa Albă la scurt
timp după preşedintele francez,
(continuare in pag. 3)
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fiind şi ea primită de Donald Trump cu sărutări pe obraji...
După modelul „între ciocan şi nicovală”, înaintea oricărei
decizii politice majore care ar implica Germania, Angela
Merkel va trebui să cîntărească foarte bine între avantajele
economice conferite de relaţiile cu Rusia şi cele militare de pe
urma apartenenţei la alianţa politico-militară NATO, alături de
SUA. Să nu uităm că unul dintre predecesorii săi în fotoliul de
cancelar, Gerhard Schröder, a devenit, din luna septembrie a
anului 2017, preşedintele Consiliului de Administraţie al
gigantului „Rosneft”, cea mai mare companie producătoare de
petrol din Rusia şi din lume. În timp ce despre NATO, însuşi
preşedintele Trump declara, la un moment dat, pentru
cotidianul german „Bild” şi pentru cel britanic „The Times” că
„este o organizaţie învechită, pentru că a fost concepută acum
ani şi ani”.
Privind încă o dată pe hartă, atenţia este atrasă şi de un alt
segment al strategiei geopolitice atlantiste „Anaconda”. Anume,
de Turcia. Traiectoria politică a Turciei a cunoscut într-un timp
relativ scurt o evoluţie spectaculoasă, cu o schimbare a „capcompasului” la 180 de grade.
Tensiunile dintre Turcia şi Rusia au atins punctul culminant
în noiembrie 2015, cînd aviaţia turcă, în urma angajamentelor
din cadrul NATO, a doborît un bombardier rusesc „Su-24” care
se întorcea dintr-o misiune deasupra Siriei. Răspunsul
Kremlinului nu a fost unul militar, ci pe linia sancţiunilor
economice, a căror eficienţă s-a concretizat în scuzele oficiale
adresate Rusiei de către turci la numai şase luni de la incident,
pe 27 iunie 2016.

Acesta a fost momentul relansării relaţiilor economice
dintre Rusia şi Turcia, care, pe 10 octombrie 2016, semnau
acordul bilateral „Turkish Stream” privind construirea unui
gazoduct pe sub Marea Neagră, către sud-estul Europei.
Proiectul se află în plină desfăşurare, iar Turcia, cunoscîndu-şi
bine interesele, a rămas consecventă liniei politice nou
adoptate. Yalcin Topcu, şeful de cabinet al preşedintelui turc
Recep Erdogan, declara, în noiembrie 2017, că Turcia „ar putea
să reconsidere statutul de membru NATO”, după ce cu numai
cîteva zile înainte îşi retrăsese militarii care participau la un
exerciţiu NATO în Norvegia. Iar între timp turcii şi-au repatriat
şi aurul din Rezerva Federală a SUA (FED)!
Ce concluzie s-ar putea trage din toate cele prezentate
mai sus? Într-o exprimare metaforică s-ar putea spune că
„Anaconda” se zvîrcoleşte sub împunsăturile suliţei Sfîntului
Gheorghe... La modul concret, în timp ce SUA s-a situat
permanent pe poziţii de forţă şi intimidare, Rusia a promovat
constant relaţiile politico-economice cu alte state din
perspectiva avantajului reciproc. Deciziile liderului de la
Kremlin, Vladimir Vladimirovici Putin, proaspăt reales în
funcţie, s-au dovedit inteligente precum mutările unui mare
maestru al şahului şi exacte ca inciziile bisturiului unui reputat
chirurg. Astfel că, la celălalt antipod geopolitic, americanii se
văd tot mai nevoiţi să renunţe la obsesia hegemoniei planetare...
Alexandru Voicu - 2 mai 2018

UN MEDIC ROMÂN DE NAȚIONALITATE PALESTINIANĂ PROPUNE
STAREA DE NORMALITATE ÎN SISTEMUL MEDICAL ROMÂNESC

De cîteva zile, doctorul Raed Arafat, secretar de stat în
Ministerul Afacerilor Interne, a făcut o propunere necesară și
așteptată de foarte mulți pacienți, în special de cei cu venituri
mici, cu bani puțini, care reprezintă marea majoritate a
pacienților din România.
Medicul Raed Arafat propune ca medicii să nu mai lucreze
în același timp și la stat și la privat.Pentru a susține această
inițiativă, dr. Raed Arafat vine cu foarte multe argumente, bine
susținute de practica medicală de urgență, pe care o cunoaște
foarte bine.
Iată argumentele dr. Raed Arafat Programul de lucru al
medicului din sistemul de stat să fie de la ora 8.00 la ora 16.00,
dar așa crum se știe, medicii de la stat lucrează în medie cîteva
ore pe zi, maximum pînă la ora 13.00, apoi pleacă imediat la
privat.
După ora 13.00 găsim în spital numai medicul de gardă!
De ce să nu lucrăm program normal la stat?
Trebuie să se delimiteze clar sectorul medical!

Medicul de la stat ține locul de muncă blocat și nu poate fi
angajat alt medic care a terminat rezidențiatul și este dispus să
lucreze opt ore zilnic, cu pasiune pentru meseria aleasă, cu
dragoste pentru bolnavi, nu cu gîndul la bani cît mai mulți.
Medicul trebuie să fie dedicat locului de muncă, să iubească
bolnavii și locul lui de muncă exact ca pe o a doua
familie.Acum medicul de spital nu mai este obligat să vină la
„contravizită”, el este ocupat la privat.
Nu mai merge să fii în două locuri!
Nu sîntem ca la aprozarul de legume, cine plătește mai mult!
Asistența medicală este cel mai important DREPT AL
OMULUI.
Sănătatea nu este un bun comercial, cine are bani trăiește,
cine nu are bani moare cu zile, deci „scapă cine poate”.
„Unii medici spun că medicina este o profesiune liberală”. Este
adevărat, dar ești liber să îți alegi unde să lucrezi: ori la stat, ori
la privat. Ești liber să îngrijești și bolnavul cu bani, dar și
bolnavul fără bani. De ziua O.M.S. (Organizația Mondială a
Sănătății) a fost lansat următorul mesaj: „ACCES
UNIVERSAL PENTRU TOȚI ȘI PENTRU TOT”.
Cum să avem acces toți la asistență medicală privată, dacă
nu avem bani? Deci trebuie să modernizăm și să punem ordine
în medicina de stat, care este MEDICINA PENTRU TOȚI, așa
cum a fost medicina în România SOCIALISTĂ Cînd aducem
un bolnav grav cu elicopterul nu aterizam la un spital privat,
aterizam la un spital de stat.
De la 1 martie 2018 salariul medicilor de la stat s-a mărit la

(continuare în pag. 4)
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nivelul salariilor medicilor europeni. Adică salariul maxim este
de 12500 lei fără sporuri și vechime, un salariu mai mult decît
decent. Cu toate aceste măriri de salarii fără precedent, un
medic chirurg de la Spitalul Colțea din București a cerut și a
primit de la un pacient, înainte de a-l opera, suma de 500 de lei.
Era în data de 23.03.2018.
Se vede faptul că omul nu este mulțumit de bani niciodată,
cine are 1 milion mai vrea încă 1 milion. Și așa mai departe.
Cînd se agravează boala la un bolnav de la privat, bolnavul
este trimis la stat.
O naștere la un spital privat poate costa pînă la 50.000 de
euro.
Nu aspectul comercial să primeze în sănătate!
Accesul pacienților la sănătate îl vedem la sistemul de
urgență - ultima speranță la asistență medicală a celor care sînt
săraci, cum sînt cea mai mare parte a bolnavilor din România.

Sîntem cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, cu un
salariu minim pe economie de circa 400 de euro într-o lună.
Sînt, în România, circa două milioane de oameni cu ajutor
social și ajutor de șomaj care nu au asigurare medicală, la care
se mai adaugă și peste două milioane de pensionari cu pensii
sub 1.000 de lei.
Și ei au DREPTUL LA VIAȚĂ.
Pînă la ora cînd scriu aceste rînduri, ministrul Sănătății nu
a comentat această propunere a dr. Raed Arafat. Probabil nu are
binecuvîntarea președintelui PSD.
În încheierea acestui articol, mulțumesc dr. Raed Arafat
pentru DEMNITATEA ȘI ÎNDRĂZNEALA acestei propuneri,
care îi va aduce mulți dușmani, dar și foarte mulți prieteni:
pacienți, medici și semnatarul acestui articol.
Coman Voicu - comunist
București, 11.04.2018

Karl Marx- 200 de ani de la naștere

Statuie a lui Karl Marx dezvelită în Germania Foto: Captura YouTube

S-a născut pe 5 mai 1818 în orașul Trier în sud-vestul
Germaniei. Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la naștere, aici
i-a fost dezvelită statuia de 4,5 metri în prezența președintelui
Consiliului UE, Jean-Claude Juncker. Tatăl său a fost avocat.
Dupa ce a terminat liceul la Trier, Marx a studiat întîi la
Universitatea din Bonn, iar apoi la cea din Berlin. La Berlin s-a
alăturat grupului „hegelienilor de stînga" care aveau tendințe
revoluționare.
După absolvirea universitătii, Marx își scrie teza de
doctorat cu tema: „Deosebirea dintre filosofia naturii la
Democrit și filosofia naturii la Epicur”. În această lucrare încă
se situa pe poziții idealiste.
După ce și-a susținut în mod strălucit teza și a primit
diploma de doctor la Facultatea de Filosofie a Universității din
Jena, Marx s-a întors la Bonn, de unde, în octombrie 1842, se
căsătorește cu prietena sa din copilarie, Jenny von Westphalen.
La sfîrșitul lui octombrie 1843 s-a mutat la Paris, unde a
început să scoată împreună cu Arnold Ruge „Analele francogermane". În această revistă au fost publicate articolele
„Contribuții la critica filosofiei hegeliene a dreptului” și „Cu
privire la problema evreiască”, în care Marx trece definitiv de
la idealism la materialism și de la democratismul revoluționar
la comunism.
În septembrie 1844 a avut loc la Paris întîlnirea dintre
Marx și Engels, care a marcat începutul luptei pe care au dus-o
împreună pentru cauza clasei muncitoare. Despre prietenia lor

cu V.I. Lenin scria: „Proletariatul european poate afirma că
știința lui a fost creată de doi savanți și luptători ale căror
legături pot fi așezate alături de cele mai mișcătoare legende ale
anticilor despre prietenia dintre oameni”.
În 1845 Marx si Engels au scris cartea „Sfînta familie” care
era îdreptată împotriva conducătorilor tinerilor hegelieni Bruno Baner & CO. și a jucat un important rol în apariția
marxismului. În cartea „Ideologia germană” Marx si Engels au
expus noua lor teorie, deja închegată, a comunismului științific.
La Paris, Marx se ocupă cu studierea economiei politice și a
istoriei revoluției franceze. În 1845, la cererea stăruitoare a
guvernului Prusiei, este expulzat din Paris ca revoluționar
periculos. Se mută la Bruxelles. Aici publică, în 1847, opera
sa „Mizeria filozofiei” îndreptată împotriva cărții anarhistului și
socialistului mic-burghez Proudhon „Filosofia Mizeriei”. Tot
aici, la Bruxelles, Marx aderă la asociația secretă de
propagandă „Liga Comuniștilor” pentru care, împreună cu
Engels, a elaborat programul sub denumirea de „Manifest al
Partidului Comunist”, în februarie 1848, cu deviza „Proletari
din toate țările, uniți-vă!", față de care V.I. Lenin scria:
„Această carte (Manifestul) valorează cît volume întregi; în
spiritul ei trăiește și se mișcă pînă în ziua de azi întregul
proletariat organizat și luptător al lumii civilizate”După
înfrîngerea mișcărilor revoluționare din 1848, Marx publică
lucrările: „Lupta de clasă din Franța” și „18 Brumar al lui
Ludovic Bonaparte”, în care face bilanțul revoluției din 1848 1851.
(continuare în pag. 5)
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După aceasta, Marx muncește intens la elaborarea
principalei sale opere știintifice, „Capitalul”. În 1867 apare, la
Hamburg, volumul I al ”Capital”-ului, în care sînt expuse
bazele concepțiilor economice și socialiste ale lui Marx,
precum și bazele criticii sale la adresa societății existente, a
modului de producție capitalist și a urmărilor acestuia.
În 1864 a contribuit la crearea „Asociației internaționale a
muncitorilor” prima Internațională a muncitorilor. El a întocmit
manifestul constitutiv al Internaționalei. Prin crearea
„Internaționalei I” Marx a pus temelia organizației proletare
internaționale în vederea luptei revoluționare pentru socialism.
”Internaționala a fost instituită pentru a înlocui sectele
socialiste și semisocialiste printr-o adevarată organizație a
clasei muncitoare în vederea luptei” apreciau Marx și Engels.
După înfrîngerea „Comunei din Paris”, în 1871, Internaționala I
s-a autodizolvat.

Marx a descoperit legile dezvoltării istoriei omenirii.
Împreună cu Engels a creat materialismul dialectic, concepția
revoluționară despre lume. Extinzînd noua concepție despre
lume la stadiul istoriei societății, Marx a creat materialismul
istoric - știința legilor dezvoltării sociale, legilor luptei de clasă.
Studiind sub toate aspectele viața economică și politică a
societăți burgheze, Marx a dezvăluit procesul apariției
capitalismului, legile și tendințele dezvoltării lui,
inevitabilitatea pieirii lui. Marx a demonstrat caracterul
trecător, din punct de vedere istoric, al orînduirii capitaliste și
inevitabilitatea victoriei noii orînduiri - orînduirea socialistă și,
în final, comunistă.
Marx a creat comunismul științific în opoziție cu diverse teorii
ale socialismului utopic, care au existat pînă la el. Toate laturile
învățăturii lui Marx sînt legate între ele în mod organic și
indisolubil.

Marx a încetat din viață la 14 martie 1883.
Despre aceasta Engels scria: „A murit onorat, iubit, plîns
de milioanele de tovarăși revoluționari din toata Europa și
America, de la minele siberiene pînă în California.”

Libertatea de a protesta în România

Gheorghiță Zbăganu
1. Introducere
La ședința de dezbateri ale Clubului Socialiștilor ne-am
angajat să organizăm un protest în fața Ambasadei Republicii
Polonia, protest împotriva persecutării comuniștilor. Împreună
cu alte partide și formațiuni sau cu stîngiști neafiliați. În
definitiv, noi ceream respectarea dreptului la opinie și la
organizare. Suntem în UE, Polonia este în UE, iar drepturile
omului sunt sacrosancte. Dreptul nostru la protest este și el
sacrosanct.
Nu părea să fie cine știe ce. Nu ceream nimic pentru noi.
Și peste tot în Europa partidele de stînga fac la fel. Nu există
libertate fără solidaritate. Iar noi militam pentru libertatea lor,
dar și a noastră.
Daniel Filimon , sceptic: O să vă interzică protestul.
Petre Ignatencu, optimist: Faceți cerere la Primăria

Capitalei; dacă vă răspund la cerere treaba este deja aranjată.
David Filimon îmi trimite pe mess: Ia citește aici Legea
60/1991 , mai precis
„Art. 9. - Sunt interzise adunarile publice prin care se
urmareste:
a) propagarea ideilor totalitare de natura fascista,
comunista, rasista, sovina sau ale oricaror organizatii teroristdiversioniste, defaimarea tarii si a natiunii, indemnul la ura
nationala sau religioasa, incitarea la discriminare, la violenta
publica si la manifestari obscene, contrare bunelor moravuri;”
Eu: Prostii. Nu propagăm nici o idee totalitară,
dimpotrivă, milităm pentru respectarea drepturilor omului pe
care statele din UE sunt obligate să le respecte. subordonată
către cea a puterilor străine.2. Cuprins
Luni, 23 aprilie, facem cererea la primărie pentru
aprobarea protestului. Cîți să participe? Am pus 20. Cererea
făcută cu ștampilă, cu de toate. Știe Petrică Dima cum. Este
dusă la primărie.
Miercuri, 25 aprilie. Mă sună Petrică Dima: a doua zi, să
mă prezint la Comisia Tehnică la Primăria Generală pentru a
lua aprobarea.
Joi, 26 aprilie. Ca să fiu punctual, ajung la primărie, vizavi de
Cișmigiu, cu o jumătate de oră mai devreme.

Nu mai fusesem niciodată acolo, deși am trecut puțin
de prima tinerețe. Întotdeauna ideea de a avea de a face cu

(continuare în pag. 6)
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autoritățile mă făcea puțin nervos și evitam pe cît se putea.
La Primărie nu intri cum vrei. Sunt doi polițiști (amabili) la
intrare, le spui unde vrei să mergi, lași buletinul și ei te
îndrumă. Le zic de Comisia Tehnică. În ce problemă? Aprobare
protest. Păi cu asta nu se ocupă Comisia Tehnică, ci Comisia de
Ordine Publică. La Cupolă. La mansardă. Cum se ajunge
acolo? Cu liftul pînă la etajul trei, apoi pe scări.
Așa și fac. Urc cu liftul pînă la etajul trei și apoi întreb
lumea de acolo cum se ajunge la Cupolă. Te rătăcești ușor pe
holurile acelea. Mansarda este imensă, plină de funcționari cu
calculatoare, foarte ocupați. La Cupolă am văzut o masă cu mai
mulți cetățeni care păreau în ședință sau erau petenți, ca și
mine.
Nici unul nu părea de-al locului, așa că trec pe lîngă ei
căutînd birouri pe care să scrie „Comisia de Ordine Publică”.
Nu e nici unul la Cupolă, așa că găsesc o ușă deschisă și
întreb un creștin unde este comisia de Ordine Publică. Nu știe
nimeni. Cineva mă trimite la etajul trei. Cobor și iau la rînd
birourile. Dau peste o funcționară foarte amabilă, care nu știa
nici ea. Îi explic ce vreau - aprobare pentru un protest și
doamna începe să întrebe la rîndul ei colegii. Merge cu mine pe
la birouri și, din om în om, găsim locul. Era chiar la masa cu
cetățeni care păreau să fie, ca și mine, petenți. Unul din ei îmi
confirmă: da, am nimerit bine.
Să iau loc și să aștept pînă
voi fi chemat. Deja era 12.45.
Mansarda este foarte
spațioasă și întărită cu bîrne
de lemn. Sunt niște măsuțe
acolo și ceva scaune. Mai era
un cetățean amabil, cu o
bărbuță blondă, care era și el
petent: cerea aprobare pentru
un eveniment, nu am întrebat
ce, nu mi-a spus.
Fusese programat la 11.30.
Aștept ceva vreme și îl
Aspect de la protestul de
întreb de ce nu se duce la
masa cu funcționari ai primăriei. Se uită surprins și îmi spune:
păi este altcineva care e la masa lor.
Oamenii de acolo
păreau că stau, plictisiți, la o șuetă. Dar nu era așa: petentul de
la masa lor, un cetățean cu un costum negru, pe care mi l-a
arătat cel de dinaintea mea părea că le zice cîte ceva, iar unii
dintre ei parcă răspundeau și ei. Mai mult moțăiau.
Și așa durează de fiecare dată? îl întreb eu.
Nu, uneori poți obține aprobarea în cinci minute - îmi zice el.
La el chiar așa a fost: cinci minute.
Pe la 13.30 îmi vine și mie rîndul.
Iau loc la masă. În dreapta mea e un cetățean care scrie
ceva la un laptop. Probabil aprobarea. În stînga mea un
funcționar respectuos, care nu știu ce rol avea.Mă recomand:
De la PSR, vrem aprobare pentru un protest în fața ambasadei
Poloniei.
Mă recomand: De la PSR, vrem aprobare pentru un
protest în fața ambasadei Poloniei.
Cel din dreapta mea, care scria la calculator, îmi spune:
acolo nu se poate, e zonă privată, sunt locatari, îi putem
deranja.
Păi nu o să facem zgomot, dacă e pe așa. O să facem un
protest mut, cu niște pancarte.
Și ce o să scrieți pe pancarte?
Niște lozinci.

În ce limbă?
Română, engleză și poloneză.
Dar pentru ce protestați?
Împotriva persecutării comuniștilor în Polonia. Am primit
informații de la o tovarășă de a noastră poloneză că mîine va fi
continuarea unui proces prin care se vrea interzicerea
partidului.
Îi văd cum se sperie.Cel amabil din stînga mea: ne pare
rău, dar am primit indicații de la domnul viceprimar să nu vă
aprobăm.Poftim?Credeam că e o glumă.
Cum îl cheamă pe viceprimar?Aurelian Bădulescu.
Un tip din fața mea: dar partidul comunist nu este interzis
prin lege? Mai există partid comunist în România?
Da, domnule. Nu e interzis, iar în România sunt două
partide comuniste: Partidul Comuniștilor și PCR 21.
Nu le vine să creadă. Caută o vreme pe internet.Dar noi
suntem alt partid - PSR. Foarte legali, am participat și la
alegeri…Cel din dreapta: vrem o listă cu numele participanților.
Cîți o să fie?
Eu: nu am așa ceva. Am lansat pe internet anunțul. Noi
am făcut cererea pentru douăzeci de persoane. Dar putem să
venim și cu mai puțini , cum vreți. Zece sau cincisprezece.
El: zece sau cincisprezece? Că nu e același lucru.
Iar se lasă tăcere.
Vine
un
tînăr
hiperdrăguț, de la jandarmi.
Binevoitor. Nu știa despre ce
e vorba. Unul de la masă zice:
uite, domnii vor să facă un
protest aici - și îi arată harta.
Îi arăt și eu fotografia cu
locul. Tînărul hiperdrăguț
zice: dar asta se poate
rezolva. Faceți protestul aici și îmi arată un loc la vreo 50
metri mai încolo, la intersecția
cu strada Atena (cred). Aici
la Ambasada Poloniei pot veni mai mulți.
În capul mesei erau trei persoane care tăcuseră pînă atunci.
O doamnă blondă, cu o rochie albastră, un tînăr brunet, înalt și
atletic și încă unul.
Brunetul cel atletic zice: nu asta e problema, ci legea 60
Cum adică?
Ia uitați ce scrie aici la punctual 9: „Propagarea ideilor
totalitare, de natura fascista, comunista...”
A, asta era?
Pai suntem în ordine. Noi nu vrem să propagăm idei
totalitare, ci dimpotrivă.
Da, dar aici scrie totalitare SAU comuniste.
Nu scrie așa, domnule. Nu e nici o virgulă. Scrie propagarea
ideilor totalitare de orice fel: musulmane, creștine, liberale. Se
poate interpreta și cu bunăvoință.
Doamna blondă, în rochie albastră, pufnește: nu
dumneavoastră interpretați textul legii, ci noi.
Cu virgulă sau nu, e același lucru.
Cel de lîngă mine din stînga, amabil: nu avem ce face. Ni s-a
spus EXPLICIT de domnul viceprimar că protestul NU SE
APROBĂ.
Apoi m-am enervate și am zis destule. BA chiar i-am
fotografiat, făcîndu-l pe tînărul cel frumos și atletic să se
apropie amenințător spre mine. Am plecat de acolo plin de
(continuare in pag. 7)
indignare și furie neputincioasă.
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3. Încheiere.
Nu e voie miting de protest? Atunci facem altceva. Mergem ca niște cetățeni particulari la ambasadă, vreo zece, facem o
delegație de trei și intrăm la domnul ambasador și îi dăm o scrisoare de protest. Scrisoare trimisă pe e-mail în prealabil.
Apoi ne fotografiem cu lozincile noastre:
Nie ma wolnosci bez solidarnosci
Za wolnosc wasza I nasza
A fi Marxist nu e o crimă
Ceea ce am și făcut. Am fost 12 persoane: cîțiva de la PSR, cîțiva de la Partidul Comunitar,

România încotro? Ce-i de făcut?
Jalea din economie
Articolul de mai jos a fost scris acum aproape 10 ani,
dar nu se observă, este mai actual ca atunci.
În loc ca românii să vadă „luminița de la capătul
tunelului”, văd Statul român care se îndreaptă spre faliment,
cu guverne care se schimbă semestrial spre bucuria
„nebunilor”. (PI)
În 1990 România avea o economie autarhică,
suficient de dezvoltată ca să se poată descurca fără să
importe mare lucru. În schimb aveam un export cu un
excedent dintre cele mai mari din lume. România, prin
lege, nu mai exporta materii prime de niciun fel, ci numai
produse prelucrate, care încorporau în ele cât mai multă
muncă şi creativitate, dînd astfel de lucru la toată lumea.
Bunăoară, de ani de zile, din România Socialistă nu se
mai exporta cherestea sau buşteni, ci numai mobilă sau
alte produse rezultate din prelucrarea superioară a
lemnului.
Simbolul şi imaginea cea mai grăitoare a potenţialului
economic românesc ne-o oferă Casa Poporului, clădire
gîndită să fie cea mai mare din lume, aşa cum chiar şi
este. Semnificativă este ambiţia lui Nicolae Ceauşescu de
a folosi la construcţia acestui palat fără egal de majestuos
şi de impozant, numai produse ale economiei româneşti,
începînd cu utilajele folosite în procesul de construcţie macarale, excavatoare, camioane, benzi rulante etc. şi
terminînd cu materialele de finisaj: marmură, mobilier,
covoare, candelabre etc.
Această economie prosperă permisese statului român
să se achite de datoria externă contractată în anii ’70.
Nota bene: Acel împrumut a fost folosit numai pentru
investiţii, pentru dezvoltare, pentru tehnologie de ultimă
generaţie.În primăvara anului 1989 Nicolae Ceauşescu
anunţă achitarea datoriilor externe şi emite una dintre
cele mai ciudate legi, o lege care interzicea pe viitor
guvernului român să mai contracteze împrumuturi
externe. Iar pentru ca şocul produs astfel marii finanţe
mondiale să fie complet, Ceauşescu iniţiază împreună cu
Libia şi Iran înfiinţarea unei bănci care să dea credite
ţărilor în curs de dezvoltare cu o dobîndă de 3%. De ce
3%? Poate pentru că aceasta era dobînda percepută de
CEC de la cetăţenii români!… O dobîndă de vis în zilele
noastre...

Succesul politicii economice duse de Ceauşescu avea
în spate şi anii îndelungaţi în care biet românul a trebuit
să strîngă cureaua pînă le refuz, să dîrdîie de frig şi să
îndure o serie lungă de umilinţe. Dar aceasta era partea
nevăzută a lucrurilor; cealaltă, spectaculoasă, evidentă în
statistici şi în mulţimea de construcţii civile şi industriale
de pe întreg cuprinsul României, ameninţa să devină un
exemplu contagios pentru ţările aspirante la un statut de
demnitate naţională! Unde ar ajunge marea finanţă
mondială dacă toate ţările ar adopta modelul românesc şi
ar interzice prin lege guvernului să mai aibă de-a face cu
Fondul Monetar Internaţional sau cu Banca Mondială?
Ba mai mult, pentru ceea ce făcuse, Nicolae
Ceauşescu trebuia şi pedepsit. Crezuse în capacitatea
românilor de a-şi industrializa economia, de a o face
performantă şi capabilă să concureze pe piaţa
internaţională economii şi produse economice cu o mare
tradiţie. Pentru potenţialul economic la care România
ajunsese, Nicolae Ceauşescu se considera îndreptăţit să
ceară pentru România un loc la masa sau în clubul ţărilor
dezvoltate! Refuzul şi reţinerea acestora era evident. În
primăvara aceluiaşi fatidic an 1989, presa internaţională
face cunoscut că România este capabilă să producă arme
nucleare, bombe atomice, aspirînd astfel la intrarea în
grupul atît de select şi de restrîns al ţărilor posesoare de
armament atomic, alături de S.U.A., U.R.S.S., Anglia,
Franţa, China, India, Pakistan, Israel şi… şi cam atît!
Repet: România lui Nicolae Ceauşescu devenise un
exemplu periculos, care punea în discuţie sistemul
financiar mondial, căci dovedea posibilitatea şi,
deopotrivă, necesitatea ca o ţară care vrea să se dezvolte
să o facă fără ajutorul şi asistenţa otrăvită a finanţei
mondiale.
De aceea experimentul românesc trebuia curmat, iar
Ceauşescu pedepsit în mod exemplar: cine va mai face ca
el, ca el s-o păţească! Cine va mai îndrăzni să conceapă o
dezvoltare economică fără controlul şi asistenţa finanţei
mondiale, internaţionalenu va reuşi decît să-şi ducă ţara
la dezastru! …Cam aceasta este învăţătura de minte,
mesajul pentru liderii ţărilor mici şi mijlocii al
spectacolului de la Tîrgovişte, din 25 decembrie 1989.
(continuare in pag. 8)
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Numai că asasinarea lui Ceauşescu nu avea niciun sens
dacă România rămînea mai departe în posesia potenţialului
economic la care o ridicaseră cei 25 de ani de dictatură
ceauşistă. („Dictatură de dezvoltare”, după expresia lui Viorel
Roman.) Aşa că după asasinarea aproape rituală a lui Nicolae
Ceauşescu s-a trecut la distrugerea rezultatelor dobîndite prin
politica acestuia, adică s-a trecut la demolarea sau înstrăinarea
obiectivelor economice construite de români după 1965. Acesta
a fost scopul ultim şi propriu-zis al „Revoluţiei” din decembrie
1989. Sub pretextul privatizării s-a produs un jaf fără egal în
istoria României.
Dar, atenţie! Nu jaful a fost scopul principal al
privatizării. Cînd în casă îţi intră hoţii şi îţi fură un tablou, îţi
rămîne speranţa că poliţia va recupera tabloul şi îl vei primi
înapoi.
În cazul României, marii profitori ai privatizării nu au
avut onestitatea şi comportamentul normal al …hoţului cinstit,
de dintotdeauna, care fură ca să se folosească de obiectul furat,
substituindu-se proprietarului.
Ci noii proprietari, majoritatea „investitori străini”, au
cumpărat pe bani puţini fabrici, uzine, clădiri etc., iar după ce
s-au văzut proprietari au trecut la demolarea rapidă a acestora,
astfel că în momentul de faţă, dacă statul român ar încerca să ia
înapoi fabricile şi uzinele care s-au privatizat în mod fraudulos,
am constata că acele uzine falnice au fost demult demontate şi
vîndute la fier vechi, inclusiv utilaje de mare tehnologie care în
1990 reprezentau ce era mai nou şi mai performant în
domeniu.Sîntem victimele unei diversiuni şi manipulări cinice
atunci cînd peste tot se vorbeşte de marii corupţi care au
cumpărat de la stat pe mai nimic complexe industriale
inestimabile.
Adevărata tragedie a României o constituie mulţimea de
obiective economice care au fost scoase din funcţiune,
producînd astfel milioane de şomeri, iar după aceea au fost
demolate, distruse, astfel că azi, dacă am vrea, nu mai avem ce
re-pune în funcţiune.Un hoţ normal, cînd te fură, o face din
lăcomie, din dorinţa cîştigului uşor, nemuncit.
Dar cine îţi intră în casă şi pleacă apoi cu mîinile în
buzunar, fără să ia nimic, dar lasă în urmă prăpădul, distrugînd
tot ce aveai mai de preţ în casă, acela nu este un ins corupt, un
ins stăpînit de o josnică lăcomie nesăţioasă, ci este un individ
care te urăşte!
Care nu poate suporta să te vadă în rîndul lumii, căruia
orice succes al tău „îi stă în gît”!Încă o dată: privatizarea de
după 1990 s-a transformat în jaf neruşinat!
De pe urma căruia s-a îmbogăţit o mînă de
„întreprinzători”.
Dar nu din pricina acestor delapidatori am ajuns azi în
situaţia de faliment al statului. Azi statul român nu mai are de
unde colecta la buget impozite şi alte dări către stat, azi statul
român a ajuns să se împrumute la finanţa mondială ca să aibă
din ce plăti pensiile şi sşi salariile bugetarilor. Această
catastrofă au produs-o acei „întreprinzători” care au sistat
procesul de producţie,
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care au distrus sau au scos din ţară utilajele aflate în dotarea
uzinelor vîndute „cu un dolar”.
Nu preţul mic cu care s-a vîndut IMGB-ul contează cel mai
mult, ci diminuarea producţiei acestui mare combinat industrial,
al cărui aport la bugetul statului şi la fondul social a scăzut de
zeci de ori.
Singură producţia de şomeri a IMGB şi a întregii noastre
economii a crescut după 1990 în cifre de neimaginat înainte de
1990.
Pe scurt, guvernanţii de după 1990 nu au urmărit privatizarea
economiei româneşti, ci distrugerea acesteia.
Dintr-o ţară
industrială cu o economie autarhică prosperă, cu excedent în
balanţa comerţului exterior,
România post-decembristă
s-a transformat într-o ţară bananieră de consum, piaţă pentru
producţia de marfă a altor ţări, o ţară îndatorată pînă peste cap
finanţei
mondiale.
România este azi o colonie. Atît prin nivelul economiei, cît şi
prin maniera în care este guvernată de partide şi politicieni
aserviţi altor interese decît cele autentic naţionale.
România este o ţară ocupată. Ocupată şi redusă la ascultare
nu de armatele altor state, nu prin forţa armelor, ci prin forţa
tratatelor şi contractelor semnate de guvernanţii noştri.
Ei se menţin la putere cu sprijinul discret, dar atît de eficient,
al celor care beneficiază de pe urma trădării, a vînzării de
Neam şi Ţară.În acest context plasez răul pe care l-a provocat
Petre Roman. Ca prim-ministru, Petre Roman a declanşat
planul de distrugere a economiei româneşti.
Planul acesta l-au întocmit, probabil, alţii, în alte cancelarii,
din străinătate. Petre Roman s-a făcut unealta acestui plan
criminal, dar a pus şi multă pasiune personală, astfel că deseori
a ţinut să asiste personal la casarea unor utilaje de mare
performanţă.
Probabil că a făcut-o şi de teama ca nu cumva să să se
găsească vreun român care să saboteze demolarea
economieiromâneşti declanşată de fiul cominternistului Valter
Roman, agent dovedit al antiromânismului bolşevic!
Dezvăluirile făcute de istorici ca Gheorghe Buzatu despre
sensul profund antiromânesc al activităţii lui Valter Roman în
Comintern ne obligă ca din această perspectivă, a antiromânismului funciar şi dezgustător, să analizăm şi prestaţia ca
prim-ministru a lui Petre Roman.
Declaraţia sa despre „industria românească, o grămadă de
fiare vechi”, descalificantă pentru un inginer, nu era decît
expresia programului de distrugere a industriei româneşti la
care se angajase cu o dăruire de netrebnic!Distrugerea
sistemului de irigaţii este tot opera sa! „Ne costă mai puţin să
importăm grâul, decât să-l irigăm!” a decretat marele economist
în 1991…
Ce căuta în fruntea guvernului României acest ins mediocru,
activist slugarnic la Centrul Universitar PCR, fiu al unui
duşman învederat al Neamului românesc?!
De la cine primise curajul şi aplombul de a se cocoţa acolo
unde nimeni nu-l aştepta?!Complexitatea activităţii sale antiromâneşti se vede din detaliul că în ultimele momente ale
exerciţiului său în funcţia de premier, cînd minerii îl fugăreau
pe coridoarele Palatului Victoria, Petre Roman a găsit timp să
semneze ultimul său decret, prin care era îndepărtat din funcţie
directorul Arhivelor Naţionale, colonelul Munteanu, ofiţer cu o
percepţie naţionalistă asupra istoriei şi a politicii. Pare absurd
că de aşa ceva îi ardea lui Petre Roman în acele clipe!
Dar acest gest denotă clar că Petre Roman a acţionat după un
program, că a avut de îndeplinit un caiet
(continuare in pag. 9)
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de sarcini nocive pentru români şi România, misiune care
includea şi îndepărtarea de la Arhive a directorului patriot, căci
curînd după aceea urma să se producă prăpădul din Arhivele
Naţionale, declanşat de căutătorii dovezilor că în România s-a
produs un holocaust antievreiesc.
Nu au fost găsite aceste dovezi, în schimb au fost sustrase
ori distruse multe din dovezile că în România nu s-a produs
niciun holocaust.
În concluzie: nu se poate vorbi de ravagiile corupţiei fără a
evidenţia că mai presus şi mai dureros decît răul provenit de la
marii jecmănitori şi profitori ai privatizării este răul produs de
cei care au acţionat premeditat nu ca să fure, ci ca să distrugă
economia românească.

pagina 9
Distrugeri de dragul distrugerii, a căror raţiune de a se produce
a fost una singură: să lovească de moarte în economia
românească, să submineze orice aspiraţie românească la
demnitate naţională, la independenţă economică. De ce ne-a
urît atît de tare Petre Roman şi ceilalţi feciori de cominternişti
instalaţi la guvernarea României după 1990? este altă întrebare,
adresată istoricilor. Poate şi psihologilor.
Eu mă rezum pe terenul destul de ferm al unor observaţii şi
deducţii accesibile oricărui cetăţean lucid şi sensibil la evidenţe
şi-l mai acuz o dată pe Petre Roman de subminarea cu
premeditare şi program a economiei naţionale. Îl acuz de antiromânism activ şi eficient!
De complot împotriva Neamului românesc!
2 septembrie 2009
Ion Coja

Dor de Ceaușescu

N-am să vorbesc despre faptul că a plătit toate datoriile
țării. Poporul a plătit un preț imens pentru asta, dar a cîștigat
imens prin SOLIDARITATE
Pentru că m-am născut cu puțin înainte ca Nicolae
Ceaușescu să preia conducerea României, cred că pot să afirm
fără teama de a greși că am prins din plin epoca ceaușistă și am
trăit-o „în cunoștință de cauză”.
Adică, vreau să spun, nu mi-a fost străin nimic din tot ce
s-a întîmplat în acei ani.
Cum sînt familiarizată și cu tot ce a urmat după.Așadar:
N-am să vorbesc despre faptul că a plătit toate datoriile țării.

nu mai vorbesc despre celelate sancțiuni prevăzute pentru
nerespectarea ordinii și liniștii publice, neîngrijirea persoanelor
din familie, comportament insultător, antisocial, Și, cel mai
important, exista siguranța locului de muncă!
Nu, n-am uitat despre rații, despre nopțile pe care trebuia
să le pierzi la coadă la benzină, n-am uitat că se dădea apă
caldă și căldură cu porția (despre produsele din soia nu zic
nimic, pentru că atunci erau „obligatorii”, acum au devnit
mîncare de lux), dar toate acele rații erau astfel gîndite încît
oricine putea să se descurce.
Ce vreau să spun este că îmi amintesc cu nostalgie faptul
că învățămîntul era obligatoriu și GRATUIT, la fel cum era și

Poporul a plătit un preț imens pentru asta, dar a cîștigat
imens prin SOLIDARITATE. Însă chiar și atunci cînd era cel
mai rău, nu a existat nici măcar un caz în care să moară cineva
de foame, la propriu. Îndemn pe oricine să meargă la IML sau
orice alt laborator de medicină legală; acum cazurile cu oameni
decedați din cauza inaniției au devenit curente spre banale. Iar
asta, zic eu, spune ENORM!N-am să vorbesc nici despre faptul
că atunci nu exista șomaj.
Mai
mult,
exista
Decretul
153/1970
(http://www.monitoruljuridic.ro/act/decret-nr-153-din-24martie-1970-pentru-stabilirea-sisanctionareaunorcontraventiiprivind-regulile-de-convietuire-sociala-ordinea-si-linisteapublica-emitent-252.html) care, printre altele, prevedea între
una și șase luni de închisoare dacă nu erai angajat undeva (ca să

asistența medicală. Și nu numai că erau gratuite, dar atît
personalul medical, cît și cel din Educație erau adevărați
profesioniști și cu drag de meserie, indiferent în ce colț al țării
se aflau.Și a mai trecut vremea, iar eu am devenit părinte.
Mamă singură. Din nou am să trec peste foarte multe dintre
lucrurile speciale - pozitive - pe care le-a făcut statul pentru
copilul meu (inclusiv faptul că angajatele de la creșă l-au luat la
ele acasă și l-au îngrijit ca și cum ar fi fost al lor atunci cînd am
fost nevoită să stau internată trei săptămîni în spital - fapt
pentru care nu voi putea să mulțumesc niciodată îndeajuns), dar
am să vă spun că, devenind ziaristă, am ajuns în situația să fiu
„musafir” la mine acasă.
Pentru că munca de ziarist este una nenormată. Iar eu, din
(continuare in pag. 10)
înclinații naturale, pesemne,
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am ales partea cea mai grea: jurnalist specializat pe eveniment și investigații Ceea ce înseamnă că plecam de-acasă în puterea
nopții, de cele mai multe ori, și mă întorceam cînd se crăpa de ziua următoare.
Cît să am vreme să fac oarece de mîncare, să calc două rufe și să-mi fac duș. Iar asta ani întregi. Și în acest timp copilul meu
stătea singur.
Mai venea cîte o vecină să-i pună ceva de mîncare în farfurie, cît era ` mai mititel. Dar NICIODATĂ nu mi-a fost frică să-l

las singur. Știam că nimeni nu i-ar face rău. Așa cum, mai tîrziu, cînd a ajuns elev, nu mi-a fost teamă că ar putea să-i ceară
cineva taxă de protecție, să-l învețe să se drogheze, să îl violeze etc...., așa cum se întîmplă acum.
În ce mă privește, nu de puține ori, am fost pusă în situația să umblu noaptea pe străzi (cum ziceam, din cauza
programului). Și eram mai mult dezbrăcată, pentru că așa mă purtam. Dar NICIODATĂ siguranța nu mi-a fost amenințată.Și
mai cîte ...
Talida Covaci

Putin este liderul cel mai puternic din lume

Francezii, germanii și italienii, britanicii și americaii
(!) consideră că Putin este liderul cel mai puternic din
lume. Cetățenii din aceste țări, au fost întrebați în cadrul
unui sondaj de opinie cine, consideră ei, sînt liderii mondiali
cei mai puternici din lume.
În context, cele mai multe dintre persoanele intervievate,
din Italia, Franța și Germania cred că la momentul actual cel
mai puternic lider din lume este Vladimir Putin. Potrivit
datelor sondajului, în favoarea lui Putin s-au pronunțat 34 %
dintre persoanele chestionate din Franța și Germania, 38 %
din Italia Pe locul doi în sondaj s-a situat președintele
american Donald Trump, urmat de președintele Partidului
Comunist chinez Xi Jinping, cancelarul german Angela, 26
% din Marea Britanie și 23 % din S.U.A

Merkel și premierul britanic Theresa May.
Sondajul a fost realizat pentru Agenția Sputnik, din
Republica Moldova, de compania Ifop, în perioada 22 - 27
martie 2018, în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și
SUA. Au fost chestionați 5.029 de respondenți cu vîrsta de
peste 18 ani din Franța (1.004), Germania (1.015), Italia
(1.009), Marea Britanie (1.000) și S.U.A. (1.015).
Eșantionul reprezintă populația pe criterii de gen, vîrstă,
geografie.
Marja de eroare, în total pe țară, constituie +/- 3,1%, cu
o probabilitate a încrederii de 95%.
A consemnat Petre Ignat
Sursa: Agenția Sputnik.md

Coreea de Nord își apără suveranitatea și
Independența; Coreea este aproape de unificare

Poporul nord-coreean este un popor admirabil, un
popor cu DEMNITATE, un popor pașnic, care întotdeauna și-a
apărat granițele țării și cerul albastru al patriei.
Pe data de 10 octombrie 2015, poporul nord-coreean a
sărbătorit 70 de ani de la întemeierea Partidului Muncii din
Coreea.
Cu acest prilej, Conducătorul Suprem al poporului
Coreean, KIM JONG UN, a ținut o cuvîntare în orașul
Pyongyang. Iată ce spunea el, printre altele:
„Deși Coreea nou-născută era atît de fragilă, ea s-a
confruntat cu războiul devastator provocat de imperialiștii

SUA, obsedați de supremația mondială, iar pe cînd ne
reconstruiam patria din ruine și într-un efort îndîrjit, strîngeam
cureaua, ei ne-au supus unor noi pericole de agresiune; iar
atunci cînd ne dezvoltam economia națională, ei ne-au barat
drumul prin sancțiuni și o blocadă fără precedent în istorie”.
Din acest pasaj rezultă clar cîte sacrificii a trebuit să
facă poporul nord-coreean pentru refacerea țării distruse de
război, cîtă muncă EROICĂ a trebuit depusă în condițiile
blocadei economice impuse de imperialiștii americani, pentru
ca, în final, Coreea de Nord să fie o țară puternic dezvoltată
economic și militar, sub conducerea Partidului (continuare in pag. 11)
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Muncii Coreean. Nivelul de trai al poporului nordcoreean a crescut an de an, cu toate că blocada
economică impusă de americani se menține și astăzi.
Realizările obținute de Coreea de Nord nu erau
posibile fără o armată puternică și fără un popor gata
oricînd să își apere țara, cu orice tip de armă, gata pentru
un RĂZBOI TOTAL.
Aici îl citez din nou pe Conducătorul Suprem al
poporului Coreean, KIM JONG UN:
„Partidul nostru și-a concentrat consecvent
efortul primordial spre construirea unei armate
INVINCIBILE, capabilă să apere cu devotament
bunăstarea, viața și avutul populației. Poporul nordcoreean este un popor admirabil, un popor cu
DEMNITATE, un popor pașnic, care întotdeauna și-a
apărat granițele țării și cerul albastru al patriei.
Pe data de 10 octombrie 2015, poporul nordcoreean a sărbătorit 70 de ani de la întemeierea Partidului
Muncii din Coreea.
Cu acest prilej, Conducătorul Suprem al
poporului Coreean, KIM JONG UN, a ținut o cuvîntare
în orașul Pyongyang. Iată ce spunea el, printre altele:
„Deși Coreea nou-născută era atît de fragilă, ea
s-a confruntat cu războiul devastator provocat de
imperialiștii SUA, obsedați de supremația mondială, iar
pe cînd ne reconstruiam patria din ruine și într-un efort
îndîrjit, strîngeam cureaua, ei ne-au supus unor noi
pericole de agresiune; iar atunci cînd ne dezvoltam
economia națională, ei ne-au barat drumul prin sancțiuni
și o blocadă fără precedent în istorie”.
Din acest pasaj rezultă clar cîte sacrificii a
trebuit să facă poporul nord-coreean pentru refacerea
țării distruse de război, cîtă muncă EROICĂ a trebuit
depusă în condițiile blocadei economice impuse de
imperialiștii americani, pentru ca, în final, Coreea de
Nord să fie o țară puternic dezvoltată economic și militar,
sub conducerea Partidului Muncii Coreean.
Nivelul de trai al poporului nord-coreean a
crescut an de an, cu toate că blocada economică impusă
de americani se menține și astăzi.
Realizările obținute de Coreea de Nord nu erau
posibile fără o armată puternică și fără un popor gata
oricînd să își apere țara, cu orice tip de armă, gata pentru
un RĂZBOI TOTAL.

Aici îl citez din nou pe Conducătorul Suprem al
poporului Coreean, KIM JONG UN:
„Partidul nostru și-a concentrat consecvent
efortul primordial spre construirea unei armate
INVINCIBILE, capabilă să apere cu devotament
bunăstarea, viața și avutul populației.
Armata Populară s-a dezvoltat într-o armată
revoluționară de elită, capabilă să învingă dintr-o singură
lovitură orice forță agresoare. Sistemul defensiv al
întregului popor, al întregii țări s-a fortificat permanent,
statul nostru devenind o fortăreață cu ziduri de nepătruns,
O PUTERE MILITARĂ DE CLASĂ MODIALĂ.
Forțele noastre armate revoluționare au fost
întotdeauna puternica spadă care a apărat patria,
revoluția și poporul; au fost impetuoasa avangardă,
brigada de șoc, au fost cele care au creat prosperitatea
patriei și fericirea poporului”.
Astăzi, în anul 2018, Coreea de Nord este
amenințată de către imperialiștii americani cu sancțiuni
economice fără precedent, președintele american Donald
Trump lansînd un avertisment voalat că „Epoca răbdării
(față de Coreea de Nord - n.a.) a trecut”.
Iată ce declara conducătorul Partidului Muncii
din Coreea, KIM JONG UN, în urmă cu trei ani (10
octombrie 2015):
„Partidul nostru poate declara solemn că, astăzi,
forțele noastre revoluționare pot riposta oricărui tip de
război la care ar recurge imperialiștii SUA și că sunt pe
deplin pregătite să apere fără șovăire cerul albastru al
patriei și siguranța populației”.
Astăzi, în mai 2018, Coreea de Nord și Coreea
de Sud, după 68 de ani de despărțire, sînt tot mai aproape
de pace și de momentul istoric al UNIRII CELOR DOUĂ
COREI.
În încheierea acestui articol, îmi exprim speranța
și dorința unei viitoare uniri a celor două Corei într-o
singură COREE, PUTERNICĂ ECONOMIC ȘI
MILITAR, ȘI RESPECTATĂ pe plan internațional.

Coman Voicu - comunist
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
Junii corupți ai democrației

Mariana Aurelia Pleșa

A început sezonul estival! Forfotă mare pe litoral!
Elicopterele bogaților aterizează direct pe fesele iubitelor,
făcîndu-le să urle de bucurie... și extaz! Șampania de sute de
mii de euro, cu foiță de aur, sosește fie cu roaba, fie cu
coșciugul, înconjurată de artificii și flăcări, asemenea unui
ritual satanic. Așa o fi arătînd iadul? Cluburile gem de clienți
bogați, afaceriști dornici de adrenalină și de noi experiențe
erotice... Animatoarele, fericite că au dat lovitura vieții lor, urlă
din răsputeri că le place rău de tot, că vor să moară de gît cu
iubiții lor, că nimic nu le mai desparte de... portofelul
acestora... E o feerie.
La un moment dat, sub Steagul României, întins sub formă
de cort, tinerii zburdalnici se drogau și beau fără măsură, în
timp ce îngînau „Deșteapta-te române”. Alții purtau tricouri pe
care scria Ciuma Roșie. Ce blasfemie! Cîtă incultură! Să fie,
oare, aceștia Junii corupți ai lui Eminescu? Sau urmașii lor?
Oricum, între timp au suferit mutații genetice și au ajuns sub
nivelul celor dintîi. Se comportă ca niște primate.

Răcnesc și se împerechează! Non-stop! Este o mare de
păpuși gonflabile și de vibratoare!
Concomitent, în casele sărace, copiii se culcă flămînzi, iar
mamele lor nu au bani să le cumpere încălțaminte să poată
merge la școală! Spitalele se prăbușesc, acolo se moare cu zile,
aparatura medicală este veche și ruginită, industria este
încheiată și România este pe tobogan!
În schimb ne-au invadat beizadelele! Aceștia sunt pruncii
hoților mai vechi și mai noi! Indivizi care nu muncesc, nu au
nici meserie și le vin milioanele de euro din cer. Sunt proști și
insensibili! Vulgari și la fel de lacomi precum părinții lor! E
nevoie de deratizare! De o clasă politică adevărată.Lîngă un
aparat de cafea, un octogenar se confesează:
- Am vrut să mă căsătoresc! De aceea am venit pe litoral.
Am găsit o duduie tînără, m-am îndrăgostit, ne-am sărutat timp
de o oră și a dispărut! O dată cu portofelul meu! M-am
împrumutat la Casa de Pensii c-am zis că fac nuntă și cînd
colo...
- Așa-i la mare, îl încurajez eu... Ai surprize la tot pasul!
Las’ că te-nsori dumneata!
La cîțiva metri, o parapantă a căzut în capul unei bunici
excentrice mai mult goală -cu un costum de baie bine decupat.
A scăpat cu bine și i-a strigat criminalului:
Te-ai orientat nenorocitule! M-ai și ochit! Acu’ să vii să-mi
îndrepți oasele!
Toate aceste imagini mi-au lăsat un gust amar. Speram într-o
lume mai bună, dar ne-am trezit cu o mulțime de vietăți
sîngeroase, care nu fac parte din specia umană. Cred că sunt
cele ce au fost izolate în piramide. În timp ce filozofam, am
auzit în spatele meu, o voce răgușită.
-Dă-te, fă, la o parte, că trec cu bolidu’!
E Ferrari!

Elevii ruși și români, împreună de Ziua Copilului
La inițiativa Asociației de Prietenie Româno-Ruse, în
preajma zilei de 1 iunie (pe 29 mai a.c.) a avut loc o întîlnire
între elevii Școlii Ruse de pe lîngă Ambasada Federației Ruse
în România și elevii Școlii Gimnaziale „Gh.Manu” din orașul
Budești, județul Călărași. Delegația Școlii Ruse a fost însoțită
de însuși ambasadorul Federației Ruse în România, Valery
Kuzmin.
Despre ce s-a întîmplat la această manifestare ne vorbește
într-un mod original animatoarea acestui proiect, profesoara
de engleză a Școlii din Budești, Mihaela Dumitrașcu .(P.I.)
DISEMINARE PROIECT „ERASMUS PLUS”
Şcoala Gimnazială „Ghe. Manu” Budeşti primeşte vizita
Excelenţei Sale, domnul ambasador al Federaţiei Ruse,Valery
Kuzmin, însoţit de elevii Şcolii Ruse din Bucureşti 29 mai
2018... Am simţit din nou bucuria de a fi copil într-o lume a
prieteniei...
Am observat că nu contează prea mult ce naţionalitate eşti

atunci cînd sufletele vorbesc fără cuvinte...
Ne-au impresionat entuziasmul, implicarea şi spiritul
competitiv al copiilor din cele două şcoli partenere, care s-au
întîlnit pentru a desfăşura activităţi specifice zilei de 1 iunie. Şiau demonstrat abilităţile sportive printr-un meci de fotbal (scor
5 - 2 pentru gazde), după care am asistat la un frumos moment
artistic, menit să ne dăruiască o amintire frumoasă peste timp.
Colegii noştri, profesori de la Şcoala Rusă, au venit însoţiţi
de copii talentaţi care-au oferit un adevărat spectacol din care
nu a lipsit baletul și cîntecul „Katiușa”.
Printre poezii, prin care a fost omagiat marele scriitor rus
Aleksandr Sergheevici Puşkin, elevii Şcolii Gimnaziale „Ghe.
Manu” Budeşti au dansat şi au cîntat lăsîndu-le pe doamnele
profesoare să prezinte distinşilor oaspeţi o sîrbă jucată cu patos
şi voie bună, răsplătită cu multe aplauze. Copiii s-au
împrietenit şi, atît domnul ambasador, cît şi domnul director al
Şcolii Ruse ne-au invitat pentru un schimb
(continuare in pag. 13)
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Excelența Sa, Dl. Ambasador al Federației Ruse Valery
Kuzmin și Petre Ignatencu impreuna cu elevii artiști ruși

de experienţă, la Bucureşti, urmînd ca activităţile ce vor
v-a aprobat învoirea. Le mulţumim şi autorităţilor
fi susţinute să aducă un plus de colaborare şi prietenie
locale care ne-au onorat cu prezenţa şi nu în ultimul rînd,
domnului preşedinte al
între cele două şcoli
Asociaţiei de Prietenie
devenite acum partenere.
Româno-Ruse,
Petre
Ne-am dat seama cît
Ignatencu,
inițiatorul
de mult contează să le
acestui proiect. Nu am fi
oferi copiilor astfel de
reuşit nimic din aceste
experienţe, deoarece s-a
lucruri minunate, dacă
văzut clar cîtă bucurie
nu am fi fost dornici de a
le-a adus această zi
simţi cît mai des posibil
specială... Cât de mîndri
minunatul sens
al
erau cînd şi-au văzut
Elevii ruși și români împreună de Ziua copiilor.
cuvântului „ECHIPĂ”...
doamnele profesoare,
învăţătoare sau educatoare emoţionate, îmbrăcate în
Şi acest lucru se datorează în cea mai mare măsură
costume populare, pregătindu-se pentru dansul conducerii şcolii noastre, se datorează domnului director
tradiţional românesc, încît au şoptit: „Sunteţi zînele Daniel Huţan, deoarece ne-a susţinut permanent în astfel
noastre!” Nu vă imaginaţi cît au contat aceste cuvinte
de situaţii, dorindu-şi ca elevii acestei şcoli să treacă de
pentru noi, cadrele didactice...
barierele ce îngrădesc un viitor şi să
Dincolo de emoţia datorată prezenţei
viseze la o viaţă mai bună, reuşind
atîtor distinşi oaspeţi, mîndria
astfel să fie mai implicaţi şi mai
elevilor noştri ne-a copleşit dintr-o
motivaţi să depună efortul necesar
dată...
pentru a realiza multe din lucrurile
Am respirat adînc şi, cu stîngăciile
ce-ar fi presupus obstacole de
de rigoare din timpul dansului, am
netrecut înainte.
reuşit să transmitem emoţia care ne
În speranţa că îşi vor găsi drumul
stăpînea sufletul...
în viaţă, vom continua să le fim
Şi nu a fost de-ajuns... Sub imboldul
aproape şi ne vom bucura împreună
momentului, doamna inspector şcolar
de fiecare
activitate încununată de
pentru limbi moderne, Corina
succes.
Diaconu, s-a ridicat şi a mulţumit
Azi au înţeles încă o dată că a fi
tuturor pentru dăruirea de care-au dat
singur e mult mai greu decît a fi
dovadă, spunînd cu sinceritate că
împreună, iar „împreună” aduce mai
Şcoala Budeşti are un colectiv cu
mult sens fiecărei zile. La vîrsta lor
suflet, care se poate numi, fără
înseamnă ECHIPĂ, COLABORARE,
exagerare, „o mare familie”...
PRIETENIE şi REUŞITĂ!
Aveţi dreptate, stimată doamnă
inspector şi vă mulţumim din suflet
Prof. lb.engleză Mihaela Dumitrașcu,
pentru cuvintele frumoase şi timpul
Şcoala „Ghe. Manu” Budeşti
Prof. Mihaela Dumitrașcu
alocat
activităţii
noastre,
atît
coordonatoarea manifestării
dumneavoastră cît şi conducerii
Inspectoratului Şcolar Judeţean, care
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Ambasadorul Cubei la o lecție de geografie cu elevii români
Pe 17 mai, ambasadorul Cubei, Roberto Cesar

Hamilton Magana, a participat la o „lecție de geografie”
cu elevii Școlii Gimnaziale „Ghe. Manu”, din orașul
Budești, județul Călărași, avînd ca temă „Republica Cuba
- ieri și azi”.
Manifestarea a fost organizată la inițiativa Asociației
de Prietenie româno-cubaneză „Che Guevara”, condusă
de Petre Ignatencu - președinte și Emilia Goldhagen președinte executiv, fiind acceptată de conducerea școlii,
personal a directorului acesteia, prof. Daniel Huțanu, și
organizată cu multă pasiune și determinare de prof.
Mihaela Dumitrașcu, care a reușit să mobilizeze
exemplar elevii și profesorii școlii în reușita acesteia.
Ambasadorul Roberto Cesar Hamilton Magana a fost întîmpinat cu pîine și sare, conform tradiției românești, după
care în timpul „orei” a răspuns cu sinceritate și mai puțină diplomație, la întrebările elevilor, care nu au fost, unele din
ele, nicidecum diplomatice, lămurind multe din aspectele vieții de ieri și de azi din Cuba socialistă, stîrnind și mai
mult interesul pentru această țară latino-americană caraibiană și insulară, CUBA, țara cîntecului și dansului.
La întîlnire au mai participat reprezentanți ai autorităților locale, în frunte cu primarul interimar, Nae Sinel.
P.I

CE SE MAI PETRECE PE LA NOI…
Era tot ce ne mai lipsea, scandalul provocat de chitaristul
de la PNL, partid care ar trebui să-şi schimbe sigla, pentru că
de „naţional” nu are nimic. Ceea ce mi se pare straniu e că toţi
cei care comentează, uită două lucruri esenţiale şi anume:
votanţii şi faptul că sîntem totuşi în anul Centenarului.
Se pare că nici pe votanţi, nici pe cei care dau pe dinafară
de cît patriotism invocă, nu pare să-i deranjeze această atitudine
a politicienilor.
În acest caz, avem ce merităm: politicieni care, pentru
ambiţii, nu ţin cont că provoacă instabilitate politică. Şi dacă
domnii din PSD nu au destul curaj să spună lucrurilor pe nume,
ar trebui să reacţionăm noi, pentru că jurnaliştii nu par să vadă
nici ei mare lucru.
De exemplu, abia s-a şoptit că domnul Preşedinte, care îi
acuză pe alţii de trădare, prin interpuşi, a stat la masă într-o
reuniune cu un stat pe care România nu-l recunoaşte. Asta cum
s-o fi numind domnule Preşedinte ?
Şi încă în anul Centenarului, de care desigur nu vă pasă,
pentru că la Cotroceni aţi ajuns ca să vă simţiţi confortabil între
două vacanţe! Şi dacă tot vreţi să vă informeze ceilalţi unde
merg şi ce fac, dumneavoastră aţi cerut aprobarea
Parlamentului să vă întîlniţi cu cei din Kosovo? Sau aţi devenit
peste noapte dictator şi noi nu ştim?
Ceea ce ar trebui să-şi mai amintească măcar ziariştii e cam
ce influenţă aţi avut în instalarea guvernului dvs.
După Colectiv, în dimineaţa următoare, domnul procuror
general a vorbit despre o încadrare a faptelor cu intenţie şi a
spus că va cerceta. A fost chemat la Cotroceni şi a schimbat
încadrarea.
Numai că v-a luat gura pe dinainte cu „a trebuit să moară
oameni”; poate v-a trădat subconştientul, situaţie în care
domnul ambasator al SUA a venit în următoarea oră la
Cotroceni să dreagă busuiocul. Acum faceţi acelaşi joc.

Aşa ne trebuie, dacă nu le-am cerut americanilor să şi-l ia
acasă cît mai repede! Dar nu e nimic. Nu e mai grav decît că
unii vor să ne saboteze Centenarul cu certurile lor. Şi noi
tăcem! Deocamdată... AMARANTA

ŞI PE LA ALŢII
Domnul Trump merge ca racul.
Un pas înainte, doi înapoi. Şi totul din aroganţă şi
necunoaşterea situaţiei. În primul rînd, nu ştie istorie; altfel ar fi
aflat că toate imperiile sfîrşesc la fel şi nu vor fi ei excepţia.
Mai ales după greşelile pe care le fac. Sunt la un pas să
piardă tot ce au cîştigat din întîlnirea cu cei din Coreea de
Nord; Venezuela îi acuză de manevre oculte, iar în Orientul
Apropiat, de la Siria la Iran şi Palestina, îi urăsc cam toţi.
Acum se ceartă şi cu Europa, iar doamna Merkel şi pajul
său, cel care îi face pe toţi conducătorii Franţei, de la Napoleon
încoace, să se răsucească în mormînt de ruşine, au dat fuga la
domnul Putin, în timp ce euroscepticismul e în creştere.
În vremea asta,„perfidul Albion” tace complice. Ba a mai
pus şi de o nuntă, una cu scenariu de Holywood, în care
monarhia britanică nu a avut nimic de zis; doar a privit
stupefiată la un film cu gesturi şi replici îndelung exersate în
faţa oglinzii.
Îl lasă pe mire să se bucure de asta pe moment, dar nu cred
că regina va tolera ca noua venită să-şi pună cizmele de cowboy
pe mesele de la Buckingham Palace. Chiar dacă poartă inelul
Dianei.
Ori tocmai de aceea.
În rest, numai de bine. Fostele ţări socialiste se coalizează
încet, chiar în cadrul Uniunii, Salvini vrea să scoată Italia din
zona euro şi nu numai, de Grecia nu se
(continuare in pag. 15)
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mai aude şi nici Spania nu se simte prea bine...
În contextul ăsta complicat, sar şi ai noştri ca musca în
lapte, fără să analizeze şi mai trag „unul hăis şi altul cea”, fără
să se consulte cu oameni care mai ştiu ce e aceea diplomaţie.
Nici măcar cu ministrul de externe ori consilierul pe
externe de la Cotroceni, că doar ei sînt deştepţi!
Cei puternici, în goana lor după resurse şi pieţe de
desfacere, nu mai analizează situaţiile. Şi nu observă că, de
undeva, poate de pe puntea unui submarin, la fel ca altădată, cu
faţa aceea impenetrabilă, domnul Vladimir Putin face calcule
reci. AMARANTA

Încotro, România?
România anului 2018 seamănă cu România anului 1944...
O „parte” din România „ține" cu SUA și Israel și o „parte”,
cu Uniunea Europeană.
Nimeni din România nu dorește nici o relație cu Federația
Rusă.
Și e interesant ca atît Uniunea Europeană, cît și SUA și
Israel au relații bune cu Rusia. Economic și diplomatic.
Rusia și SUA sînt interesate ca Uniunea Europeană sa nu
funcționeze cum trebuie. Totul este pentru suveranitatea
economică și resursele financiare și naturale și raportul
comercial. O Uniune Europeană puternică nu este bine văzută
de nimeni. Nici la Casa Alba, nici la Kremlin.
Din Asia apare China cu tot ceea ce înseamnă ea economic
și financiar. Plus resursele umane.
Seamănă cu anul 1944 situația de acum?
Nu este război, însă mi-e teamă ca seamăna situațiile
izbitor.
În anii 1945 - 1947 lumea credea ca vin americanii și ne
vor ajuta. Nu au venit. Regele Mihai a așteptat și el răspunsuri
oficiale de peste ocean. Nu au venit.
Acum sîntem împreună cu Uniunea Europeană, dar ascultăm
de Statele Unite ale Americii. Am vrea să profitam de
amîndouă, dar ne furăm singuri căciula.
Doar istoricul militar Mircea Dogaru ne atrage atenția că ne
jucăm cu focul. Cele două mari puteri mondiale nu fac nimic
fără să se consulte reciproc. România nu face ce ar trebui să
facă. Hadrian

Europa ne vrea parteneri
Europa ne vrea parteneri și asta este foarte adevărat. Din
păcate, noi ne ținem cu dinții de Statele Unite ale Americii și
uităm unde ne aflăm. America este peste Ocean, iar noi ne
situăm în Europa.
Așteptăm „mură în gură” totul. Ceea ce trebuie să facem în
toate domeniile. Este mai rău decît într-o colonie. Asta este.
Vă propun sa reflectați la acele lucruri și stări de fapt pe
care trebuie să le explicăm tuturor țărilor europene :
1. Nu putem face parte din două sisteme de securitate : fie vom
rămîne cu NATO, fie vom intra în armata europeană pe care
alianța Franța - Germania o doresc.
2. Cu un efectiv militar și de securitate naționala sub 60.000 de
militari și civili ce sînt angajați în aceste sectoare, cu tehnică

militară cumpărată pe bani mulți, din afară, și cu mulți ofițeri
cu vîrste ce depășesc 50 ani trecuți în rezervă, noi, ca țară, NU
putem face față unui eventual conflict militar.
3. Economia României este doar 4% în mîinile statului. În
cazul unui conflict, cum putem rechiziționa economia pentru
război? Trebuie salvată economia de stat, băncile cu capital de
stat, întreg sistemul energiei electrice și de apărare, prin Fondul
Suveran de Investiții și Dezvoltare. Altfel, nu putem susține
economic și financiar nici o activitate de rezistență.
4. Nu sîntem atenți la cerințele Uniunii Europene. Ne
interesează ce spune SUA în orice domeniu economic, social
sau politic.
Inteligența în diplomația românească nu mai are valoare, așa
cum avea altădată.
5. În domeniul economic, financiar și IT nu avem nici o viziune
europeană. Nu am prezentat nici un proiect viabil. Așteptăm să
ne spună alții ce și cum.
6. Dorim o Europă a mediului înconjurător sănătos. La noi nu
ai cum, pentru că dispar pădurile și nu reîmpădurim prea mult.
7. Cum să facem hrană pentru poporul român când peste 50%
din suprafața agricolă este a străinilor?
8. Infrastructura României lasă de dorit.
9. Nu sîntem în stare să facem o lege a salarizării unitare pentru
bugetari. Nu sîntem în stare sa spunem că marile companii
naționale și locale nu pot avea mai mult de 25% în plus salarii
față de organigrama bugetară.
10. Creăm indemnizații speciale pentru un grup mic de
persoane și ne plîngem că nu există bani la buget. Hadrian

Un gest riscant
Un gest de omenie de care vor profita oamenii politici.
Gestul medicilor de la Spitalul Municipal Lugoj, care au
fost de acord să doneze cîte 100 lei pentru a echilibra salariile
celorlalți colegi, care au pierdut în urma noului sistem de
salarizare.
Așadar, aici este vorba de diferențe de salarizare mari;
20.000 de lei - medic și 2000 de lei alt angajat din sistemul de
Sănătate.
Cum bugetul de stat nu poate da mai mult pentru salarii,
există trei variante :
- reduci de la medici cu 15 - 20% din salariul de bază;
- egalitate deplină la grila de salarii;
- faci ca medicii din Lugoj: donezi o sumă fixă pentru ceilalți
colegi.
Gestul medicilor din Lugoj poate fi speculat de către
oamenii politici prin a forța medicii sa doneze lunar 300 - 400
de lei pentru a rezista spitalele:
-100 de lei pentru a compensa celelalte salarii;
-100 de lei pentru a plăti parțial utilitățile și arieratele
spitalelor;
- 100 - 200 de lei pentru plata parțială a medicamentelor,
echipamentelor și materialelor medicale. Hadrian

Risipa Nu poate ajuta România
Din păcate, sînt lucruri care se spun cu jumătăți de gură, dar
care sînt în favoarea unor grupuri politice sau a unor categorii
sociale. Punct.
Vă spun ca astfel nu văd bine !
(continuare în pag. 16)
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economic România. Va las să lecturați și analizați singuri cîteva
situații:
1. Partidele politice parlamentare românești primesc între
minimum 0,01% șiVa las să lecturați și analizați singuri cîteva
situații:
1. Partidele politice parlamentare românești primesc între
minimum 0,01% și maximum 0,04% din Produsul Intern Brut,
potrivit unui nou proiect privind finanțarea partidelor politice,
validat de președintele României la începutul anului 2018. Asta
înseamnă că dacă partidele parlamentare au primit în decembrie
2017 suma totală de 3,2 milioane de lei, în martie 2018 au
primit 7,0 milioane de lei.
2. Peste 9.000 de persoane au beneficiat în anul 2017 de un
cumul pensie legală și de indemnizație (pensie) specială. Legal,
aceste categorii au primit de la Casa Națională de Pensii cca
181,27 milioane de lei. Diferența pînă la 877,12 milioane de
lei, de la bugetul de stat s-a plătit.
3. Guvernul României s-a împrumutat, în medie, cu un miliard
de euro pe lună în intervalul ianuarie 2017 - aprilie 2018. În
anul 2018 România mai plătește împrumuturile făcute de
Guvernul din 2009.
4. Toate rezervele și dividendele obținute de companiile în care
statul român este investitor majoritar pentru anul fiscal 2016 au
fost atrase la bugetul de stat. Pentru anul fiscal 2017 doar
Hidroelectrica are preconizat un profit brut de 1,6 miliarde lei.
5. Există multe organisme care se ocupă de macro-investițiile
României. Rezultatele le cunoaștem. După ce inaugurăm o
Investiție, mai trebuie o sumă de bani căci s-au constatat
probleme (vezi porțiuni de autostradă și noul stadion al
Craiovei, de exemplu).
6. Faptul că Nu există voință de a începe activitatea Fondului
Suveran de Investiții și Dezvoltare reprezintă o problemă de
viitor a economiei României.
7. Guvernul Partidului Comunist Român încerca să țină o țintă
de 30% din bugetul de stat dedicat investițiilor. Guvernul
Partidului Comunist Român a plătit integral datoria externă a
României, care, cu dobânzi cu tot, a fost de peste 20 de
miliarde de dolari în peste zece ani. Hadrian

Românie, unde vei ajunge?
Modelul Românesc ar trebui să ne călăuzească în tot ceea
ce întreprindem. Comparăm ceea ce facem astăzi cu ce fac alte
state.
Nu contează domeniul de activitate. Nu contează legislația
din care ne inspirăm. Ea poate fi de oriunde. Acest lucru a fost
ca o otravă primită, picătură cu picătură, pentru România.
România, prin conducătorii ei, ar trebui să analizeze, să filtreze
ce este bun pentru țară și să facă numai ceea ce este bun pentru
țară.
Vorbim despre reforme în diverse domenii de activitate și,
apoi, după aplicare, la nici o lună, le modificam.
La salariile bugetarilor și a companiilor de stat Nu se vrea
o respectare a unor eșaloane. De la 1 la 10, 12 sau 15, cum se
dorește. Companiilor să li se permită să aibă salarii cu
maximum 20-25 % mai mari față de eșalonul pentru bugetari.
Nu este greu. Exemplu: un contabil de la muzeu, școală,
primărie sau spital să aibă aceeași încadrare pe eșalon (eșalon
3), iar contabilul de la compania de stat sa aibă eșalon 3, +,
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după posibilități, maximum 20% salariu de încadrare.
La pensiile de stat este simplu să calculăm. Din ultimii 10
ani lucrați se iau cei mai buni cinci ani la salariul brut și apoi se
face media. Să nu fie mai mică de cca. 80% din salariul minim
brut pe economie. Să avem minimum 15 ani lucrați, vîrsta de
pensionare să fie de 63 ani la bărbați și 60 ani la femei (de
exemplu).
Orice ajutor social dat unor persoane care sînt apte fizic
și psihic, dar nu reușesc să se angajeze, să facă diverse activități
în folosul comunității contra unor ajutoare financiare și /sau
materiale.
Orice parlamentar, primar sau președinte de consiliu
județean, cînd este în activitate, are vechime pentru anii lucrați
(se iau în considerare la pensie). De ce să mai aibă o suma de
1500 de lei lunar (de exemplu) în plus pe lîngă pensie? Că ai
avut șansa să fii acolo sus timp de patru ani? Dacă ai două
mandate, suma crește. Dar cel care are peste 35 de ani lucrați și
are o pensie de 1100 - 1300 de lei pe lună?
Nu înțeleg cum conducătorii politici ai României Nu
învață nimic din istorie. Faptul ca dai un pic azi, mîine la fel,
din avuția țării, nu deranjează pe nimeni. Ne vom trezi că
sîntem români doar cu numele. Restul nu va mai fi al nostru:
economie, finanțe, clădiri, cultură, ape, munți, păduri, etc.
Hadrian

Coreea de Nord a declarat că este încă
deschisă dialogului cu Statele Unite,
după ce președintele Donald
Trump a anulat summitul
dintre cele două, o
decizie „extrem de regretabilă”,
potrivit Phenianului.
„Noi reiterăm în continuare Statelor Unite determinarea
noastră de a sta față în față, oricînd și în orice fel, pentru a
rezolva această problemă”, a declarat Kim Kye Gwan,
adjunctul Ministrului Afacerilor Externe de la Phenian , potrivit
agenției coreene de știri, KCNA.

China consideră că ar trebui să se
profite de „oportunitatea istorică”
și că reuniunea SUA - Coreea de Nord
ar trebui să aibă totuși, loc
Ministerul chinez de Externe a semnalat, la începutul lunii
iunie?, că decizia luată de președintele american, Trump,
dezamăgește comunitatea internațională, care ar fi fericită să
vadă că se realizează pacea și stabilitatea în peninsula coreeană.
China a cerut vineri Statelor Unite și Coreei de Nord să
profite de „oportunitatea istorică” deschisă în ultimele luni și să
organizeze summit-ul, după ce Donald Trump a suspendat
întîlnirea programată pentru 12 iunie în Singapore.
„În condițiile actuale, credem cu tărie că ambele părți pot
evalua evoluțiile pozitive recente și rămîn angajate în căutarea
unui acord”, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului de
Externe al Chinei, Lu Kang.
Adunate de Pop Ciprian
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Capcana capitalismului popular

Crimele comunismului în România...

În presă și, în general, în media, e o adevărată mișcare
de atragere a tinerilor, în special de a deveni antreprenori
adică... patroni și să instituie în ei încrederea în capitalism și
capitaliști, ca urmare a unor proiecte ale Uniunii Europene.
Bieții oameni nu știu ce înseamnă, de la cozile de
depunere a actelor și declarațiilor unele lunare altele o dată pe
an, bani cheltuiți aiurea pe telefoane, antete, cărți de vizită,
deplasări de multe ori sterile, amenzile de la cea mai simplă,
pentru că ai uitat să depui nu știu ce document la timp pînă la
altele mult mai mari și mai grave, posibilitatea de a-ți pierde
chiar locuința, fără ca minunea mult așteptată, profitul - să se
împlinească; tensiuni și certuri în familie din cauza banilor, și
chiar despărțiri.Toate astea fac parte din deliciile capitalismului
popular. Puțini vor reuși, și de cele mai multe ori cei care
reusesc au în spate rude sau cunoștinte cu firme, care le predau
o parte din mărfuri ca să le plaseze, sau mai spală niște bani,
sau alte malversațiuni. Dar guvernele capitaliste vor să
acrediteze capitalismului popular, că toată lumea poate reuși,
numai să vrea. Patronii cu multe milioane nu se încurcă
nicicînd cu începătorii și au, de multe ori, averi făcute prin ani
de zile de furturi acoperite sub denumirea de afaceri.
Există o categorie de patroni care nu au cine stie ce
bogăție, mai ales diverși meseriași care oferă servicii către
populație, mici afaceri comerciale de cartier atît de utile,
modești și fără pretenții, avînd, în general, 1- 5 angajați, de
obicei membri de familie sau apropiați, care au mai mult statut
de proletari decît de patroni.
Mare deosebire față de marii rechini, trădători ai poporului
român pentru blidul de linte al americanilor sau al vestului
european.
Acum se promite un capital de început pentru românii care
revin din străinatate. Este aproape imposibil să reușească,
ținînd seama de mafia ce se formează aici, de la marile la micile
afaceri.
O întreagă societate de viermi interlopi profită și storc
firmele fără putere și fac un coșmar din orice operațiune.
Aceasta este adevărata față a capitalismului popular, care a
mai fost încercată acum mai mulți ani sub forma de împărțire
de acțiuni angajaților -care au fost apoi vîndute prin
intermediari- și care au ajuns tot la marii jucători. În acest fel sau distrus multe întreprinderi care au intrat pe mîinile unor
diletanți în tehnică și industrie, dar versați în tot felul de
nelegiuiri.
Situația ar putea reveni la normal numai prin instaurarea
societății fără exploatare - societatea socialistă. Așa cum
practica o demonstrează, o societate socialistă de succes, a fost
RSF Iugoslavia, prosperă și liberă, în care au coexistat atît
proprietatea de stat, cît și mici afaceri private, ateliere, ferme,
magazine de cartier. Din păcate, imperialiștii au găsit și acolo
metode de a distruge această țară prietenă, tocmai pentru că
reprezenta un succes.
Istoria și mersul ei înainte, arătat de dialectica marxistleninistă, nu poate fi oprită, iar lumea va evolua spre socialism,
neabătut, deoarece proletariatul nu mai dorește lanțurile, chiar
aurite, ale capitalismului.
Sergiu Fendrihan

De 28 de ani se vorbește despre „crimele comuniste” din
România, iar ziarele nu mai prididesc să publice articole de
acest gen făcute într-un mod mai mult decît manipulator și
părtinitor. Articolul de față a plecat de la articolul care a apărut
în publicația Certitudinea, nr. 15/2018, cu titlul „Genocidul
comunist” (un adevarat serial) sub semnătura lui Cicerone
Ionițoiu. Ca să fie și mai convingător, inserează o poză cu niște
cranii, luată nu se știe de unde - putea fi luată de la Auschwitz
sau de la un osuar mănăstiresc! În acest articol se vorbește
despre arestarea „bieților” partizani anticomuniști (înarmați), de
torturarea lor în beciurile, neapărat ale, Securității, de procese
și inchisoare politică!!!
După autor, cei care atacau noile autorități constituite după
al Doilea Război Mondial, după 23 august 1944, dar mai ales
după alegerile generale din toamna anului 1946, trebuiau lăsați
„liberi si veseli” ca niște fluturași să-și exercite activitatea
distructivă și cu adevărat criminală, în timp ce în țară se făceau
eforturi mari pentru a stabili ordinea și disciplina în societate,
condiție esențială pentru a construi, practic de la zero,
societatea cea nouă, fără exploatarea omului de către om, în
folosul clasei proletare, a tuturor celor care muncesc!
Acest vajnic anticomunist, autorul articolului menționat mai
sus, uită că în închisorile din perioada capitalistă, politice sau
nu, au zăcut și și-au pierdut viața peste 20 de mii (după unele
statistici) de militanți sindicaliști, socialiști și comuniști, pentru
simplul fapt de a fi comuniști (toți erau catalogați comuniști
atunci cînd erau acuzați) și pentru fapte ca: au răspîndit
manifeste; au militat pentru drepturile muncitorilor
(proletariatului); au luat parte la greve etc., dar fără a folosi
violența armată contra guvernelor capitaliste cum a fost cazul
„partizanilor”. Se cunosc, din povestirile fruntașilor comuniști
încarcerați la Doftana sau alte închisori „democratice”,
cunoscute azi drept închisori „comuniste” (Gherla, Rîmnicu
Sărat, Tîrgu Jiu, Văcărești și altele) torturile și chinurile la care
au fost supuși aceștia (inclusiv tov. Gheorghe Gheorghiu -Dej,
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și mulți alții).
Fără a nega greșelile inerente făcute, din exces de zel și
tendința de răzbunare personală a unor anchetatori (milițieni,
securiști sau procurori), așa-zisul „genocid comunist” nu a
existat. În același timp, numeroase victime ale comunismului
erau supuse la
„chinurile” alfabetizării și învățarea unei
meserii în școlile profesionale, la „infernul” fabricilor și
uzinelor, dar și al șantierelor naționale, la „îngrozitorul chin” de
a primi pe gratis apartamente de la stat, de a avea pe gratis
asistența medicală si alte asemenea „agresiuni” inimaginabile
contra populației, toate făcute de comuniști!
Un proces al capitalismului ar scoate mult mai multe puncte
negre. Nu vorbim de războaiele făcute de statele capitalistimperialiste de-a lungul istoriei. Dacă amintim doar de
cucerirea, numai în epoca modernă, a unor țări care apoi au
devenit colonii de unde marii capitaliști și politicienii burghezi
obțineau venituri uriașe în timp ce propriii cetățeni abia aveau
ce mînca, iar munca proletariatului, inclusiv a femeilor și
copiilor, mai mult de opt ore în condiții mizerabile ducînd la
milioane de morți în rîndul populațiilor colonizate, dar și a
celor proprii. Vorbim de faptul că inechitabila repartizare a
(continuare in pag. 18)
beneficiilor în societatea capitalistă
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duce în fiecare moment la sacrificarea vieții multori oameni, dacă ne referim doar la incapacitatea acestora de a suporta costurile
transplanturilor și a altor proceduri medicale. Și e vorba de milioane de oameni, nefericiți ai soartei. Numai în S.U.A. sînt circa 14
milioane de persoane fără adăpost, milioane de șomeri și persoane dependente de droguri și fără viitor, milioane de vieți distruse.
Ca să nu mai vorbim de cunoscutele perioade de crize alimentare din țările în curs de dezvoltare, luptele fratricide și religioase,
imigrația clandestină, toate fenomene ale capitalismului contemporan, cu toată dezvoltarea lor tehnologică și științifică.
Cei care încă mai promovează în societatea noastră anticomunismul, ca să-și acopere neputința de fi mai buni decît comuniștii,
ar face bine să ia exemplul capitaliștilor din Europa occidentală, care au pornit la reevaluarea marxismului prin inaugurarea cu fast
a unei statui uriașe a părintelui comunismului contemporan, Karl Marx, pentru a găsi o cale de reformare a capitalismului.
Vom încheia acest articol menționînd că peste 60% din populația României consideră că proiectul socialist a fost bun pentru țara
noastră.
Petre Ignat
Sergiu Fendrihan

Nicolae Ceaușescu - numele care
transformă prezentul în minciună
O provocare la dezbaterea aspectelor pro și contra, o
apărarii, pe bază de experți, pînă atunci ideea de justiție
punere față în față, fără ipocrizie, a trecutului cu prezentul.
română democratică va fi anulată în fața istoriei;
Acum peste 100 de ani se năștea Nicolae Ceaușescu. Cu
- Acuzația de genocid a fost o aberație, fapt constatat chiar în
certitudine a fost om extraordinar - unii ar spune în bine, alții
primele luni după revoluție;
în rău, dar, oricum, era departe de a fi obișnuit; mă voi mărgini
- Acuzația de subminare a economiei naționale a fost o
să afirm că îi respect în primul rînd pe cei care studiază istoria
aberație, fapt constatat prea tîrziu, din păcate, cînd „greaua
sa, faptele sale, așa cum fiecare pagină importantă a istoriei
moștenire” comunistă s-a dovedit mijlocul de subzistență
merită studiată - în primul rînd pentru a învăța.
națională, pe cînd greaua moștenire capitalistă, sau
democratică, a devenit o
Există multe motive
modalitate de a justifica
pentru care președintele
minciuni electorale, ba chiar
Ceaușescu este lăudat,
și dispariții criminale din
există
și
argumente
avera statului;
împotriva faptelor sale.
- Se estimează că aproape
Acum, după 28 de ani de la
10.000 de femei au murit din
execuția sa, nu mai sîntem
cauza interzicerii avortului,
sub
imperiul
acelor
dar înainte de Decretul din
momente, ci putem încerca
1966 se înregistrau circa 1
să judecăm la rece, să
milion de avorturi anual,
iterăm diversele date care lceea ce înseamnă că în 23 de
au condus pe conducătorul
ani, cît a fost aplicat, au fost
statului să ia diverse decizii
salvate 23 milioane de
și să adopte politici pe care
Pe 20 ianuarie, președintele SUA îi mulțumea lui Ceaușescu
mulți dintre noi le-am blamat.
Dar cred că acum, cînd vedem direct ce se întîmplă în
suflete, total echivalent cu populația României. De menționat
România, dar și în alte state, putem fi de acord că nu există
că astăzi s-a revenit la cifra colosală de omoruri, numite
niciunde perfecțiune, poate nici chiar bine majoritar - și nici
eufemistic avorturi, iar în prezent, în cîteva țări occidentale sunt
măcar nu există vreo administrație din lume care să nu se facă
legi mult mai dure în această privință decît decretul lui
vinovată de etape de autoritarism, de pierderi economice mari
Ceaușescu;
sau de crize, ba chiar de moartea unor nevinovați.
- Situația financiară lăsată de Ceaușescu a fost pozitivă. Acum
Și, culmea!, cu cît apropiem analiza de statele mai puternice,
avem o datorie uriașă, cu o creștere constantă, limitarea acestei
cu atît vedem cum se măresc aceste vicii ale puterii, ale
creșteri a datoriei, nicidecum lichidarea ei, fiind o promisiune
conducătorilor.
electorală și o obligație guvernamentală;
Vă propun o înșiruire de chestiuni care mi se par clare în
- Dezvoltarea economică reală, în toate domeniile, în toate
privința lui Nicolae Ceaușescu, dar și în ceea ce privește
așezările, a fost o realizare colosală, chiar dacă aceasta a
prezentul, iar o punere față în față se impune, dacă nu am
însemnat neglijarea unor facilități în anumite zone. Prin
devenit cumva ipocriți sau prea lași să ne uităm în oglinda
comparație, în prezent, sînt ruine și locuri părăsite în marea
istoriei reale:
majoritate a țării;
- Nicolae Ceaușescu a fost executat după cel mai grotesc
- Proprietatea asupra pămîntului, a bogățiilor naturale, a
simulacru de proces;
apelor, pădurilor, a întreprinderilor era poporului.
- Orice reformă a justiției s-ar face, orice cauze s-ar redeschide
Acum majoritatea celor enumerate aparțin străinătății;
după zeci și zeci de ani, atît timp cît celui care a însemnat o
- Nivelul de trai în ultimii ani ai lui Ceaușescu era scăzut nu
perioadă importantă din toate punctele de vedere nu i se judecă
din lipsă de bani, ci din lipsa mărfurilor. Acum există un
(continuare în pag. 19)
procesul corect, pe bază de probe ale acuzării, dar și ale
excedent de marfă, iar populația este
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din ce în ce mai îndatorată pentru a-și satisface dorințele;
- Siguranța zilei de mîine, atît pentru pensionari cît și pentru
tinerii absolvenți, asigurarea locuinței, a cheltuielilor sociale
erau chestiuni de la sine înțelese și atunci și acum. Dar atunci în
sens pozitiv, acum în sens negativ;
- Economia la combustibili și electricitate de atunci,
întreruperea curentului și a căldurii au fost probleme ale
ultimilor șase-șapte ani, generate de plata datoriilor și
investițiile masive, dar și de o politică forțată, greșit aplicată și
prost explicată;
- Tot în ultimii ani s-a exagerat cu limitarea transmisiei TV. Azi
există un exces de posturi de televiziune, calitatea programelor
fiind extrem de slabă, ceea ce reprezintă un pericol pentru
societate din multe puncte de vedere;
- Cozile la alimente au fost o mare problemă și o greșeală a
regimului Ceaușescu, dar cozile la plăți, la taxe și impozite, la
diverse așa-zise facilități, neclaritatea actelor fiscale,
controalele exagerate și multe altele sînt o problemă a zilelor
noastre, nu a perioadei Ceaușescu;
- Infracționalitatea era redusă, impactul direct cu organele
coercitive era minim... În schimb, astăzi înregistrăm în fiecare
zi un număr imens de relatări despre infracțiuni, multe cu
violență, dar și de arestări, audieri, anchetări, condamnări etc.
- Deplasările în străinătate erau limitate, nu însă interzise.
Acum avem de-a face cu un adevărat fenomen al migrației,
populația scade ireversibil, iar turismul extern este, într-o
proporție imensă, doar un mijloc de adîncire a gregarului, a
imitației unor modele de proastă calitate mult mediatizate;
- Exprimarea pozitivă, mai ales cu argumente, referitoare la
foștii șefi ai statului era permisă, chiar dacă avea unele nuanțe
critice în cazul Mareșalului și al lui Carol al II-lea. Azi este
inclusă și pedepsită aspru în Codul Penal referirea la Mareșal,
dar și la Ceaușescu - în baza acelei condamnări aberante;
- Învățământul era favorizat, alocarea din PIB fiind atunci de
circa 11%. Acum nu mai este nici măcar jumătate, iar calitatea,
cel puțin în zona privată, este lamentabilă; - Respectul,
voluntariatul, rușinea, grija pentru exprimare, sînt noțiuni care
atunci țineau de firesc. Acum sînt pe cale de dispariție;

- Cultura anilor lui Ceaușescu rămîne un reper în multe
domenii, calitatea și acuratețea produsului sau actului de
cultură de atunci, chiar supus unor norme ale „socialismului
revoluționar” fiind net superioară subculturii de import sau a
celei dedicată destrăbălării, promiscuului;
- Religia - cel puțin ortodoxia, catolicismul, marile religii și
culte - nu a fost persecutată pe vremea lui Ceaușescu. Acum
este atacată fie de propaganda fără limitări a sectelor și
șarlatanilor, fie de interese de afaceri sau politice, fie de o așazisă libertate de exprimare;
- Libertatea de exprimare a fost socotită mult timp cîștigul
major al revoluției, dar de ceva timp vedem că exprimarea
politică e cenzurată de patronate sau conduceri, de partizanate,
iar exprimarea artistică decade cumplit, din cauza nivelului tot
mai scăzut al spectatorului, cultura sau alte teme ce impun
abordări elevate fiind, fie excluse, fie pe cale de eliminare din
atenția publică;
- Promiscuitatea exagerată, perversiunile sau deviațiile psihice
au devenit normalități, iar tendința este de a le oficializa;
- România lui Ceaușescu era o țară a păcii, care cîștiga din
relațiile internaționale prietenii și bani. Azi este o țară care
participă la războaie ale altora, se teme de terorism, instalează
baze militare străine pe propriul teritoriu ca să se apere de
dușmani, altădată prieteni și parteneri;
- Ceaușescu nu a semnat tratatul de renunțare la litigiile privind
teritoriile românești din componența Ucrainei. După 1989 au
fost semnate la impunerea Occidentului;
- În fine: România condusă de Nicolae Ceaușescu era o țară
liberă, nu era dominată nici de Est, nici de Vest, nu era datoare
cămătarilor mondiali, era un actor respectat și un arbitru
solicitat în toată lumea diplomatică.
Adaug la listă doar cuvintele președintelui american Jimmy
Carter, spuse chiar la Casa Albă: „Astăzi îl primesc pe marele
conducător al unei mari națiuni”. Comparația? Nu există.
Sunt multe de comentat, dar eu mă opresc aici.
Dragoș Dumitriu - analist sistemic

6 IUNIE: ZIUA LUI PUȘKIN ZIUA LIMBII RUSE
Ziua lui Pușkin
Aleksandr Sergheevici Pușkin (n. 6 iunie 1799 - d. 10
februarie 1837 ) a fost un poet și dramaturg clasic rus din
perioada romantică, epoca de aur a literaturii ruse, considerat a
fi cel mai mare poet rus, fondatorul literaturii ruse moderne și
autorul normelor literare moderne pentru folosirea cuvintelor,
iar lucrările sale aparțin patrimoniului cultural mondial. Pușkin
a fost inițiatorul folosirii dialectului local în poeziile și piesele
sale, creînd un stil propriu de amestec al narațiunii cu teatrul,
idila și satira - asociate cu literatura rusă și influențînd major
scriitorii ruși care i-au urmat.
Prezint mai jos una din frumoasele lui creații poetice.
(continuare în pag. 20)
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Amintire
Cînd zarva zilei se preface-n șoapte,
Și-n piețele, de liniște-acum pline,
Și-așterne umbra străvezia noapte,
Iar somnul cu răsplata trudei vine,
Atunci începe truda mea și chinul,
Și ceasurile picură-n tăcere:
În nemișcarea nopții simt veninul
Mustrărilor arzînd pîn' la durere.
În cugetul meu trist, noian de vise,
Sfîșietoare gînduri s-au ivit.
Iar amintirea iese din abise
Rostogolindu-și ghemul nesfîrșit.
Și recitindu-mi viața mea în silă
Blestem și mă cutremur, plîng amar,
Dar rîndurile triste de pe filă
Răsar prin pînza lacrimilor iar.

ZIUA LIMBII RUSE
„Ziua de naștere a limbii ruse este o activitate
care vizează conservarea și dezvoltarea

acesteia”
Ziua limbii ruse este foarte populară în mediul educațional și profesional.
Evenimentul este sărbătorit cu o masă festivă. Colegii discută știri, își povestesc întîmplările din viață și din activitățile de fiecare
zi.
Felicitări, toasturi încununate de clinchetul paharelor. Guvernul produce discursuri în care se face vorbire despre sprijinul acordat
domeniului lingvistic. Participanții fac schimburi de cadouri valoroase. Unul dintre cele mai rîvnite și mai frcvente cadouri este
cartea rară.
În această zi se obișnuiește participarea la evenimente culturale: spectacole de film, spectacole de teatru, expoziții, concerte și
dans. Elevii organizează lecturi deschise. Sînt reproduse citate din lucrări clasice, rapoarte ale cercetătorilor. O atenție deosebită este
acordată tinerilor autori. Scriitorii își prezintă lucrările, își împart autografele tuturor celor veniți. Posturile de radio și televiziune
difuzează emisiuni dedicate literaturii și subiectelor conexe.
Sursa: Revista Caleidoscopul Rus nr. 27

ACTUALITATEA VENEZUELEANĂ
importanța procesului electoral, recent încheiat, pentru
Consiliul Național Electoral din Venezuela (CNE) l-a
consolidarea democrației în țara sud-americană. „Este un
proclamat pe
Nicolas Maduro președinte al Republicii
rezultat al marilor eforturi de a păstra democrația și pacea în
Bolivariene a Venezuelei, după victoria electorală din 20 mai
țara noastră (...) Am ajuns
2018.
la aceste alegeri conștienți
Ales pentru un nou
de faptul că am construit
mandat, 2019 - 2025, el
o posibilitate în fața
a obținut 6.224.040 de
voturi,
reprezentînd
violenței și a agresiunii
67,81% din voturile
străine
împotriva
Venezuelei; nu am fost
alegătorilor.
niciodată martorii unui
De
la
Centrul
atac internațional atît de
Internațional de Presă
din
Caracas,
grav precum cel care a
președintele CNE din
caracterizat acest proces
electoral”, a spus înaltul
Venezuela, organismul
oficial
în
timpul
care
a
organizat
ceremoniei.
alegerile,
Tibisay
Lucena, a subliniat
(continuare în pag. 21)
Nicolas Maduro proclamat președinte al Venezuelei
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În comunicatul transmis în comun radioului și televiziunii,
președintele Puterii Electorale - una dintre cele cinci Puteri
Publice care susțin structura Statului venezulean -, a afirmat că
organizarea alegerilor din 20 mai a fost marcată de respectul
Părților și de acordurile din Santo Domingo și Caracas,
semnate în lunile anterioare între reprezentanții Guvernului
național și opoziție.
Purtătorul de cuvînt al CNE a respins, în același timp, asediul
guvernelor și organismelor multinaționale care au denunțat
alegerile și au finanțat campanii de mass-media și pe rețele de
socializare din lume pentru a promova abținerea alegătorilor
venezueleni de la vot, „toate cu scopul de a îngrădi democrația
și pacea”.
La rîndul său, președintele reales a reafirmat atașamentul său
față de Constituție și la modul democratic de acțiune practică,
aceasta fiind singura modalitate de a rezolva diferendele din
cadrul națiunii.
El a recapitulat, în acest sens, manevrele destabilizatoare
promovate de către sectoarele opoziției locale și internaționale
împotriva Republicii Bolivariene.
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rasist și intervenționist care în prezent guvernează în
Washington, inspirat de postulate nefaste ale Klu Klux Klan și
care promovează ura, intoleranța și linșajul politic și financiar
împotriva poporului venezuelean demn.
Aceste măsuri abritrare și unilaterale constituie o crimă
împotriva umanității și împiedică dreptul la dezvoltarea
Venezuelei, pun pbstacole la accesul la bunuri esențiale pentru
populație. Guvernul Statelor Unite instrumentalizează nevoile
poporului venezuelean ca armă politică pentru a ataca
instituționalitatea venezueleană și stabilitatea Republicii, și, în
acest fel, promovează răsturnarea șefului statului, președintele
Nicolas Maduro, în cadrul doctrinei imperiale de schimbare a
regimului.
Republica Bolivariană Venezuela reiterează respingerea acestor
măsuri ilegale și face apel la guvernul american să renunțe la
zdrobirea scopurilor și principiilor Cartei Națiunilor Unite și a
normelor dreptului internațional și să folosească relații de
respect și dialog diplomatic bilateral. Venezuela, moștenitoare
demnă a Liberatorului Americii, Simon Bolivar, va apăra cu
voință de fier victoria epică a poporului venezuelean la
realegerea, în nume propriu, a președintelui Nicolas Maduro în
prima magistratură a țării.
Rusia

Totuși, el a susținut că „Venezuela este capabilă să depășească
orice provocare și are maturitatea democratică, instituțională,
constituțională și puterea conștiinței de a face față oricărei
provocări și de a reuși”.
La Actul proclamării au fost prezenți reprezentanți ai Puterilor
Publice, ai Cabinetului Executiv și ai Înaltului Comandament
Militar, precum și un grup de observatori internaționali care
vizitează țara cu ocazia alegerilor.
Poziția marilor puteri față de realegerea lui Nicolas Maduro ca
președinte al Venezuelei:
SUA
SUA ia măsuri pentru intensificarea ilegală a blocadei
economice
Promulgă un nou Ordin Executiv al președintelui Statelor Unite
ale Americii, Donald Trump, în 21 mai 2018, cu care
intenționează să extindă noi măsuri coercitive unilaterale și
arbitrare, care intensifică blocajul financiar și economic
criminal împotriva Venezuelei, încălcînd flagrant Dreptul
internațional prin continuarea campaniei
sistematice de
agresiuni și ostilități ale regimului american, care încearcă să
pedepsească poporul venezuelean pentru exercitarea dreptului
sacru și legitim de a vota, prin măsuri ilegale și ilegitime care
încearcă să extindă asediul economic și financiar împotriva
Venezuelei, pentru a distruge astfel dreptul poporului acesteia
la autodeterminare și să-i submineze modelul de dezvoltare
socio-economică.
În replică, Republica Bolivariană Venezuela respinge și
condamnă cu fermitate promulgarea acestui nou Ordin Executiv
al președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și
avertizează comunitatea internațională despre amenințarea la
adresa păcii mondiale reprezentată de regimul supremacist,

Vladimir Putin îl felicită pe Nicolas Maduro pentru realegerea
sa în funcția de președinte al Venezuelei
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a trimis o telegramă de
felicitare lui Nicolas Maduro cu privire la realegerea sa ca
președinte al Republicii Bolivariene Venezuela.
Putin i-a urat omologului său venezuelean multă sănătate și
succes pentru a rezolva problemele socio-economice cu care se
confruntă națiunea sa, precum și promovarea dialogului
național în interesul întregului popor al țării bolivariene.
Șeful statului rus și-a confirmat dorința de a continua munca în
comun între Rusia și Venezuela, în cadrul agendei bilaterale și
internaționale.
După peste 15 ani de cooperare, relațiile dintre Rusia și
Venezuela sunt considerate de o mare importanță pentru ambele
părți. Acestea sînt prevăzute în documentele Comisiei de Nivel
Înalt Venezuela - Rusia, creată în 2001.
În acest program au fost prevăzute instrumentele pentru crearea
de proiecte în diferite domenii și semnarea acordurilor de
cooperare cu privire la activele lor strategice, cum ar fi petrolul,
gazele și viziunea geo-politică promovată de ambele națiuni.
În cei peste 15 ani de relații strînse de schimb și relații de
cooperare, au fost semnate peste 260 de acorduri în domenii
precum medicină, turism, agricultură, minerit și petrol.
China
China cere respectarea deciziei poporului venezuelean
După rezultatele emise de către Consiliul Național
Electoral (CNE), la alegerile prezidențiale unde a fost
reales ca președinte al
Republicii Nicolas Maduro,
(continuare în pag. 22)

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR ENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA

,,Scânteia AS'' Nr. nou 05 (77) Mai - Iunie 2018

pagina 22

(continuare din pag. 21)

China a cerut respectarea deciziei poporului venezuelean pronunțată în acest proces electoral care s-a desfășurat cu multă
liniște și politețe.
„Părțile implicate trebuie să respecte decizia poporului venezuelean”, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor
Externe al Chinei, Lu Kang, în timpul unei conferințe de presă, în Pekin. Kang a cerut ca orice dispută privind rezultatele să fie
soluționată pe cale legală. Poziția Chinei a fost întotdeauna lipsa ingerinței în afacerile interne ale altor țări și consideră că
Guvernul și poporul venezuelean au capacitatea de a se ocupa de afacerile interne ale țării.
A consemnat PI
Sursa: Ambasada Venezuelei în Români

Campanie contrarevoluţionară în Nicaragua
Pe 23 aprilie, anul curent, au izbucnit, în Nicaragua, acte de
o violenţă uimitoare, care pînă acum au ucis peste o sută de
oameni şi au rănit peste o mie.
În ciuda acestor statistic îngrozitoare, evenimentele din
Nicaragua nu pot fi găsite curent pe platformele agențiilor de
știri; de fapt, nicăieri.
De aceea, este nevoie să ne informăm singuri despre ce se SADAS
întîmplă acolo.
Violenţele care au loc astăzi în Nicaragua sînt direcționate
împotriva guvernului progresist şi revoluţionar al Frontului
Sandinist pentru Eliberare Naţională (FSLN) de către forţe de
dreapta, pro-capitaliste şi pro-imperialiste burgheze, care, cu
ajutorul Statelor Unite, sînt pregătite să folosească toate
metodele antidemocratice pentru a răsturna guvernul popular.
Printre metodele folosite se remarcă: atacuri cu mortiere,
ucideri extrajudiciare şi torturarea brutală a Sandiniştilor.
Nu este prima dată cînd revoluţionarii FSLN se află sub
asediu și atacați. Din 1979 pînă în 1989 a avut loc un război
civil foarte dur, în care au murit cel puţin treizeci de mii de oameni, război care a fost provocat de către aceiaşi huligani şi agenţi ai
imperialismului care sînt responsabili pentru violenţa de astăzi. De data asta, totuşi, chiar şi Biserica Catolică (aceea care a funcţionat
ca arbitru în ultimul conflict) s-a prins mînă în mînă cu conspiraţia imperialiştilor.
Ţinînd seama nu numai de relaţia tovarăşească existentă între guvernul preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi cel al Sandiniştilor, dar
şi de conspiraţia imperialistă identică acelei din Decembrie 1989 ale cărei consecinţe sînt resimţite cu intensitate chiar şi în ziua de
astăzi în România, situaţia cere ca noi, patrioţii şi comuniştii României, să ne exprimăm deplina solidaritate cu poporul Republicii
Nicaragua şi cu guvernul popular, revoluţionar al Sandiniştilor în ceasul cel greu şi în lupta lor cea dreaptă.
Jos cu forţele contrarevoluţionare şi cu violenţa teroristă din Nicaragua!
D.I. Onofrei
Elev, militant comunist român din Franța
09/06/2018

EROI AI PROLETARIATULUI
1.Gheorghe Apostol - 105 ani de la naștere
Cine este Gheorghe Apostol? Întrebare firească pe care o

Gheorghe Apostol cu soția sa, Adriana

poate pune orice tînăr pe care şcoala de astăzi nu-l învaţă despre
istoria reală, obiectivă a perioadei socialiste a României, 1948 1989, cînd forţa politică era exercitată de comunişti, prin Partidul
Muncitoresc Român - P.M.R. (1948 - 1965) şi Partidul Comunist
Român - P.C.R. (1965 - 1989).
Gheorghe Apostol s-a născut în comuna Tudor Vladimirescu,
judeţul Galaţi, la 16 mai 1913. La 16 ani, ucenic fiind la o turnătorie
din Galaţi, îl cunoaşte pe electricianul Gheorghe Gheorghiu - activist
sindical (viitorul conducător al Partidului

(continuare în pag. 23)
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Comunist şi al Statului român, Gheorghe Gherghiu-Dej), ocazie
cu care intră în mişcarea sindicală. Se remarcă pentru întîia
oară, ca militant activ, în timpul mişcărilor greviste din anii
1930 - 1933.
Este judecat şi condamnat pentru activitate politică
antifascistă şi comunistă în anul 1937. Îşi ispăşeşte pedeapsa în
închisoarea politică de la Doftana. Este eliberat în anul 1940 ca
urmare a expirării condamnării de trei ani, dar, după scurt timp,
este arestat şi, fără să fie judecat, este trimis, alături de mulţi
alţi militanţi de stînga ,,periculoşi” pentru regimul antonescian
angrenat în războiul împotriva U.R.S.S., în diferite lagăre
politice: Miercurea Ciuc, Caracal, Tg. Jiu.
După război (1944) participă la reorganizarea mişcării
sindicale din România, ajungînd preşedinte al Confederaţiei
Generale a Muncii (1945 - 1952), apoi preşedinte al Consiliului
General al Uniunii Sindicatelor din România(U.G.S.R.) 1955 1961, 1967 - 1969).
Între aprilie 1954 şi octombrie 1955 îndeplineşte funcţia de
prim-secretar al Comitetului Central al PMR, înlocuindu-l
temporar la conducerea Partidului Comunist pe Gheorghe
Gheorghiu-Dej, întrucît atunci funcţiona regula potrivit căreia
cele mai înalte functii în stat şi partid nu puteau fi îndeplinite de
către aceeaşi persoană.
A fost prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri
(Guvern) între anii:1952 -1954 şi 1961 - 1967.
Din 1969 nu mai face parte din Comitetul Central al P.C.R.
şi este însărcinat să îndeplinească funcția de director la
Rezervele de Stat (pînă în 1975).
Din 1977 activează în diplomaţie. Ambasador în: Argentina
(1977 - 1983); Uruguay (1978 - 1983) şi Brazilia (1983 1988).
După decembrie 1989 face diferite demersuri pentru
refacerea P.C.R., ultima fiind constituirea Comitetului de
Reorganizare al P.C.R., la 27 martie 2010, al cărui președinte
de onoare a fost.
S-a stins din viață la 22 august 2010.

semnat la Paris în anul 1973 între Vietnamul de Nord și SUA,
pace la care o contribuție majoră a avut România socialistă prin
președintele Nicolae Ceaușescu în calitate de mediator.
Slavă veșnică tovarășe Ho Chi Minh!

3. CHE GUEVARA
Ernesto Guevara de la Serna, supranumit „Che”, s-a
născut pe 14 iunie 1928, în orașul argentinian Rosario. Înainte
de a deveni revolutionar, el și-a făcut studiile la Rosario și a
absolvit Universitatea din Rosario (1953), devenind medic.
La numai un an dupa încheierea studiilor, dîndu-și seama
că discrepanțele sociale existente în America Latină pot fi
rezolvate numai printr-o revoluție populară, a plecat în Mexic,
unde i-a întîlnit pe Fidel Castro și alți revolutionari cubanezi
exilați.

2. Hồ Chí Minh

Pe 19 mai 1890 s-a născut omul care a condus lupta de
eliberare a Vietnamului de sub jugul imperialismului japonez şi
francez și ulterior a condus Vietnamul de Nord, în perioada
transformarii revoluționare a acestuia. A luptat pînă la moarte
pentru eliberarea Vietnamului de Sud de sub jugul
imperialismului american. Din păcate, a murit în 1969 şi nu a
apucat să vadă împlinit visul Reunificării Vietnamului,
reunificarea fiind realizată în 1975, după Tratatul de Pace

În 1956, împreuna cu aceștia, el a intrat în lupta de gherilă
împotriva dictatorului cubanez și marionetă a imperialiștilor
americani, Fulgencio Batista. Datorită sprijinului poporului
cubanez, mișcarea revoluționară condusă de Fidel Castro și Che
Guevara a preluat puterea, în anul 1959.
Dupa ce a fost în conducerea Guvernului revoluționar
cubanez,o vreme chiar guvernator al Băncii Naționale a Cubei,
el a plecat în Congo pentru a se alătura gherilelor de acolo,
demers ce s-a soldat cu un eșec, întrucît masele de acolo nu
erau pregătite pentru o revoluție așa cum o gîndea el. După
această experiență, chiar bolnav, Che Guevara, s-a întors în
(continuare în pag. 24)
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Che Guevara memorialul din Santa Clara

America Latină să continue lupta, loc unde și-a găsit sfîrșitul
fiind asasinat, după ce a fost luat prizonier de soldați bolivieni,
la comanda C.I.A., în munții Boliviei.
Dar imperialiștii americani nu au reușit să ucidă și ideile
lui de libertate și independență, idei împărtășite de toți oamenii
asupriți de pe planetă. Din acest punct de vedere putem spune
că Che trăiește și azi, trăiește prin ideile lui, prin filozofia lui de
viață și prin numeroasele realizări în slujba revoluției. El se află
în Pantheonul marilor oameni care au schimbat mersul istoriei
în bine.
În Bolivia, sute de oameni iau parte în fiecare an la
ceremoniile de comemorare a eroului revoluționar Che
Guevara, în apropierea satului unde a fost capturat și ucis,
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Higuera. În Argentina, țara sa
natală, s-a ridicat o statuie în memoria sa și îi este dedicat un
festival muzical.
P.I.
Statuie în La Higuera locul unde a fost ucis CHE
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