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Editorial
Mihai Viteazul comemorat
la 417 ani de la moarte

Ich selbst
Eu singur

Nicolae Cristache

Majestate, erai mic, pe plajă cu mama. Și
mama, ca mama: castelul de nisip ridicat de tine,
ar fi vrut ea, să fie mai castel decît toate castelele.
Și a vrut să te ajute. N-a fost chip. Te-ai revoltat,
ai aruncat găletușa și mistria, și-ai zis:
ich selbst.
Adică, tu singur. Așa-i? La fel a fost și cînd
voia să te ajute să-ți pui bretele: Nein! Ich selbst!
Și cînd să-ți închei șireturile, ich selbst, și chiar
cînd ai fost gîdilat, așa, în glumă, tot ich selbst.
Adică fără gîdi-gîdi.
Și-n vîrful țării, astăzi, ich selbst are castelul
lui, odihna lui, gărzile lui, confortul lui, poporul
lui.
Dar, iată, ceva te doare. Musai să dai niște bani
înapoi. Musai să respecți Constituția. Musai să te
amesteci cu un popor ordinar. Fiind totuși neamț.
Și ich selbst. Și adept al crucii de fier. De ce
doare? Doar pentru că ești și un pic român?
Sire, nu dispera. Poporul acesta din EST, poate
fi una-două cucerit dacă-i ungi sufletul. Trăiește
o clipă în felul mareșalului Antonescu, cel iubit
de mulți. Și spune:
Români, aveți nevoie de o călăuză, de un
model de urmat. Eu vă voi fi farul de trebuință.
Voi înapoia statului banii necuveniți.Voi
recunoaște că, la rîndul meu, nu sînt perfect. Nu
voi mai împărți lumea în penali și premianți.
Toți cetățenii sînt oameni și-i voi iubi ca pe
trăitori pe acest pămînt, cu drepturi egale.
Nu voi mai instiga la ură român contra român.
Voi veghea ca slugile mele să înțeleagă.
Voi fi un om printre oameni. Așa să ne ajute
Dumnezeu! Și-acum, sire, ciulește oleacă
(continuare în pag. 19)

În ziua de 9 august 2018 la Mînăstirea
Plăviceni
(localitatea
Plopii
Slăvitești
jud.Teleorman) a avut loc Praznicul”tăierea
capului Sfîntului Mihai”- hramul mînăstirii, prilej
de comemorare a Marelui Voievod Mihai Viteazul
cu prilejul împlinirii a 417 ani de la asasinarea
acestuia la Cîmpia Turzii în anul 1601.
Au participat sute de oameni veniti din toate
colțurile țării, oameni de cultură, istorici, scriitori,
personalități publice locale, județiene și naționale.
La această manifestare a participat și o delegație
a Partidului Comunitar din România (PCR)
formată din tovarășii: Petre Ignatencu-președinte;
Constantin Georgian-secretar general; Coman
Voicu-trezorier; Gheorghe Costică și Marian
Marin membri ai conducerii filialei Teleorman a
partidului. În numele partidului a fost depusă o
coroană de flori la mormântul unde s-au găsit( în
vara anului 2010) osemintele Voievodului Mihai
Viteazul .

(continuare în pag. 2)
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Mihai Viteazul comemorat la 417 ani de la moarte
Manifestările ce au avut loc la Mînăstirea Plăviceni au
fost posibile datorită strădaniei starețului acestui
așezămînt mănăstiresc părintele ieromonah Teoctist
Moldoveanu.
PI

Comemorarea la Mînăstirea Plăviceni a 417 ani de la moartea domnitorului
Mihai Viteazul

viitorul apropiat pe Nancy Pelosi în funcția de speaker
al minorității democrate.
Nu este primul semn că socialismul intră în politica
americană pe ușa din față. La alegerile prezidențiale
din noiembrie 2016, senatorul Bernie Sanders, care sa declarat în campanie socialist fără niciun echivoc, a
fost la un pas să o întreacă pe Hillary Clinton.
Numai intervențiile comitetului național al partidului
democrat, care a călcat statutul etic al alegerilor și a
furnizat căi frauduloase pentru a asigura succesul
doamnei Clinton, au făcut-o pe aceasta să ajungă la
nominalizare.
Iar sondajele de opinie au arătat cifrele
surprinzătoare de popularitate ale socialismului în
rândurile tineretului american care l-a susținut pe
Sanders: 52%. Dintre aceștia puțini sunt cei care știu
de fapt ce înseamnă socialismul.
Ce fel de socialiști sunt acești politicieni americani
de ultimă generație și ce fel de socialism este cel
pentru care militează ei?
Și de ce sunt ei înscriși
în partidul democrat și candidează pe listele lui?
Este vorba de socialismul democratic, o variantă de
revizionism față de tulpina marxism-leninismului, care
a fost încercat, în diverse epoci, în mai multe părți ale
lumii.
Așa au fost mișcarea de democratizare a
comunismului din Cehoslovacia condusă de Alexander
Dubcek, „socialismul gulaș” din Ungaria anilor '70 și
chiar perestroica lui Gorbaciov, fiecare din ele cu
grade diferite de atașament față de marxismul clasic
și de principiile de bază ale socialismului.

Socialismul intră în Statele Unite
pe ușa din față

Martin S. Martin
O mare surpriză a avut loc la alegerile preliminare
democrate din districtul 14 New York pentru camera
reprezentanților din congres, în ziua de 27 iunie a.c.:
necunoscuta
Alexandria
Ocasio-Cortez,
declarat
socialistă, l-a învins pe veteranul democrat Joe Crowley
cu un scor mare, 57,5% față de 42,5%. Ea urmează să
se înfrunte cu republicanul Anthony Pappas.
Crowley a intrat în alegerile din acest an plin de
încredere și puțini au pus la îndoială victoria lui. Doar el
era nu numai un democrat de prestigiu, prezent în
congres din anul 2013, dar pentru mulți el era și omul cel
mai potrivit să o înlocuiască în iitorul apropiat pe Nancy
Pelosi în funcția de speaker al minorivtății democrate.

(Foto: Guliver/Getty Images)
În esență, socialismul democratic dezvoltat în USA
în ultimele decenii este conceptul care promovează
programul de modificare a sistemului economic și
politic al țării folosind instituțiile democratice existente.
El menține scopul final al socialismului, proprietatea
poporului muncitor asupra mijloacelor de producție, cu
administrarea acestora de către reprezentanții poporului. Dar
nu de la început și nu pe căi violente.

(continuare in pag. 3)
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Prin modificări legislative consecvente și seriate, în
viitorul stat socialist democrat american, dacă va exista,
proprietatea poporului va fi extinsă la structurile
economice, la capital, pământ și proprietăți.
Socialismul democratic vizează trecerea de la
capitalism la socialism prin mijloace pașnice, prin
reforme, nu prin revoluții. Repartizarea veniturilor
urmează să se facă de către organele de conducere
conform contribuției fiecărui membru al societății.
Veniturile vor proveni din producție și din sistemul de
taxare, care va fi astfel structurat ca să asigure egalitatea
de venit a tuturor membrilor societății.
Asigurararea medicală, învățământul de toate formele
și asigurările sociale vor fi toate gratuite și universale.
Socialiștii democrați resping ideea partidului unic și a
dictaturii proletariatului. Pentru socialiștii democrați
americani, sistemul politic actual cu două partide
dominante trebuie înlocuit cu un sistem multipartinic.
De asemenea, în timp ce ei propun planificarea
economiei de către reprezentanții poporului muncitor
însărcinați cu producția, ei se opun planificării
centralizate, discreditată de experiența țărilor socialiste
organizate după modelul sovietic.
În prezent mulți cetățeni sunt incomplet informați
despre socialiștii democrați, mulți confundă mișcarea lor
cu socialismul clasic, sau cu filozofia politică a social
democrației.
Tradiția socialismului în Statele Unite este veche și
începe în secolul XX timpuriu cu cel mai proeminent
reprezentant al său, Eugene V. Debbs, candidat
prezidențial de mai multe ori.
Figuri proeminente ale vieții publice și ale politicii
americane au fost susținători ai ideologiei socialiste, așa
cum au fost politicienii W.E.B. Dubois, A. Philip Randolph,
Florence Kelly, John Dewey, „Big Bill” Haywood, Norman
Thomas, savantul Albert Eisntein, scriitorii Jack London,
Upton Sinclair și Katherine Lee Bates, cântărețul Paul
Robeson, pastorul campion al luptei pentru drepturile
civile Martin Luther King și mulți alții.
Dar vechii socialiști au preconizat promovarea la
conducere a politicienilor prezentați publicului și aleși ca
membri ai unui partid socialist ca atare. Insuccesul de a
atinge acest scop în decenii, ca și lipsa prestigiului pe
care îl are cuvântul socialism în lumea americană
contemporană i-au orientat pe socialiști spre alte soluții.
În anul 1973 Michael Harrington a înființat Comitetul
Organizator al Socialismului Democratic, al cărui nume a
fost schimbat în 1983 în Socialiștii Democrați ai Americii
(DSA), când comitetul s-a unit cu Noua Mișcare
Americană (NMA).
Acestei organizații, care avea 6.000 de membri în anul
2015 și a ajuns la peste 43.000 în acest an, îi aparțin și
Alexandra Ocasio-Cortez și Bernie Sanders.
Mai puțin cunoscut publicului este faptul că în întreaga
țară sunt deja 35 de membri DSA aleși în funcții publice și
că dacă noii candidați aflați pe listele de alegeri
democrate din diferite state vor avea succes în noiembrie
2018, numărul socialiștilor democrați aleși primari,
membri ai consiliilor școlare, sau municipale, deputați și
senatori federali sau de stat va trece de 100.
Organizația Socialiștii Democrați ai Americii are peste
200 de filiale și influența ei crește cu rapiditate în
organizațiile

partidului democrat din diferite state și în miezul corpului
central al partidului democrat însuși.
Tom Perez, chairmanul comitetului național al partidului
democrat american, a declarat acum câteva zile:
Socialiștii democrați sunt noul model al candidaților noștri.
Democrații își pun speranțe că agățarea adjectivului
democratic va face ideologia socialistă mai tolerată în
lumea americană.
După ce a fost nominalizată, Alexandra OcasioCortez a spus că electoratul socialiștilor democrați constă
în clasa muncitoare și în pătura de săraci a populației.
Socialiștii de azi nu mai definesc capitaliștii ca
principalii dușmani de clasă și precizează că adversarii lor
sunt bogații. În Statele Unite, țara marilor performanțe
care au rezultat în îmbogățire rapidă, alteori invidiată și
respectată, avuția a devenit o vină, un păcat.
Nu numai modificarea din interior a partidului
democrat poate fi anticipată, dar și faptul că ponderea
socialismului în lumea politică americană, în prezent doar
în stadiul embrionar, va crește.
Iar deschiderea ușii către instituțiile legislative și către
posturile executive ale țării este făcută de cel mai vechi
partid politic din lume, partidul democrat al Statelor Unite,
care primește cu entuziasm candidații socialiști democrați
pe listele sale electorale.
Dar pentru mulți sceptici, socialismul democratic nu
este altceva decât o variantă a comunismului, care
plănuiește - într-un proces cu mai multe etape - crearea
unei societăți cu egalitate deplină a membrilor, cu
proprietatea comună asupra a tot ce există și cu un
guvern supradimensionat și care decide totul. Care se
numește comunism, orice deghizare cosmetică i s-ar
face.
Așa se face că în condițiile secolului XXI, partidul
democrat american, care a respins întotdeauna orice
identificare cu socialismul, promovează azi - prin
socialiștii de modă nouă – comunismul.
Cât succes vor avea democrații și noii lor aliați,
socialiștii democrați, să convingă cetățenii americani că
vor fi mai fericiți dacă cedează dreptul de proprietate,
acceptă egalizarea societății și susțin nevoia unui guvern
care controlează viața tuturor?
Fiindcă Părinții Fondatori au înțeles clar că libertatea nu
este compatibilă cu egalitatea și că între drepturile
fundamentale ale oamenilor se află șansa de a-și căuta
propria lor fericire.
Preluat de pe:
https://republica.ro/socialismul-intra-in-statele-unite-pe-usa-din-fata
Nota redacției
Considerăm că acest socialism democratic este un pas
înainte în dezvoltarea societății americane. Totuși se naște
întrebarea: Cum vor renunța capitaliștii americani la averile lor
impresionante în folosul poporului fără luptă, și cum se face că
socialiștii nu identifică pe bogați cu marele capital?
Oricum vom urmari evoluțiile se pare spectaculoase a vieții
politice americane, practica va valida sau nu teoriile elaborate de
socialiștii americani. În același timp, numai 18% din poporul
American mai are încredere în actuala putere, după cum arată
Richard Newman un ziarist media din SUA dar care crede ca
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socialismul democratic este una dintre cele mai proaste
idei din istorie. Așa că vor trebui să facă față la un mediu
ostil cel puțin în presa tipărită, vizuală sau online.
Cetățenii americani îndoctrinați de decenii cu idei
antisocialiste vor reacționa pozitiv la acest curent? Cei
așa zis de stînga din SUA erau mai degrabă niște
luptători antisistem, gen mișcarea hippy- flower power,
dar care nu putea genera o adevarată mișcare politică cu
un sistem ideologic economico-social fezabil.
Drept care se impune ca socialiștii americani să facă
greaua campanie de educare a maselor, de ridicare a
conștiintei acesteia.

O poză cît o mie de cuvinte

Aşa se spune, că o imagine face cît o mie de cuvinte.
Şi pe bună dreptate se spune aşa, întrucît imaginile
redau, aproape fără excepţie, detalii pe care miile de
cuvinte nu le surprind. Ori nu vor să le surprindă...Iar
imaginea cu cei doi mari lideri ai lumii – Vladimir Putin şi
Donald Trump – nu face excepţie de la regulă. Întîlnirile la
nivel înalt sînt imortalizate de fotografi profesionişti. Iar
printre specialiştii din staff-urile prezidenţiale se află, fără
doar şi poate, şi consilieri de imagine. A căror menire este
să studieze şi să calculeze în amănunt posturile şi
atitudinile adoptate de înalţii protagonişti în faţa camerelor
de luat vederi.
Şi acest fapt mă face să gîndesc că mesajul din
spatele imaginii, despre care voi scrie în continuare, nu
este chiar întîmplător.
Ce transmite poza cu cei doi preşedinţi, la o primă
vedere? Atitudini degajate şi confruntare de priviri,
indicatori ai siguranţei de sine şi a stăpînirii situaţiei. Şi o
strîngere de mîini. Puţin cam bizară, avînd în vedere
caracterul oficial şi nivelul întîlnirii. Modul în care sînt
orientate palmele în timpul strîngerii de mînă este un mic
„detaliu” al imaginii, care cu adevărat vorbeşte mai mult
decît o mie de cuvinte!
Nu este nevoie să fii expert în programare
neurolingvistică, nici măcar licenţiat în psihologie, ca să îţi
dai seama de starea interioară a persoanei de lîngă tine.
Haideţi să facem împreună un mic exerciţiu de
imaginaţie. Să ne închipuim că stăm la o masă, faţă în
faţă cu un interlocutor.
Şi că dorim să ne impunem în relaţia cu el. Orice am
face, oricît de răspicat sau chiar de răstit i-am vorbi, nu
vom putea dacă vom ţine mîinile pe masă cu palmele
orientate în sus. În acest fel nu am reuşi decît să devenim
ridicoli.

pagina 4
Pentru a fi impunători, ar trebui să ţinem palmele
orientate în jos, lipite de masă! Este un „amănunt”
interesant şi de necontestat, la care probabil că nu v-aţi
gîndit. Nu-i aşa?
La fel stau lucrurile şi în cazul strîngerilor de
mînă.
Iată ce spune în legătură cu aceasta Allan Pease,
renumitul expert în comunicare nonverbală, ale cărui
lucrări de specialitate s-au vîndut în peste 27 de milioane
de exemplare, traduse în 55 de limbi:„Într-o strîngere de
mînă dominarea se face simţită prin întinderea mîinii
cu palma în jos. Palma nu trebuie să fie întoarsă spre
podea, dar faţă de palma celuilalt trebuie să arate în
jos, prin aceasta dîndu-i de înţeles că dorim să
preluăm controlul în cursul întîlnirilor viitoare”. Şi mai
departe: „Tot aşa cum cîinele îşi manifestă supunerea
cînd se lasă pe spate şi îşi expune beregata
învingătorului, şi omul foloseşte gestul palmei
întoarse în sus pentru a-şi arăta supunerea faţă de
celălalt. Întinderea mîinii cu palma în sus este opusul
strîngerii de mînă cu sens de dominare. Ea este
eficace mai ales atunci cînd vrem să încredinţăm
conducerea celeilalte persoane sau să o lăsăm să
înţeleagă că este stăpînă pe situaţie”.
Pot fi extrapolate cuvintele expertului australian la
nivelul întâlnirii oficiale dintre Vladimir Putin şi Donald
Trump? Răspunsul este: CU SIGURANŢĂ! Imaginea a
fost imortalizată în a doua zi a summitului G20 care s-a
desfăşurat la Hamburg (Germania) în zilele de 7 şi 8 iulie
2017. Şi după ce, în prima zi a summitului, cancelarul
german Angela Merkel îşi exprima regretul în legătură cu
decizia SUA de a se retrage din Acordul de la Paris
privind încălzirea globală. Mai mult, SUA a făcut notă
discordantă faţă de restul participanţilor la summit şi în
privinţa acordurilor privind comerţul liber, Angela Merkel
declarând la sfârşitul primei zile că „Discuţiile sunt
foarte dificile. Nu vreau să ascund asta...”.
Pentru SUA pare a fi greu, chiar imposibil, să
renunţe la pretenţia de hegemon mondial. Însă
imposibilitatea realizării acestui vis s-a întrevăzut încă din
luna noiembrie 2013, odată cu criza din Ucraina,
cunoscută ca „Euromaidanul kievean”. Reintrarea Rusiei
în forţă şi cu drepturi depline pe scena politică mondială,
a deschis noi perspective asupra viitorului omenirii, cei
doi actori principali – Rusia şi SUA – oferind două viziuni
aflate la antipozi. Rusia a mizat permanent pe
cointeresarea statelor europene (şi nu numai) prin
proiecte şi parteneriate economice reciproc avantajoase,
cîştigînd astfel noi prieteni şi tot mai multă popularitate. În
timp ce SUA a continuat politica înarmărilor şi a
ameninţărilor cu forţa, atrăgîndu-şi oprobriul internaţional
şi ridicînd serioase semne de întrebare, inclusiv pentru
unii aliaţi şi parteneri tradiţionali.
Indubitabil, Donald Trump este informat şi
conştient de realităţile mapamondului.Şi totuşi, în pofida
acestor realităţi, la recentul summit NATO de la Bruxelles
preşedintele american a solicitat ţărilor membre
majorarea procentului alocat de la 2 % la 4 % din PIB.
Propunerea a determinat tensionarea atmosferei în
cadrul dezbaterilor. Bineînţeles, mulţi lideri politici
europeni au înţeles că vremea războaielor a trecut.
(continuare în pag. 5)
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Că Rusia nu reprezintă o ameninţare pentru securitatea
Europei şi că, oricum, SUA şi NATO nu ar putea repurta o
victorie pe calea armelor asupra Rusiei. Adevăratul scop al
sporirii bugetelor alocate pentru înarmări în cadrul alianţei nordatlantice vizează salvarea de la colaps a imensului complex
militar-industrial american. America are nevoie de războaie,
însă astăzi este pusă în situaţia de a nu-şi mai permite
declanşarea lor. Iar prăbuşirea complexulului militar-industrial
ar fi o lovitură catastrofală şi ireversibilă pentru economia
americană. O economie deja surclasată încă din anul 2014 de
cea a Chinei şi grevată de datorii uriaşe către aceasta. În
aceste condiţii, războiul economic declarat de curând Chinei de
către
SUA prin suplimentarea taxelor vamale pentru produsele
chinezeşti pare o decizie bizară, care va avea efectul
autogolului în fotbal. Într-o discuţie recentă, un economist
pasionat de situaţia internaţională mi-a spus în legătură cu
acest
subiect că „America îşi taie singură craca de sub
picioare”...
De cealaltă parte, Preşedintele rus Vladimir Putin are toate
motivele şi toate atuurile să se simtă stăpîn pe situaţie. Pe lîngă
imensa sa popularitate care se află în continuă creştere, pe
lîngă zecile şi sutele de milioane de voci care îl confirmă drept
cel mai puternic şi mai charismatic lider contemporan al
omenirii, el se află la cîrma unei Ţări providenţiale, care a
reînviat pe toate meridianele credinţa într-o lume multipolară. O
lume în care se poate trăi şi fără a te lăsa zdrobit de „american
democracy”, exportată de pe afeturi de tun, portavioane şi
lansatoare de rachete... Rusia nu numai că nu se confruntă cu
o situaţie economică instabilă şi pusă sub semnul întrebării,
Rusia este ţara care s-a ridicat tot mai puternică în condiţiile în
care foarte mulţi au dorit să o vadă îngenuncheată. Cînd tot
Occidentul se coalizase împotriva ei, supunînd-o ani în şir unor
sancţiuni menite să o slăbească şi să o supună!
Astăzi se poate afirma fără echivoc că politica
sancţiunilor împotriva Rusiei este sortită eşecului. Mulţi lideri
politici din Europa şi din lume au înţeles din timp acest aspect
şi şi-au schimbat atitudinea faţă de Rusia şi de ruşi. Uneori,
această schimbare a fost mai discretă, mai precaută, mai puţin
vizibilă şi mai mult la nivel declarativ. Alteori, ea a fost de-a
dreptul tranşantă, cum este cazul Turciei. Chiar şi Donald
Trump a înţeles că o victorie împotriva Rusiei nu este posibilă,
nici pe plan militar, nici pe plan economic, şi că apropierea de
Rusia este singura cale de urmat. Edificatoare în acest sens
este invitaţia preşedintelui american din 8 iunie 2018, înainte de
summitul G7 din Canada, de revenire a Rusiei printre ţările cele
mai puternic industrializate, în formatul G8.
Cu adevărat, o poză face cît o mie de cuvinte...
Raporturile de forţe dintre cei doi preşedinţi, exprimate
nonverbal printr-o strîngere de mîini la Hamburg în vara anului
trecut, se vor păstra şi în timpul întîlnirilor viitoare. Dintre
acestea, cea mai apropiată va avea loc pe 16 iulie 2018 la
Helsinki. Discuţiile purtate le vom afla cu toţii din mass-media.
Pînă atunci se pot lansa doar supoziţii. Însă cînd Rusia şi
America tind să îşi dea mîna pe deasupra unei Europe lipsită
de consens şi coeziune, nu este exclus – este chiar probabil! –
ca această dezbinare să se amplifice în viitor. Şi să asistăm la
punerea bazelor unei noi reconfigurări a sferelor de influenţă
ale celor două mari puteri în Europa. Iar gîndul că „la masa
verde” s-ar putea reveni la o formulă asemănătoare celei din
timpul Războiului Rece provoacă deja frisoane în anumite medii
politice.
Însă acest aspect ar putea fi tratat pe larg în cadrul
unui articol viitor.
Alexandru Voicu – 14 iulie 2018

RESTITUIRI
Articolul de mai jos a apărut în Revista Antifascistă nr. 2
/2006 și prezintă, într-o formă originală, proprie doamnei
cercetător Nina Georgescu, ceeace s-a întîmplat în și după
așazisele ”revoluții anticomuniste democratice” din anii
1990-1991 din țările socialiste din Europa Centrală și de Est.
Ea vine și explică, documentat, fenomenul, anul 2006, cînd
erau puține
”urechi” dispuse să audă și ”ochi” să vadă dar și mai
puțini să accepte adevărul celor scrise de d-na Nina
Georgescu.
Atunci, anul 2006, am publicat articolul de mai jos în
revista de mai sus, a cărei redactor șef eram, cu
convingerea că acesta este un adevărat document menit să
mai limpezească mintea celor care sînt interesați de
adevărul și adevărurile LOVITURII de Stat din 1989, dece și
pentru cine au fost ele făcute și ce s-a întămplat, de fapt, în
”Decembrie cel negru”.
Petre Ignat

TRANZIŢIA
Proces de deconstrucţie a Socialismului sau
,Leninismul răsturnat al lui Sachs”
I– Partidele comuniste, apreciate ca forţe de stînga, au ca
filon original acţiunea lor antifascista şi apărarea
revendicărilor păturilor populare şi sărace. Partidele
comuniste şi muncitoreşti sunt partide revoluţionare,
detaşamente de avangardă ale clasei muncitoare, care se
bazează pe ideologia marxist-leninistă şi al căror scop este
desfiinţarea exploatării şi construirea societăţii socialiste şi
comuniste.
După învingerea fascismului(german, italian si japonez)
de către forţele aliate(URSS, SUA, Anglia şi Franţa) în cel
de-al II-lea R.M.(1939-1945), dar şi de partizanii iugoslavi
conduşi de Iosif Broz Tito, partidele comuniste din Europa
au devenit port-drapelul popoarelor eliberate de sub
ocupaţia fascistă, realizînd o mobilizare socială de
anvergură în construirea unei societăti mai bune şi mai
drepte, pentru emanciparea politică, economică, socială şi
culturală a omului la nivel de mase. Se construia o nouă
societate liberă de exploatare, care s-a numit, societatea
socialistă.
II- În 1989-1991, socialismul din estul Europei, inclusiv din
URSS, a primit o grea lovitură subterană, nesesizată de cea
mai mare parte a populaţiei, fiind mascată şi învăluită în
faldurile conceptului de revoluţie, concept cu profunde
rezonanţe pozitive în memoria colectivă a umanităţii. Acestă
manevră politico-militară, care a dus la distrugerea
socialismului european, pe care am denumit-o,,războiul
secret din anii 1989-1991”, a constituit cea mai mare victorie
din istoria serviciilor secrete. După metamorfozele politice
subterane impuse societăţilor socialiste europene din anii
1989-1991, întreaga Europă de Est a început să traverseze
o fază de tranziţie concepută după planul profesorului de la
Harvard, Jeffery Sachs, prezentat în studiul său, cu titlu
semnificativ,”What is to be Done?”( Ce-i de făcut?), lansat
public de revista Economist la 13 ianuarie 1990. Sachs a
scris studiul în stilul unui Lenin, dar în formă inversă- deci
împotriva colectivizării etc., de unde şi aprecierea
americanilor şi englezilor care au denumit acestă adevărată
teză a tranziţiei,”Leninismul răsturnat al lui Sachs”.

(continuare în pag. 6)
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Trebuie spus că ideile lui Sachs corespundeau întrutotul cu obiectivele economice, politice şi strategice
ale SUA de a transforma Europa de Est în propriul
interes, fragmentînd zona CAER
( Comecon)
şi înlocuirea ei cu relaţii de tip centru-periferie între
statele ex. Socialiste individuale şi Occident. Planul lui
Sachs de deconstrucţie a socialismului şi de
readucere a capitalismului în Europa de Est a fost
adoptat de Grupul celor 7 state puternic dezvoltate.
Teoria economică a tranziţiei („The Economic Theory
of the Transition”) a lui Sachs a avut diferite numereformă economică radicală, Big Bang, tratament
de şoc, terapia de şoc. În cele din urmă autorul a
optat pentru ultima, denumind modelul său ,,TS”.
Actorii principali ai TS sunt guvernele, pentru care
profesorul de economie Sachs a elaborat un sistem
de constrîngeri şi stimulente( în practica americană
numindu-se „morcovul si bastonul-bîta”) în scopul
atragerii guvernelor din Est în mrejele terapiei de şoc
şi pentru a manipula sistemele politice din aceste ţări.
Terapia de şoc a fost popularizată de însuţi prof.
Sachs, de FMI şi de multe alte instituţii. Ea este văzută
ca un set liniar pe care trebuie să-l parcurgă fiecare
actor(guvern). Primii trei paşi au fost: liberalizarea,
stabilizarea, privatizarea, dupa care a urmat un al
patrulea, instituţionalizarea.
Am prezentat succint teoria economică a tranziţiei
a lui Sachs pentru a demonstra că ea este înainte de
toate un concept ideologic al tranziţiei, avînd o
extraordinară funcţie de ocultare, aceea care ne
împiedică să vedem clar că modelele existenţei
noastre sociale actuale, de toate zilele, nu sunt
rezultatul, produsul fostelor ţări socialiste europene,
aşa cum se predică de factorii politici actuali, de
mass-media şi de manualele şcolare si universitare, ci
că acestor ţări li s-a impus modelul actual din care a
rezultat o totală inadecvare(contradicţie) între formă şi
fond. Pentru a diminua sau scoate de sub
responsabilitate clasa politică se invocă aspectul
„inevitabil, fatal” al tranziţiei, ocolind realitatea că, de
fapt, toţi guvernanţii si-au dat acordul pentru starea de
necesitate provocată de „tranziţia lui Sachs”, care s-a
materializat printr-o depresiune economică şi socială
fără precedent în istorie, care a devastat vieţile a
milioane de oameni.

III. – Întorcîndu-ne la începutul ideii de bază,
prezentată la pct.I, referitoare la faptul că, întreaga
Europă de Est a început să traverseze o fază de
tranziţie, după metamorfozele politice subterane
impuse, continuăm şi arătăm că evoluţia socială a
tranziţiei reflectă o întoarcere înapoi în istorie a
societăţii omeneşti, o degradare a întregii vieţi, o
profundă criză social-politică, economică şi morală,
ridicînd o multitudine de întrebări, pe cît de
complexe pe atît de dificile, cărora forţele socialiste
de stînga actuale nu le pot răspunde şi nici nu pot
elabora un proiect social-uman, ca expresie
conştientă a riscului dezumanizării omului, a
genezei, a barbarizării lui fasciste şi a pericolelor
sale actuale. Precaritatea concepţiei forţelor
socialiste de stînga demonstrează cea mai gravă
criză din istoria lor, explicabilă prin ascunderea
adevărului despre evenimentele din 1989-1991 din
Europa de Est, despre trecutul socialist, despre
prezentul obscur şi despre viitorul incert. Pe lîngă
ascunderea adevărului despre decembrie 1989, în
cazul României, la amplificarea dezorientării
forţelor de stînga, contribuie şi legile discriminatorii
faţă de Partidul Comunist Român( vezi
L.nr.51/1991, art.3,lit.h) dar şi de acei intelectuali a
căror conştiinţă a fost învinsă de instinctul de
supravieţuire, ca şi de acei intelectuali care din
ignoranţă sau rea credinţă- ceea ce nu este permis
la un intelectual, avînd in vedere că prin
profesiunea lor ar fi trebuit să cunoască scrierile lui
Marx - fac afirmaţii neîntemeiate despre acestea,
dovedind un grav imoralism, dăunător societăţii pe
care ar fi trebuit să o servească cu credinţă.
Ofensiva neoliberală de readucere a capitalismului
este încurajată deci şi de către intelectualii
„dezertori”, amănînd articularea unui demers
ideologic credibil şi convingător, capabil să
trezească conştiinţa e sine a tuturorlaselor sociale
pentru apărarea intereselor şi a revendicărilor lor
specifice.
IV. – Astăzi, cînd situaţia reală a politicii tranziţiei
contrastează puternic cu ceea ce comisarilor
politici internaţionali şi guvernanţilor autohtoni le
place să numească, „cei 45 de ani dezastruoşi ai
comunismului”, perioadă în care stardandele de
viaţă ale popoarelor din fostele ţări socialiste
europene au fost substanţial îmbunătăţite, se
plămădeşte necesitatea intervenţiei acelor forţe
politice de stînga, necompromise în anii tranziţiei,
care să lupte pentru redobîndirea drepturilor
cetăţenilor,
anihilate
de
comisarii
politici
internaţionali şi de către guvernanţii autohtoni, ca o
pedeapsă rafinată a poporului care a construit cu
efort propriu un socialism naţional, românesc.
Nina Georgescu
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23 AUGUST la a 74-a aniversare

Ziua de 23 August a însemnat pentru
români Sărbătoarea Naţională, în perioada în
care asupra lor nu se abătuse blestemul
exodului către Occident, în căutarea unor locuri
de muncă dintre cele mai grele, ci se puteau
mîndri că sînt cetăţeni demni ai Republicii
Socialiste România, călăuzită neabătut pe calea
construirii societăţii socialiste de către Partidul
Comunist Român.
Actul de la 23 august 1944- prin care
dictatura militară antonesciană lua sfîrşit,
România întorcînd armele împotriva lui Hitler şi
a fascismului- a avut o deosebită importanţă
pentru grăbirea deznodămîntului în al II-lea
Război Mondial şi, implicit, pentru curmarea
pierderilor de vieţi omeneşti şi a pagubelor
materiale devastatoare, cu care s-au soldat
cumplitele încleştări armate. Începînd cu anul
1990, însemnătatea acestei zile istorice a fost
micşorată în mod deliberat de către noua putere
politică instalată la cîrma ţării în urma loviturii de
stat din decembrie 1989. Astăzi mareşalul Ion
Antonescu este prezentat, neoficial, noilor
generaţii ca un erou, fostul rege Mihai I
achiesează la aceasta prin tăcere iar poporul
român şi armata română drept trădători ca
urmare a trecerii de partea Uniunii Sovietice şi a
Armatei Roşii, ţinându-se sub tăcere faptul că
împotriva Germaniei naziste, alături de Uniunea
Sovietică au luptat „umăr la umăr” inclusiv
Statele Unite ale Americii şi că rămînerea
trupelor române de partea lui Hitler ar fi

echivalat cu un act sinucigaş pe toate
planurile, nu doar militar!
Pentru a evoca adevărata importanţă a
acestei zile, din respect pentru adevărul istoric şi
pentru eroii care s-au jertfit în luptele împotriva
fascismului, redăm în continuare un articol
publicat în revista „Pentru Patrie”, nr. 8 (448) /
august 1985,
care arată modul în care presa
de pe întreg mapamondul prezenta în zilele
fierbinţi ale lui august 1944 decizia de o
importanţă covîrşitoare a României, din data de
23 august 1944.
Alexandru Voicu
Dacă o seamă de evenimente şi fapte
deosebite din istoria universală au fost
recunoscute şi s-au impus în contemporaneitate
după scurgerea unui anumit timp, actul eroic de
la 23 August 1944 a fost remarcat şi preţuit chiar
în momentul declanşării lui; el a intrat în
conştiinţa umanităţii ca un simbol al tăriei şi
energiei poporului român care, în virtutea
drepturilor şi intereselor sale imprescriptibile, a
răsturnat,
prin
forţe
proprii,
dictatura
antonesciană şi a înlăturat pentru totdeauna
dominaţia fascistă de pe plaiurile mioritice.
Forţele progresiste de pretutindeni,
opinia publică internaţională au primit cu o
deosebită satisfacţie faptele de excepţie ale
poporului român, hotărârea sa fermă de a
participa, alături de coaliţia Naţiunilor Unite,
(continuare in pag. 8)
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la înfrângerea celui mai mare duşman al
omenirii, fascismul. Ştirile şi comentariile difuzate de
presa scrisă şi vorbită, declaraţiile unor personalităţi
politice şi militare, directivele guvernelor şi
comandamentelor militare sunt în unanimitate de
acord că revoluţia română a contribuit la prăbuşirea
dominaţiei hitleriste în Balcani, a facilitat înaintarea
rapidă a armatei sovietice în această zonă, a creat
condiţii favorabile pentru intensificarea mişcării
antifasciste europene, pentru grăbirea sfârşitului
războiului. Toate şi toţi sunt de acord că poziţia
strategică pe care o reprezenta România, resursele ei
materiale şi umane puse în slujba luptei împotriva
Germaniei hitleriste au reprezentat contribuţii
importante la zdrobirea maşinii de război germane, la
triumful adevărului asupra forţelor întunericului.
Se evidenţiază, totodată, că participând cu
toate forţele la lupta împotriva hitlerismului, România a
constituit un strălucit exemplu de urmat pentru ţările
aflate sub dominaţia Germaniei.
Epopeea poporului român de acum 41 de ani,
care defineşte întreaga noastră istorie, întreaga
noastră devenire, a fost considerată, pe bună
dreptate, aşa cum rezultă şi din relatările presei
internaţionale, pe care le consemnăm în continuare,
ca una dintre marile cotituri ale desfăşurării, în
ansamblul ei, a conflagraţiei mondiale.
- „Ieşirea României din Axă are o importanţă
covârşitoare pentru această ţară şi pentru întreg
Balcanul, deoarece prin această lovitură se
prăbuşeşte întregul sistem de dominaţie german din
sud-estul Europei.” („Pravda”, 27 august 1944).
- „...ieşirea României – care era cea mai sigură şi
folositoare aliată a Germaniei, constituind şi o poziţie
cheie a naziştilor în Balcani – din alianţa cu Reichul
nazist, înseamnă crahul sistemului politico-militar al
Germaniei din sud-estul Europei” . (Postul de radio
Moscova, 27 august 1944).
- „...înfrângerile nemţilor în România vor avea, de
asemenea, pentru Germania şi mai grele repercusiuni
economice. Odată cu România, nemţii au pierdut şi
petrolul şi grâul românesc. În economia germană de
război, acest lucru produce un gol atât de mare, încât
întreaga lui importanţă nu poate fi estimată acum”.
(„Voina i rabocii clas”, 1 septembrie 1944).
- „Pierderea teritoriului român a fost fatală germanilor,
deoarece Germania importa din această ţară 30% din
materiile prime de care avea nevoie. În plus,
Germania pierde în Rămânia un aliat important din
punct de vedere militar, deoarece ea dispune de o
armată de circa 25-30 de divizii.” (Postul de radio
Moscova, 2 septembrie 1944).
- „De acum înainte România este un nou aliat în
tabăra Naţiunilor Unite, ea manifestându-şi voinţa de a
se alătura în lupta care se duce împotriva inamicului
comun.” (Postul de radio american pentru Europa,
23 august 1944).
-

„...din punct de vedere politic şi militar dezertarea
României din Axă reprezintă un triumf major pentru
aliaţi.” („The New York Times”, 24 august 1944).
- „Ieşirea din Axă a României face mai mult decât
să lipsească pe nazişti de sursa lor cea mai mare
de petrol şi de trupele care odinioară le fuseseră de
mare ajutor. Ea năruie întreg frontul balcanic şi
pune în pericol oricare din trupele germane din
Grecia,
Iugoslavia,
Bulgaria,
Ungaria,
Cehoslovacia şi Polonia de sud.” (The Evening
Star, 24 august 1944).
- „Oricare va fi rezultatul imediat al luptei,
perspectivele de succes ale Aliaţilor au crescut
considerabil în urma evenimentelor din ultimele
câteva zile, căci ruptura dintre Hitler şi Bucureşti
înseamnă că, cel puţin, nu vor exista trupe
româneşti „regulate” care să opună rezistenţă
ruşilor în est şi că noile cereri vor fi satisfăcute pe
seama rezervelor micşorate ale armatei germane.
Istoria poate consemna, pe bună dreptate,
retragerea României ca unul dintre evenimentele
decisive ale întregului război.” („The New York
Times”, 25
August 1944).
- „Fapta României constituie un act de mare curaj
şi aceasta va grăbi sfârşitul războiului. Situaţia
Germaniei din Balcani se apropie de o catastrofă
îngrijorătoare... Pentru germani, efectele militare
ale ieşirii României din război sunt incalculabile...
Efectele strategice ale acestui act extraordinar va fi
prăbuşirea sistemului german de apărare; din
punct de vedere politic înseamnă îndepărtarea
influenţei germane din sud-estul european... Prin
ieşirea României din alianţa cu Germania, nemţii
pierd toate resursele lor petrolifere din regiunea
Ploieşti. Gestul României va fi un exemplu de
urmat pentru Bulgaria, Finlanda şi Ungaria.” (Radio
Londra, 24 august 1944).
- „Prin ruperea relaţiilor sale cu Germania şi prin
declararea războiului împotriva acestei ţări,
România a zdrobit zidul Balcanilor ce fusese ridicat
acum cinci ani de Hitler.” (Radio Londra, 26
august 1944).
- „Prăbuşirea Germaniei în Balcani este astăzi un
fapt sigur şi aceasta se datoreşte acţiunii
României... Ruptura României cu Axa şi trecerea ei
de partea aliaţilor tradiţionali vor însemna poate
pentru germani o lovitură de moarte.” („Sunday
Times”, 27 august 1944).
- „Schimbarea intervenită în poziţia României este,
fără îndoială, lovitura cea mai puternică pe care a
primit-o Germania în această zonă a Europei.” („Le
Figaro”, 30 august 1944).
(continuare in pag. 9)
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„Hotărârea României a stimulat celelalte naţiuni.
Comuniştii români au fost principalii făuritori ai
trecerii alături de Armata Roşie împotriva Germaniei.”
(„L’ Humanite”, 4 septembrie 1944).
- „Franţa socoteşte că România a adus prin contribuţia
ei o scurtare a războiului cu cel puţin 6 luni.” (Radio
Paris, 13 ianuarie 1946).
- „Hotărârea României a suscitat o adâncă impresie la
Helsinki. Ziarele finlandeze publică ştirea sub titluri
uriaşe. Ele subliniază că hotărârea României este de
mare importanţă pentru Finlanda.” („National
Zeitung”, Basel, 25 august 1944).
- „Mai clare decât toate celelalte evenimente de până
acum ale războiului, retragerea trupelor germane din
Paris şi trecerea României de partea Aliaţilor trebuie
să deschidă poporului german ochii, în sensul că
definitiva cădere a Germaniei nu mai poate fi
împiedicată.” („Der Bund”, Berna, 25 august 1944).
- „România a luat o hotărâre care va influenţa
considerabil
evoluţia
războiului
în
sud-estul
european... România – piesa cea mai importantă a
dispozitivului german în Balcani – a deschis o breşă
mortală în sistemul defensiv al „fortăreţei Europa” – a
lui Hitler – N.N.” („Journal de Geneve”, 29 august
1944).

„În orice caz, suntem convinşi că nu este greşit
a se considera ieşirea din război a României drept un
eveniment foarte fericit, nu atât prin faptul că a dus,
numai în Balcani, şi mai mult la scurtarea războiului,
cât prin profunda semnificaţie nemijlocită în politica şi
pacea Balcanilor. Din această cauză, opinia publică
din Turcia nu simte decât satisfacţie.” („Akşam”,
Ankara, 25 august 1944).
- „Intrarea în război a României alături de aliaţi a
schimbat planurile stabilite – poziţiile din Carpaţi se
află azi încercuite pe la sud. Forţele ungaro-germane,
pe poziţii în munţi, se vor afla între două focuri – ruşii
la nord şi est şi românii, în scurt timp întăriţi de ruşi, la
sud. Se deschide astfel drumul pe Dunăre către
Budapesta şi Bratislava şi cel de pe Tisa, către
Silezia şi Cehoslovacia.” („O S’ecolo”, Lisabona, 26
august 1944).
- „Prăbuşirea ocupaţiei germane în Balcani. Bariera
dificilă a Carpaţilor a dispărut în mod practic. La sudvest de România se întinde Iugoslavia împânzită de
partizani care ţin continuu în şah garnizoanele
germane. Mai departe se află Adriatica dominată de
adversarii lor. În mod vital este creată astfel o barieră
continuă în nordul Balcanilor, care va conduce la
pierderea tuturor forţelor germane din Grecia, Marea
Egee şi Creta.” („La Prensa”, Buenos Aires, 25
august 1944).
Dr. Traian Rus

-

CRONICA UNEI LOVITURI DE STAT ÎN DERULARE
Cãtre viitoarele generații de români
Motto:
”Nevroticii construiesc castele de nisip,
Psihoticii locuiesc în ele, iar
Psihiatrii adunã chiriile”
Un istoric profesionist nu poate scrie istoria
evenimentelor pe care le trãiește. Pentru cã nu are
acces la documentele tãinuite și este intoxicat de
abundența celor plãsmuite, în scopul manipulãrii în
interes intern și extern, de cãtre Politic. Poate, în
schimb, sã-și transmitã observațiile, în calitate de
cronicar al vremurilor lui, ca puncte de reper și
îndemn la cercetare, pentru generațiile viitoare.
Asta ne propunem în cele ce urmeazã, referitor la
evenimentele trãite de români în perioada mai septembrie 2018.

Context istoric
Dupã o dominație de 2000 de ani asupra lumii, timp în
care a distrus și inventat popoare și civilizații, Europa
s-a regãsit complet devastatã la sfîrșitul celui de-al
doilea Rãzboi Mondial, locul sãu fiind luat de doi noi
mari decidenți ai viitorului Planetei – SUA și URSS,
apoi Rusia – aliați în secret, de la 3 martie 1944 și
chibițați, de atunci și pînã astãzi, de Marea Britanie. În
timpul Rãzboiului, în New Foundland, la Moscova,
Teheran, Dumbarton Qaks, Bretton Woods, Yalta și
Postdam, cei doi au pus bazele NATO, ONU, FMI,
BIR, etc., adicã ale organizãrii postbelice. Pentru ca
Europa sã nu devinã un muzeu al omenirii, fostele
glorii mondiale, Franța și Germania, au imaginat în
replicã și pus în aplicare, împotriva SUA și Rusiei,
(continuare in pag. 10)
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Planul European sau Ideea Europeanã, în patru
etape: CECA, UEO, UE si EUE, adicã, în final,
Statele Unite ale Europei. Procesul avea la bazã
unificarea pe criterii economice, țãrile estice cãzute
sub dominație sovieticã fiind prevãzute, de la
început (Declarația Schumann, 09 mai 1945).
Și aceasta, deoarece ele aveau resursele pe
care Occidentul nu le mai avea datoritã secolelor de
industrializare rapidã și pierderii coloniilor. Numai
politicienii români nu au înțeles și și-au dat țara
gratis unei structuri care ne-ar fi “eliberat” în orice
condiții.
UE a fost atacatã, de la început, de cei doi
aliati, SUA, care a utilizat manipularea economicã și
Rusia, care a folosit santajul politic și al resurselor,
cei doi gãsind punctul slab al ideii europene în
Germania. Cu sprijin american, Rusia și-a început,
în 1985, schimbarea la fațã, deoarece, economic,
socialismul naționalist, aspru criticat de comuniști,
prin Karl Marx, sub numele de “mod de productie
asiatic”, se opunea progresului. În cadrul perdelei
de fum est europene, de care Rusia avea nevoie
pentru prefacere, s-a produs și cãderea Zidului
Berlinului, care avea sã dea lovitura de grație Ideii
Europene, fapt anunțat în 1989, de Margaret
Thatcher. Franța, motorul Ideii Europene, nu a putut
sã ținã la respect, mizînd doar pe superioritatea în
informații și nuclearã, aliatul german reunificat, decît
pînã în 1995. Din acel moment, Germania a preluat
controlul și a condus, ca de obicei, Europa spre
dezastru, fiind manipulatã, pe coordonatele amintite,
de alianța americano-rusã. Tot din 1989, în conflictul

dintre adversari, adicã dintre UE, pe de o parte și
puterile planetare (SUA si URSS și apoi Rusia) au
intervenit, sub numele de globaliști, comuniștii de rit
marxist- trotskist, cei care au scãpat de prigoana lui
Stalin, dupã proclamarea definitivã a victoriei
socialismului (26 noiembrie 1936), fugind în Occident
și Americi. Comunism înseamnã concentrarea la vîrf a
capitalurilor care depãșesc statul, ce devine inamic și
trebuie sã disparã.
“Tot ce este mic este minunat” (Leopold Kohr),
adica ficțiuni statale de pînã la 10.000.000 de locuitori,
ușor de exploatat. Intrînd în forțã pe frontul prefacerii
Est-ului, acest inamic a provocat spargerea, pe
moment, a unitãții Rusiei, dispariția Cehoslovaciei,
Iugoslaviei, dar si aproape distrugerea unitatii Italiei,
Marii Briatnii, Spaniei si mult prea bogatei Romanii,
prin agenti comunisti de tipul Soros, platiti pentru
distrugerea invatamantului, bisericii, culturii, cu
ajutorul media, dar si a structurilor militare din țãrile
vizate. Cu alte cuvinte, distrugerea conștiinței de sine
și a capacitãții de ripostã. Așa am ajuns noi, românii,
ca, în plin an al aniversãrii Centenarului Marii Uniri, sã
ne spargem capetele unii altora, în numele unor
lozinci goale de continut, ieri despre “libertate” și
“democrație”, astãzi despre “corupție”, “penali” ori
“statul paralel”. Din nenorocire pentru noi, în timp ce
bulgarii, albanezii, sârbii, ungurii, polonezii, cehii,
balticii încã rezistã, încã își apãrã dreptul la existența
naționalã și statalã, noi, românii, avînd cea mai
infectã, lacomã, slugarnicã pîna la prostituție și inaptã,
autoproclamata clasã politicã, manipulatã de bãtrîne
edecuri ale Kominternului de odinioarã, ca
(continuare in pag. 11)
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Silviu Brucan, apoi Mihai Șora sau de fiii și nepoții acestora,
gen patapievicii, tismãnenii, românii, wash-oltenii,
paukeriștii ori katzii (Hedda Katz = Ileana Vrancea), alãturi
de ciracii satîrului Gogu Rãdulescu, am pierdut totul, fiind,
în aceste zile, în situația de a ne pierde ca națiune și ca
Țarã.

de pensie de 45% din salariul mediu pe economie și o noua
Lege a Salarizarii cu creșteri de peste 300% la bazã
(pentru soldați, infirmieri, muncitori etc.), descrescînd spre
vîrf pînã la 10-15%. Așa au cîștigat, în 2016, alegerile, PSD
și ALDE, în baza unui program de resuscitare economicã a
României, salutat de majoritatea românilor.

Contextul politic
Dupã 10 ani de distrugere sistematicã a României și
românilor de cãtre regimul bãsist, care a pus bazele statului
procuratorial și securistic român de tip neostalinist,
speranțele românilor s-au îndreptat, ca ultima investiție,
spre doi tineri politicieni care au promis Renașterea: Crin
Antonescu și Victor Ponta. Susținuti, fãrã rezerve și de noi,
rezerviștii grupași în SCMD și de aliații noștri din CNSC,
aceștia au cîștigat, zdrobitor, alegerile, în 2012. Dar s-au
predat imediat lui Traian Bãsescu, cel care i-a trãdat și pe
ruși și pe americani, pãstrîndu-și funcția dupã pierderea
Referendum-ului (și cu prag și fãrã prag), datoritã
intervenției Germaniei, interesatã de ștergerea datoriilor
sale istorice. Pentru ca, dupã respingerea Constituției
Europei, în 2003, Ideea Europeanã a murit, pe ruinele sale,
conducînd Europa spre dezastru .. Euro-Germania. Adicã o
alianțã criminalã a ambițiilor de dominaâie și refulãrilor
germane, cu interesele comunismului/globalismului.
În plinã ofensivã, Euro-Germania a torpilat, cu ajutorul
trãdãtorilor romîni din sistemul creat de Bãsescu, alegerile
prezidențiale din 2014. Ca “perdea de fum”, sute de
autocare și autoturisme cu amețiți români, inclusiv elevi de
liceu din zona de Vest a țãrii,au parãsit, în dimineața zilei
fatidice, România, pentru a bloca consulatele și
ambasadele europene și a rãspîndi falsã informație cã
“Diaspora” nu este lãsatã sã voteze. Și aceasta pentru cã
Programul Cobra, de falsificare a voturilor, fusese
deconspirat de SCMD, încã din octombrie 2011 și trebuia
creatã iluzia cã votul Diasporei (maxim 100.000 de voturi
reale, de fiecare data) ar fi fost decisiv pentru impunerea lui
Iohannis, omul Germaniei.
În paralel, aceleași forțe contondente, care aveau sã
acționeze în 10 august 2018, aruncînd vina tot pe bieții
emigranți români, se pregãteau sã ia cu asalt, atunci, în
2014, clãdirile Guvernului și Parlamentului. Deși avea peste
un milion de voturi avans, bine sfãtuit de un ofițer patriot,
Victor Ponta s-a recunoscut învins înainte de a se numãra
voturile. Mãcelul a fost amînat …… un an de zile. “A trebuit
sã moara oameni pentru ca acest guvern sã cadã!” a
sunat augusta sentințã.

Obiectiv România

În octombrie 2015 s-a orchestrat Holocaustul de la Colectiv
și aceleași forțe extern-interne au scos manipulații în
stradã, tot pe ideea asaltãrii și incendierii clãdirilor
Guvernului și Parlamentului. Iarãși, bine sfãtuit, Victor
Ponta și-a dat demisia și mãcelul s-a amînat, din nou.
Neales de nimeni, a fost implementat Guvernul, de slugi
euro-germane, Cioloș.
Prima loviturã, tehnocrații, cu sprijinul trãdãtorilor din MApN,
au dat-o structurilor militare prin includerea unei întregi
ordonanțe în 30 de articole, ca articol singular (Art.40) într-o
banalã OUG (57/2015), care se dãdea în fiecare decembrie
pentru stabilirea salarizãrii civililor în anul urmator. Primul
sindicat iesit în stradã a fost, în 9 decembrie 2015, SCMD,
sprijinit de aliații sãi. Ca și, ulterior, în 24 ianuarie și 6 martie
2016. În opoziție, Liviu Dragnea și apropiații sãi s-au
angajat, pe zile și ore, sã producã reparațiile necesare, prin
revenirea la Legea Pensiilor Militare de Stat, niciodatã
aplicatã, la Legea Sindicatelor, sã promoveze cea de-a XIIIcea pensie pentru civili, o nouã Lege a Pensiilor cu punctul

Guvernul Cioloș a arãtat exact ce vrea Euro-Germania –
ultimele resurse: industria energeticã, Portul Constanța,
Platforma Mãgurele, TAROM-ul etc. Din nenorocire pentru
noi, cineva s-a gîndit sã exploateze gazul din Marea
Neagrã. Noul președinte american, necomunist, spre
deosebire de tripleta Biden – Neuland – Hillary Clinton,
adicã Donald Trump, este om de afaceri.
A înțeles cã minciuna cu scutul antirachetã, menit doar sã
aducã bani globaliștilor și fãrã
nicio relevanțã militarã (în acest sens, SCMD i-a trimis lui
Ponta, încã din 2013, rapoartele GAO
și raportul BEATEI KVIATEK SIMANKA din februarie 2010),
nu îi este profitabilã, drept care s-a gîndit sã smulgã EuroGermaniei 12 mld. Euro/an prin Proiectul BRUA, de
exploatare, sub control american, a gazului din M
area Neagrã și Proiectul E4, prin înlocuirea Amsterdam-ului
și Rotherdam-ului de Portul
Constanța, pentru primirea mãrfurilor asiatice și legarea,
prin de autostrada E4, de Gdansk. Acestei inițiative,
beneficã pentru România, Euro-Germania i-a opus
declanșarea mișcãrii “#rezist”, comunistã/globalistã, de la
New York, la București. Sistemul bãsist a fost folosit pentru
distrugerea rapidã a structurilor militare și a Bisericii, pe
fondul boicotãrii guvernelor PSD- ALDE, infiltrãrii cu
acoperiți a acestora și șantajãrii, sub amenințarea DNA, în
interes globalist și antiamerican, a principalilor politicieni ai
majoritãții parlamentare. De programul electoral s-a ales
praful, propriul electorat a fost îndepãrtat printr-o lege
haoticã a salarizãrii și prin cãlcarea în picioare a militarilor
prin OUG 59/2017. Pe care noi o numim a Marii Trãdãri
Naționale, deoarece a dus la eliminarea din Sistemul de
Apãrare, Ordine Publicã și Siguranța Naționalã a peste
20.000 de profesioniști. Totul sub egida Liei Olguța
Vasilescu, cea care a declanșat și a condus, cu urã
visceralã, campania de denigrare a rezerviștilor, supuși
oprobiului public, prin fals și uz de fals, în întreg anul 2017.
Iar dacã Dragnea i s-a opus în 17 mai 2017, ulterior, asa
cum vom vedea, nu a mai avut curajul sã o contrazicã, pînã
în preziua loviturii de stat din 10 august 2018. Și, în paralel,
s-a desfãșurat atacul mediatic împotriva Bisericii, prin
manipularea cazului unui fost aspirant militar devenit popã,
acuzat de homosexualitate și pedofilie. Dar, despre toate
acestea, data viitoare, dupã inexplicabila pauzã, legiferatã,
a sãrbãtoririi, numai de cãtre bugetari, a Santei Maria Mari,
minivacanțã ce face parte și ea din ceea ce noi numim
“pregãtirea de artilerie”, evident a schimbãrii de guvern în
cadrul rãzboiului care îi opune, exact în anul aniversãrii
Centenarului, la vedere, pe români…..românilor și, în
subteran, interesele germano-franco-olandeze, intereselor
americano-ruse!
14.08.2018
Vae Victis! Honor et Patria!
Presedintele SCMD,
Col.(r) dr. Mircea DOGARU
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50 de ani de la anihilarea ”perestroicii” de la Praga

Pe 21 August 1968 a avut loc un eveniment „delicat”
din istoria socialismului. Alături de forțele militare a
cîtorva state membre ale Tratatului de la Varșovia,
armata Uniunii Sovietice a invadat Republica Socialistã
Cehoslovacã, punînd capăt așanumitei „Primăveri de la
Praga”. Această „Primăvară” fusese inițiatã în ianuarie
1968 de către Partidul Comunist Cehoslovac condus de
Alexander Dubcec. Apreciind că politica Partidului
comunist devenise anacronică și contraproductivã,
Dubcec a anunțat un program novator de reforme
sociale, politice și economice, cu scopul de a creea un
„Chip Uman” pentru orînduirea Socialistă din
Cehoslovacia. Acest program era de fapt precursorul
”Perestroicăi” lui Gorbaciov în URSS din a doua
jumãtate a anilor 80 ai secolului trecut.
Aceste măsuri pentru făurirea unei democrații
socialiste au adus o popularitate imensã Partidului
Comunist Cehoslovac în rîndurile poporului. În același
timp ele au intensificat contradicțiile existente între
socialismul Cehoslovac și cel Sovietic care, sub
conducerea lui Leonid Ilici Brejnev, începuse un proces
lent de stagnare și corupție. Schimbările rapide care
aveau loc în Cehoslovacia au surprins și neliniștit
conducerea țărilor socialiste vecine, mai ales Polonia și
URSS. Aceste guverne rezistau din ce în ce mai greu
presiunii locale care dorea o reformă asemănătoare. De
aceea, în ciuda declarațiilor ferme ale lui Dubcec, de
fidelitate față de ”lagărul” socialist, țările socialiste
„frățești”, cu excepția României, au declanșat intervenția
militară
împotriva
așaziselor
„tendințe
contrarevoluționare” din Cehoslovacia. Într-o singură zi,
tancurile sovietice au pus capăt la șapte luni de reforme.
Pentru a preveni violența, Dubcec a renunțat la
reformele sale dar și la funcția de conducător al
Partidului
Comunist
Cehoslovac.Au
urmat
în
Cehoslovacia douã decenii lipsite de progres, decenii în
care țara a suferit de aceeași stagnare economicã și
socială ca și în URSS. Odatã cu sugrumarea „Primăverii
din Praga”, a dispărut o oportunitate istoricã, unică,
pentru partidele și guvernele comuniste ale ”lagărului
socialist” est-european de a se reforma, de a construi o
adevărată Democrație Socialistă, susținută cu însuflețire
de către popor. În pofida eforturilor disperate ale lui
Mihail Gorbaciov, douăzeci de ani mai tîrziu, astfel de
reforme progresiste, revoluționare, puse în practică n-au
mai

avut efectul pozitiv scontat, fiindcã timpul potrivit pentru
ele trecuse prea demult.
Dintre toate țările lagărălui socialist, numai România
a condamnat cu hotărîre aceastã agresiune. Cu
binecuvîntarea Partidului Comunist Român și mai ales a
secretarului său general, Nicolae Ceaușescu, Armata
României a refuzat să participe la invazia Cehoslovaciei
și și-a sfîrșit participarea activă în cadrul Organizației
Tratatului din Varșovia. Dovedind un curaj nemaivăzut la
un conducător român, de la insurecția armată de la 23
August 1944, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbind la
uriașul miting de la București din 21 august 1968, a
exprimat voința poporului român în fața lumii. Declarînd:
„nu există nicio justificare și nu poate fi aceptat nici un
motiv” pentru încălcarea suveranității Cehoslovaciei de
către țările socialiste vecine. De asemenea, a subliniat
că România devenise o țarã suveranã, într-adever
stăpîna pe de soarta sa.
Recăpătarea independenței politice a permis ca o
transformare unicã să aibă loc pe pămîntul României.
Prin eforturile demne ale partidului și poporului, cu
tovarășul Ceaușescu în frunte, s-a făurit în România o
adevăratã Democrație Socialistă, bazată, după părerea
tovarășului Ceaușescu, pe „afirmarea liberă, fără nici o
piedică, a aptitudinilor și capacităților creatoare ale
fiecărui cetățean, pe deplin stăpîn în țara lui”. Acesta a
fost un socialism „Cu Chip Uman”, o societate socialistă
înfloritoare, susținută de o economie dezvoltată, de sine
stătătoare. Un asemenea avînt nu s-a văzut în nici o altã
parte a lagărului socialist. Pierdute în dogme depășite,
celelalte partide comuniste nu l-au criticat și nici nu și-au
recunoscut greșelile sau eșecurile pînă cînd devenise
prea tîrziu.
Aducîndu-ne aminte de evenimentele tumultuoase
ale anunlui 1968 și tot ceeace a urmat, se poate învăța
o lecție clară; nici un guvern și nici o orînduire socialã
care este impusă din afară nu poate birui fără a urma
voința poporului. Politica de dominație și asuprire este
într-adevăr lipsită de viitor! Păstrînd acest fapt în
cugetele noastre, trebuie să rămînem inspirați și
perseverenți în lupta noastră dreaptã pentru democrație,
libertate și socialism!
D.I. Onofrei
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Scrisoare deschisă către Liviu Dragnea
M-am hotărît să depun cerere pentru a intra
în partidul pe care îl conduceți cu dibăcie,
diplomație
și
patos
revoluționar.
Vă asigur că nu fac acest gest din simpatie
pentru dumneavoastră și nici pentru partidul pe
care îl conduceți cu mînă de fier și multă
iscusință, ci din necesitatea de a mă alătura
unei forțe politice bine organizată și disciplinatã,
singura capabilã sã scoată țara din
încrăncenarea existentă, să apere democrația,
drepturile cetățenilor și interesul național,
primordial în aceste împrejurări tragice în care
se
află
țara
astăzi.
Sîntem în pragul unui război mondial și al
dezmbembrării statului național, pregătit și
organizat de către imperialiștii care se declară a
ne fi prieteni. Sînteți forța politică cea mai
autorizată să pregătească cetățenii acestei țări
pentru apărarea statului de drept și a drepturilor
civile ale cetățenilor acesteia. V-ați asumat
această răspundere și vă rog să o duceți pînă la
capăt cu orice risc și cu sacrificiu suprem al
dumneavoastră și al acestui popor lovit de
multe necazuri în îndelungata sa istorie.
Am fost bîntuiți de popoare criminale, cu
dorințe de expansiune, care ne-au ucis oameni
și distrus economia măturîndu-ne de la est la
vest și invers după cum le-au fost interesele și o
fac și astăzi tot atît de aprig, dar sub o altă
mască.
Vă rog, dacă considerați că aveți cea mai
micã vină în procesele instrumentate (cu
intenție de a vă sabota, bloca accesul la putere)
să vă dați demisia urgent și să vă puneți la
dispoziția justiției cu o cerere expresă de a relua
procesul la Curtea de Apel cît mai curînd
posibil, pentru a se face lumină, și să
demisionați din parlament. Președinte de partid
puteți rămîne și puteți să și-l conduceți și din
pușcărie,
dacă
oamenii
vă
susțin.
Dacă nu este nicio umbră de îndoială asupra
vinovăției domniei voastre, vă rog să preluați
frîiele puterii și să o exercitați cu hotărîre și spirit
de sacrificiu asumîndu-vă orice risc pentru
asigurarea liniștei publice și a siguranței statului
național așa cum ați promis în cadrul campaniei
electorale!
- Modificați legile cerute de către CCR,
conforme cu recomandările Comisiei de la
Veneția și ținînd cont de specificul național.
Dezbateți-le democratic în parlament ținînd
cont de amendamentele depuse de către
opoziție, dacã sînt conforme cu cerințele scrise
mai

sus, dacă nu apelați la Ordonanțe de urgență și
asumarea răspunderii așa cum au procedat
cabinetelele Boc și Cioloș fără să țineți seama de
presiunea străzii, organizată de către gașca
ilegitimului președinte (statul paralel) susținută
pecuniar de către Soros și multinaționale interesate
de
jaf
la
nivel
national;
- Suspendați președintele anticonstituțional, fără
teama că se va mai ridica vreodată! Poporul, în
majoritatea sa, vă va susține necondiționat;
-Aprobați toate legile pe care Johannis le-a blocat
abuziv;
-Reorganizați justiția pe căi democratice, înlăturați
toți
procurorii
corupți
și
abuzivi;
-Reluați legea răspunderii ministeriale, ca și
judecătorii să răspundă pentru abaterile lor, fie din
greșeală ,fie cu intenție. Fiecare cetățean trebuie
sã răspundă pentru ceea ce face! Nimeni nu-i mai
presus
de
lege!;
- Distrugeți toate legăturile ”statului paralel” din
temelie;
- Impuneți instituțiilor europene și Alianței militare,
NATO, să ne respecte ca popor și cerințele noastre
legitime, fără să ne lezeze demnitatea națională;
- Întăriți prin lege autoritatea organelor de ordine și
pretindeți să-și facă datoria;
- Asigurați prin legi „hotărîte” și clare manifestațiile
publice liber consimțite cu respectarea ordinii
publice. Să se interzică manifestațiile spontane (în
fond lupte subversive), care stau sub masca falsei
democrații, interpretînd și eludînd legile țării!
- Toate manifestațiile să se desfășoare organizat
avînd aprobarea primăriei cu toate avizele din
partea tuturor institutiilor obligate să asigure buna
desfășurare a acestora cu precizarea timpului și
locului unde urmează să aibăloc. În caz de
tulburare a liniștei publice să acționeze în forță,
fără părtinire și excepții de la reguli, folosind, după
cum impune situația, toate mijloacele din dotarea
de care dispun( garduri de protectie, bastoane,
cătușe, gaze lacrimogene, tunuri cu apã, dube,
pistoale cu electroșoc, spray-uri paralizante, poliție
călare….) ca în toate statele civilizate din EU și
SUA, într-o colaborare perfectăcuSRI, poliție,
divizia de mascați de la DIICOT și jandarmerie.
Aceastã scrisoare va fi postată pe situl
domnului Dragnea și voi cere să o citesc în
adunarea generala a organizației de partid PSD
Timis, daca voi fi primit în partid.
Ene Marin
pensionar
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REZIȘTII VOR VENI LA PUTERE DACÃ LE FACEM JOCUL
Dezvăluirile despre mișcarea #Rezist sunt făcute din
interior de artistul Paul Hitter, care consideră că a venit
. despre rezistenți și despre
timpul să se spunã adevãrul
ceea ce se spune cã este o mișcare civicã însã în
realitate este o masã de manevrã folositã de forțe din
afara țãrii, de rețele de influențã care vor sã menținã
controlul asupra clasei politice și implicit a destinelor
societãții.

S-a întâlnit cu mulți care susțin hashtag rezist și a
participat alãturi de ei la proteste. Mai mult decât atât, el
a stat alãturi de ei în laboratoarele unde s-a nãscut
propaganda.
Din 2013 încoace a observat cum a crescut mișcarea
în care sunt implicate nu doar instituții media finanțate
prin programele de stat și ONG-urile finanțate de George
Soroș ci și activiști militanți, strategi ai președintelui
Johannis și oameni de culturã.
”Jandarmii, nici macar ei, nu mai au curaj sa îi opreasca
pe acești “protestatari”. Nu au curaj sau nu au ordin? Cel
mai probabil, pînã și Jandarmeria a fost penetratã. Cum
este posibil ca un om pe care il pun jos sã îl încãtușeze,
sã scape , și sã fie arestat dupa o ora? Se pare ca le este
fricã. Dar dacã le este fricã, de ce anume le este frica?
Pãi, le este frica probabil de o grupare de guerilla.
Cãci asta a ajuns mișcarea #rezist. O grupare de
guerilla. Baietilor li s-a urcat la cap. Au bani- fonduri
europene, acoperire- UMDIGI24, Dilema Veche, VICE,
Casa Jurnalistului, spate, ooo, da, mai ales spate. La
categoria “spate” intrã: Klaus Johannis, PNL, USR,
GDS…si mulți, mulți alții”, precizeazã Hitter care își aduce
aminte cum a început totul.
”Revista Vice, în momentul în care i-am cunoscut, în
anul 2010, avea aproape același format, și anume, texte
libere, chestii șocante, dar era o revistã neutrã din punct
de vedere politic.

Cristian Neagoe – fost PR coordonator al ICR
New York. Pe atunci, șefa ICR era Corina Șuteu, de
care ne vom mai lovi, odatã cu scandalul Poneiului
roz și odatã cu Guvernul Cioloș și campania
Cumințenia Pământului.
Mihnea Blidariu din Cluj, sosit atunci la proteste
alãturi de alți ”activiști”, implicați acum, inclusiv în
zona de finanțare, în protestele #Rezist.
Din lista lui Hitter nu lipsește nici Victoria Stoiciu,
coordonator de programe la Fundaþia Friedrich
Ebert România. A publicat articole în revista Dilema
Veche, pe platforma CriticAtac și în România
Liberã. Între 2001-2006 a lucrat la Societatea
Academicã din România.
Este bursierã
Transatlantic Forum on Migration and Integration
(GMF) ºi absolventã a ªcolii Europene pentru
Democraþie din Cadrul Consiliului Europei. Prezent
este și Vlad Tãușance cel care s-a ocupat de
campania online pentru Klaus Johannis. Despre
aceste Hitter își amintește:
”Vlad este specialist în comunicare, jurnalist și
scriitor. Cînd apropierea a devenit mai mare, l-am
cunoscut ca fiind una din eminențele cenușii în Uniți
Salvãm…?, pagina Roșiei Montane. Nu contest
calitățile lui Vlad, talentul de manipulator, dar cred
cã alegerile din 2014 nu de el au fost cîștigate, ci cu
ajutorul caracatiței și a serviciilor.
Caracatița a funcționat perfect, mulțimea Uniți
Salvăm… a ieșit în stradã la comandã, la o simplă
apăsare de buton. Vă amintiți panica creată? Nu
putem vota! Toate acestea sub masca “activismului
civic”
Concluzia este simplă iar metoda de manipulare
este și mai simplã, potrivit lui Hitter.

Revista a devenit o ferventă susținătoare a așazisei
“drepte Românești”, a lui Klaus Johannis, a DNA-ului și o
ferventã oponentã a Pesedeului. Bineînțeles, toate
acestea sub masca “neutralității jurnalistice”. De aceeași
parte se află încă o publicație “independentã”, Casa
Jurnalistului. Acestea sunt doua din principalele motoare
ale schimbărilor la care asistăm în mediul online, motoare
ale agresivității!#, spune acesta.

” Se cauta o cauza cu prizã la public, o cauză
bunã, poate chiar corectă. S-a căutat această
cauză și a fost găsită în Roșia Montană. Gurile rele
spun că a fost vorba de un război venit din afara
țării. Se poate. Dar ce este clar calumina zilei, este
că au reușit să unească brațele caracatiței și chiar
să o potenteze prin prezența unor persoane care
nici măcar nu își închipuie cărui scop servesc.
Astfel, o bazã de protestatari mereu gata sã
intervinã a fost creatã.

În România, protestele de stradã au început cu ”Uniți
Salvãm…..” !!. Hitter a participat și el la protestele
organizate sub ”Uniți Salvãm Roșia Montana” alãturi de
unii dintre liderii militanților.

Același tip de sloganuri, aceleași personaje care
instigã, gata, ei s-au legitimat. Cine poate să spună
că ei nu militeazã pentru o cauză bună?

Mihail Bumbes, ONG- ist și agitator profesionist.
Participant la protestele din Piața Taksim din Turcia
împotriva regimului Erdogan. Claudiu Crãciun – devenit
cunoscut în timpul protestelor antiguvernamentale din
2013, din Piața Universitãții.

Aleg sloganurile cucap: Coruptie. Vrea cineva o
tara corupta? Nu. Nimeni. Totusi, nu aici este miza
lor, miza adevarata este inlocuirea stãpînilor
puterii.”Sursa
articolului:
http://sokant.ro/marturii-uluitoare-din-interiorul-rezist/
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
Cu Mariana Aurelia Pleșa

1. Un spectacol de succes
Observ de la o vreme, cu uimire, cum înainte,
lumea care mergea la teatru și la cinematograf se
îndreaptă acum spre Piața Universității la așa zise
mitinguri de protest, împotriva unor lideri ai unor
partide politice care nu sînt pe placul tuturor. Aici, este
un adevarat loc de agrement, de rîs și de voie bună un soi de circ.
Am constatat cã oamenii se simt foarte bine cînd
strigã tot felul de lozinci împotriva guvernanților, o fac
cu înverșunare și cred cã acasã, numai au putere sãși batã nevestele cãci energia lor aici se consumã. E
un noroc pentru ele! Este o lume pestrițã, fãrã
educație, cu excepția unora care par mai avoluați, sînt
cei ce fotografiazã și dau instrucțiunile. Protestele sînt
animate de ”Sile Groparu” din Strãulești, de ”Maricica
Semințãreasa” din Rahova și de ”Lae Chioru” din
Zãbrãuți. Atmosfera este sinistrã, cu jandarmii gata de
luptã, cu strigãturi ca la nuntã și tãvãleli pe caldarîm.
Un ins înalt, de culoare maronie, cã fusese la
nudism, îi dãdea ordine d-nei Maricica Semințãreasa:
Mãricico dragã, dacã vine jandarmu spre tine, te
trîntești pe jos, faci spume la gurã, faci ca toți dracii, ai
înțeles? Noi ne adunãm toți pe lîngã tine, sã te salvãm
și tu te vaiți cã nenorocitul ți-a dat un pumn în ochi.Te
fotografiem din toate unghiurile și dãm pozele la
ziarele strãine ca sã afle toatã lumea cine sunt eroii
acestei țãri! Apoi strigați cu toții ”Jos ciuma roșie”! Dar
Maricica vrea niște explicații... Ce-i aia bre, ciuma
roșie? Nu e tifosu ãla de cãdea pãrul la lume? Și
murea?
- Ceva apropiat de ceea ce știi tu ... O lãmuri Sile
Groparu, e o boalã venericã provocată de lipsa
vaccinurilor românești că ne-au desființat fabricile și
le-au vîndut la străini, întîi au fost: ciuma aviarã, pesta
porcinã, rujeola, și netratate au dat în ciumã! Și îi zice
”roșie” pentru că ”vampirii” comuniști ne-au furat toate
globulele roșii și le-au dat la export! Prin satelit!
Noaptea!
- Aoleuu..! țipă Maricica, daia e galbeni copiii noștri,
că nare globule! Dezleg cîinele !Huo! Bandiților, Ne-ați
privatizat pînã și sîngele! La pușcărie cu voi! strigã
Maricica.
În timpul strigăturii vine la ea un domn cu mustațã
și coadã pe spate, ii șopti ceva eroinei noastre la
ureche.
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- Mă fac membră și la ”rezist”, că țin la tăvăleală,
răspunse Maricica, îmbujorată. Rezist al dracului,
că sînt sexoasă rău.
Apoi, ridicîndu-și fustele în cap, șopti:
– Dacã ai ști prin ce a trecut carcasa mea, acu tri
zile în spatele fîntînii, ai muri de invidie, m-au făcut
unii poștă, vreo zece, asa că mã înscriu la ”Rezist!
că merit! Mã simt și mai împlinită! Sînt ca un taur!
A fost corridă dupã fîntînă! Să îmi dea haleală și
băutură!
- Să nceapă recitalul ! strigă Lae Chioru! Jos ciuma
roșie! Demisia! Afarã cu toții să venim noi! Huooo !
țipă Maricica din răsputeri În România nu mai
găsești o globulă roșie să dai cu tunu. E toate în
Panama! Fotografiile erau executate de niște
fetișcane sărace cu duhul...
Doi hoți de buzunare, cu haina pe brațe, pusă
strategic, se pregăteau de atac la furat de portofele
și de telefoane. Cînd a venit și diaspora sã vezi
valută! Șopti unul din hoți pentru care mitingurile
erau mană cerească. Să vezi telefoane bengoase!
Întradevăr, se pregătește un miting al diasporei pe
10 august. Sigur că aceștia își vor striga
nemulțumirile, sigur va fi lume multă, dar nici Sile
Groparu și Maricica semințăresa și nici Lae Chioru
nu vor sta cu mîinile în sîn. Vor face poze, vor
incita la violență și vor propune mulțimii să-i
aleagă președinți.
Cei din diaspora vor rămîne consternați preobabil,
au bătut atîta drum ca să punã la conducere niște
boschetari? E drept, nu sînt mulțumiți nici cu aleșii
de pînă acum, dar chiar să nu existe nici un criteriu
de selecție?
- Eu vreau să fiu PREMIERĂ, țipă Maricica! Voi
anunța Diaspora să mă aleagă, că merit! Cu ce
sînt alții mai buni decît mine ? Au dus tara la
dezastru!
- Eu o scot la lumină! ziseră și ceilalți doi
candidați.
Cei care vor cîștiga în mod sigur, sînt hoții de
buzunare!

2. Vorbe Goale

Vorbe goale, vorbe goale,
Vom avea de acum în oale..
Că ne mor porci-n coteț
Și de vești e presa plină…
Cum c-ar fi pestă porcină
Adusă de vreun mistreț!
- Vai de mine ce surpriză,
Am intrat din nou în criză !
Strigă un tartor din bănie
-Noi suntem la datorie!
Și așa a fost mereu,
Tot la muncă și la greu
(continuare în pag. 16)
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(continuare din pag. 15)

Că tot timpul am cercetat
Porcii i-am analizat
Și apoi i-am incinerat.
Și de-i sănătos și mare
Merge tot la lichidare!
Fiindcă vrem să terminăm
Porcii din acestă țară
Iute, să-i incinerăm
Ca microbul să dispară!
E și asta o strategie !
Să fii tot la datorie
Zi și noapte ne-n-cetat
FĂRĂ NICI UN REZULTAT!
Și porumbul e nasol
E tratat cu vitriol!
Zice același fanfaron
Cu gînd la comision!
Altul, cum vede un curcan
Iese iute, pe ecran
Cu tot felul de explicații
Jumătate aberații....
Pesta asta e porcinã,
Nu se așează pe găină !
Pe curcan sau pe vreo cioară
Aia-i pesta aviară.
A fost parcă într o vară....
Și , ca și de astă dată
A fost bine prelucrată !
De minciună și hoție
Doar în biata Românie!
Fiindcă-n țările vecine,
Animalele o duc bine!

IN MEMORIAM

1. Mihai Viteazul- ”Dacul cel rău”

Porcii nu trebuie salvați!
Ci direct sacrificați !
-Nu cumva să-i împăiați!
Fiindcă noi vă dăm de știre
O să aveți despăgubire!
Bani și carne de import
Și colivă pentru mort!
Și-o slujbă de pomenire
Pentru a porcului cinstire !
Strigă tare un specialist
De-am rămas ca la dentist.
Ar mai fi o întrebare
Cum , de unde, vine oare
Pesta, chiar de la mistreț
Cel găsit, într-un coteț ?
Sau e adusã pe picioare
De Costică și Nea Nelu
Tocmai de la Deveselu?
Vorbe goale, vorbe goale
Vom avea acum în oale...
Vindem cratița minune
Și ne ducem la pășune.
Dar și acolo va fi trist..
Se extrag gaze de șist!
Concluzie
Boala, nu e contgioasă !
De ce e periculoasă?
Și nu e nici zoonoză
Ciumã sau tubeculoză.
Și prin fierbere dispare
NU e cap, vai de picioare! (de porc )
Mihai Viteazul s-a născut în anul 1558 în Orașul de Floci, un
important tîrg de lînă din Ialomița, a fost(oficial) fiul
domnitorului Pătrașcu cel Bun, mama sa fiind Teodora,
membră a familiei Cantacuzinilor. I s-a spus Viteazul pentru
că a avut curajul sã înfrunte forța uriașă a Imperiului Otoman
din acele vremuri, dar și toate celelalte națiuni vremelnic
potrivnice din jurul României: ungurii, polonezii, tătarii și rușii.
Din ianuarie 1588 și pînã în vara anului 1593, el va urca
constant în dregătorii, de la funcția de ban de Mehedinți, la
aceea de mare stolnic, mare postelnic și mare Ban al
Craiovei.
Urcă pe tronul Valahiei (Țara Româneascã) în 1593, a
Transilvaniei în 1599(pînã în1600) și a Moldovei în 1600.
Mihai Viteazul a realizat pentru prima dată o reunire a
teritoriilor Daciei lui Decebal vatra milenară a daco-românilor
de azi.
Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri:
adoptă aceiași stemă pentru toate teritoriile, construiește o
biserică ortodoxă la Alba-Iulia, acordă anumite înlesniri
preoților și iobagilor transilvăneni valahi(români) și numește
ca Mitropolit al Transilvaniei pe Ion de la Prislop. Figura lui
Mihai a influențat decisiv istoria daco-românilor, gîndul său
cuprinzător și fapta sa temerară au impus un model și au
inaugurat o epocă.
În constiința colectivă românească, el este unul dintre cei
mai importanti eroi naționali ai țării( România de azi).
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IN MEMORIAM

În ultimii ani ai vieții sale a urmărit consternat
cum țara sa pentru care a trăit și luptat s-a
autodistrus printr-un climat de indecizie și haos
politic și social, întrebîndu-se, „este oare România
de azi țara pentru care a luptat și visat?
Din 27 martie 2010 și până la moarte a îndeplinit
funcția de Președinte de onoare a Comitetului de
reorganizare a Partidului Comunist Român.
Pentru noi, membrii Comitetului, a reprezentat și
va reprezenta întotdeauna un exemplu de
moralitate, de statornicie în crezul său comunist.
Nu a cedat nici atunci când i s-a cerut, de către
un grup de intelectuali de frunte, să declare că el
nu a fost un comunist ci de fapt un socialist ,și
asta, în schimbul unei popularizări mai accentuate
în mass-media postdecembristă a persoanei sale
de către aceștia. Nu a acceptat acest tîrg declarînd
ferm că din tinerețe este comunist și pînã la moarte
va rămîne tot un comunist.
A plecat din această lume fără sã apuce să vadă
refăcut Partidul Comunist Român, căruia i-a
dedicat întreaga viață.
A fost înmormântat simplu, fără onoruri,

2. Gheorghe Apostol

La 95 de ani
S-a născut în comuna Tudor Vladimirescu, județul
Galați la 16 mai 1913. La 16 ani, ucenic fiind la o
turnătorie din Galați, îl cunoaște pe electricianul
Gheorghe Gheorghiu – activist sindical(viitorul
conducător al Partidului Comunist și al Statului român,
ocazie cu care intrã în mișcarea sindicală. Se remarcă
pentru întîia oară, ca militant activ, în timpul mișcărilor
greviste din anii 1930-1933, cînd se apropie sufletește
de Gheorghiu-Dej și alături de care a militat toatã
viața.
Este judecat și condamnat pentru activitate politică
antifascistă și comunistă în anul 1937. Își ispășește
pedeapsa în închisoarea politică de la Doftana, unde îl
reîntălnește pe prietenul său Gheorghe GheorghiuDej. Este eliberat în anul 1940, ca urmare a expirării
condamnării de 3 ani dar după scurt timp este arestat,
și fără să fie judecat este trimis, alături de mulți alți
militanți de stînga,,periculoși” pentru regimul
antonescian angrenat în războiul împotriva URSS, în
diferite lagăre politice: Miercurea Ciuc, Caracal, Tg.
Jiu.
Participă la reorganizarea mișcării sindicale de după
război, ajungînd președinte al Confederației Generale
a Muncii(1945-1952), apoi președinte al Consiliului
General
al
Uniunii
Sindicatelor
din
România(UGSR)1955-1961, 1967-1969).
Între aprilie 1954 și octombrie 1955 îndeplinește
funcția de Prim-secretar al Comitetului Central al
PMR, înlocuindu-l temporar la conducerea partidului
comunist pe Gheorghe Gheorghiu-Dej, întrucît atunci
funcționa regula ca, cele mai înalte funcții în Stat și
Partid să nu fie îndeplinite de aceiași persoană.
A fost prim-vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri(Guvern) între anii:1952-1954 și 1961-1967.
Intrat în conflict cu stilul de conducere ale lui Nicolae
Ceaușescu, a fost îndepărtat din Comitetul Central al
PCR în anul 1969 și trecut ca director la Rezervele de
Stat( pînă în 1975).
Din 1977 activează în diplomație. Ambasador în:
Argentina (1977-1983);Uruguay (1978-1983) și
Brazilia(1983-1988).

3. Virgiliu Zbăganu
S-a născut la 10 iunie 1954 în Lugoș. Din 1961 a
locuit în București. Este absolvent al Liceului”Ion
Neculce”. Între 1974-1979 a urmat Facultatea de
automatic a Institutului Politehnic București. A lucrat
la Intreprinderea de calculatoare București și la
Centrul de Cercetări Poligrafice și Tipografice. Între
anii 1990-1991 a fost lider sindical(secretarul Uniunii
Sindicatelor Tipografice). La 22 iunie 1991 a anunțat
public începerea acțiunii de reorganizare a PCR, în
fruntea unui grup de persone ce doreau să rămînă în
anonimat. După acest anunț este scos din munca
sindicală, devenind șomer(august 1991). Dorind să
revină la vechiul loc de muncă de la Centrul de
Cercetări Poligrafice a fost refuzat pe motivul că
postul său a fost desființat!! La 21 august 1992 a
murit într-un ”misterios accident”de cale ferată în
comuna Dofteana din județul Bacău în perioada cînd
strîngea semnături pentru înregistrarea PCR,
conform legii. Un tovarãș, dintre cei care au dorit sã
rãmînã în anonimat dar care s-a angajat sã-i asigure
securitatea și care (!) a fost primul care a aflat de
moartea lui Virgil, colonel de miliție la acea datã,
Daniel Dediu, a lansat ideea că acesta s-ar fi sinucis
aruncîndu-se în fața trenului din teribilism, că vrut cu
orice preț să fie ”erou al clasei muncitoare”!!Sigur nu
este o sinucidere. Poate fi doar accident sau, mai
degrabã, crimă. Virgil a deranjat multã lume, nu
numai pe anticomuniștii patibulari, ajunși la putere: a
deranjat falsa stîngă, stîngă cu numele, care voia să
implementeze „democrația și economia de piață”, în
realitate capitalismul, fără nici o opoziție autentică.
●

(continuare in pag. 17)
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Nevoia de lideri charismatici. Lideri care să ne
ducã „ori la slobozie ori la moarte”. Lideri
cãrora sã ne supunem fărã crîcnire.
A observat comportamentul fascistoid la lucru în
martie 1990, la Tîrgu Mureș – din păcate de ambele
părți și în Golania, mai ales în 13 iunie. A arătat însă
că acesta nu este specific României, ci și celorlalte
țări ieșite din socialismul real: fosta RDG, Ungaria,
Polonia, Iugoslavia. Și încheia: „Terenul fertil pentru
fascism există. El se va extinde puternic în următorii
ani ca urmare a mizeriei și șomajului pe care criza
economică și socială fără îndoială că le vor genera ”.

A încercat să salveze onoarea poporului român și a
celor patru milioane de foști membri de partid care au
dezertat din partid în 24 de ore.
Multe din lucrurile prezise de Virgiliu Zbăganu acum 26
ani se confirmă. Nu este vorba numai de faptul, clar
pentru el, că privatizarea și retrocedările de după 1990 –
pe care el nu le-a văzut în toată abjecția lor, aveau să
arunce România în urmă cu peste 40 ani. Tot el a prezis
că în absența unei stîngi bine articulate – stîngă ce
trebuia să aibă și o componentă comunistă sănătoasă –
societatea va fi din nou amenințată de pericolul
fascismului.
Iată pe ce se baza el cînd vorbea despre pericolul
fascist (spicuiesc din articolul ”Existã un pericol
legionar?”, apãrut în publicația Democrația lui Eugen
Florescu, noiembrie 1991, ) :
Ignoranța. Învățãmîntul românesc a avut, mai
ales în ultimii ani ca obiectiv major
accentuarea ignoranței.
Incapacitatea demonstrativă. Capacitatea de a
accepta, ca legitime, păreri contrare alor tale
se exersează, iar mulți oameni nu au acest
exercițiu.
Partizanatul primitiv. Nevoia de a fi „pentru” sau
„contra”. Incapacitatea nuanțelor. Un mare
apetit pentru lozinci (lozincile sunt rudimente
de ideologie) și pentru comportament gregar.
Violență. Aceasta este agravată de incapacitatea
de exprimare specifică unui nivel intelectual
modest. Modest nu prin naștere, ci prin
absența educației.

Avînd acum perspectiva a 29 de ani de degenerare
a societății românești, nu pot decît sã adaug că
actuala criză a capitalismului a accentuat
comportamentul fascistoid nu numai în fostele țări
socialiste, ci și în țări resupuse stabile și democratice.
Partidele fascistoide deja au cel mai mare grup în
Parlamentul
UE,
multe
din
ele
sînt
la
putere.Caracteristica de bază a acestor regimuri este
anticomunismul agresiv ăi fascismul social manifestat
prin atacul fără precedent la adresa salariaților sub
pretextul crizei economice. În loc să ia banii de la
bogați, aceste regimuri preferă să jefuiască pe cei
mulți și lipsiți de apărare. Ideologia lor există – sunt
așa numiții libertarieni sau, în SUA, „neoconi” care
militează pentru desființarea rolului social al statului.
Cuvîntul „stat social” este înlocuit cu cel de „stat
asistențial” și ideea este că statul trebuie să se retragã
din economie, din educație, din sănătate, să lase
aceste zone sub guvernarea zeului Piață.
Se pune întrebarea: cum au ajuns toate aceste
formațiuni la putere? Cum de o majoritate a
electoratului a putut vota așa ceva?
O explicație este emascularea stîngii, culpabilizată
de analogia fascism – comunism de care nu reușește
sã scape. Stînga a renunțat la rolul ei principal de
apărător al intereselor majorității, muncitori și țărani, a
renunțat să mai vorbească de exploatare, de lupta de
clasă, de proletariat. A devenit călduță, încearcă să
împace exploatații cu exploatatorii. Își face de lucru cu
probleme colaterale – de exemplu apără minoritățile
sexuale, mediul înconjurător, luptă cu sexismul – dar
nu își vede adevărata ei misiune, cea de a depăși
capitalismul actual, supraexploatator. În fostele state
socialiste, șovăielile ei au fost taxate drept „comuniste”
iar populația debusolată s-a repezit să voteze populiști
fără scrupule care le arătau ținte false(PP-Dan
Diaconescu sau USR). De vină pentru înapoiere erau
comuniștii (care au dispărut din scenă acum aproape
29 de ani), deci trebuie legi ale lustrației. În statele din
vest țapii ispășitori erau și mai vizibili – imigranții
(inclusiv țigani) și musulmanii. Engels spunea că
antisemitismul este socialismul proștilor. Acum
socialismul proștilor este revolta împotriva imigranților.
Dacă Juan din Spania nu are de lucru, e mai simplu
să dea vina pe Ion din România care i-a furat lui postul
decît să vadă că el nu are de lucru din cauza că legea
profitului ar face ca în lipsa lui Ion, el să accepte o

(continuare în pag. 18)
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slujbă prost plătită, poatemai prost
plătită decît ajutorul lui de șomaj – care
va deveni din ce în ce mai
mic.Intelectualii sorosiști au făcut o
treabă bună: au contribuit la fascizarea
țării. Fascismul este un anticomunism
elitist și autoritar. Capitalismul în criză
se desparte din ce în ce mai mult de
democrație. Cînd țările sînt conduse de
trimiși FMI sau ”partenerilor strategici” și
nu de guvernele lor, e clar că nu mai
poate fi vorba de nici o democrație.
Cînd oamenilor li se pare normal să se
iasă din criză pe spinarea lor e clar că
fascismul este aproape. De vină sînt,
sigur, comuniștii. Trebuie institute de
cercetare a crimelor lor, muzee,
memoriale ale durerii și educație civică
la televiziunile publice.
Mai sînt de vină și sindicatele,
pensionarii, bolnavii și țiganii (ultimii
însã așa, mai cu perdea). Sunt de vină
săracii și bugetarii, profesorii și medicii.
Numai capitalismul NU, el nu e de vină.
„O să iau din puținul vostru ca să îmi
întregesc multul meu iar voi sã tăceți din
gurã fiindcă altfel vine bau-bau ,
comuniștii” . Cine o fi spus asta?
ISUS în niciun caz!
Se întoarce Jones din Ferma Animalelor
Rubricã realizatã de Petre Ignat

Continuare din pag.1

Ich selbst
urechile. Auzi? E strada. Te aclamă. Te
iubește și cel din stînga, și cel din
dreapta. Poporul rațional este al tău. Și-n
veci va spune, în cunoștință de cauză,
după tine: ich selbst. Eu singur. Eu,
poporul român!
P.S. Și totuși scrierea de față este un
pamflet. E ca și cum i-aș fi propus unui
bonsai să se facă stejar. Ce cruzime! Este
înălțimea pe care președintele neamț o
putea ținti și pe care n-o va atinge
niciodată. Are natura alterată.

pagina 19
ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

Partidele de stînga ale lumii se solidarizează cu
Revoluția Bolivariană din Venezuela
Purtătorul de cuvînt al Frontului Democratic pentru Eliberarea
Palestinei, Muas Mussa, a afirmat în timpul unei reuniuni de
lucru a celui de-al IV-lea Congres al Partidului Socialist Unit al
Venezuelei (Psuv), ce a avut loc la Caracas, capitala
Venezuelei, că partidele politice de stînga ale lumii se
solidarizează cu Revoluția Bolivariană și cu poporul venezuelan
în lupta pentru apărarea suveranității Patriei lui Bolivar și a lui
Chavez și sprijină procesului revoluționar vorbind în numele
delegaților organizațiilor politice internaționale ce asistă la acest
Congres. Sînt prezenți 26 de organizații politice care și-au
declarat solidaritatea cu revoluția, printre care se regăsesc
partidele sud-americane, cum ar fi cele din Argentina, Chile și
Columbia. America Centrală este reprezentată de Panama,
Guatemala, Salvador și Nicaragua. Europa este reprezentată de
Spania prin Țara Bascilor și Portugalia. Au mai fost
reprezentanții Asiei, Africii și a Orientului Mijlociu.
“Aici am fost martori la hotărârea și curajul cu care înfruntă
războiul economic, campania mediatică împotriva Revoluției
Bolivariene, sancțiunile nedrepte și ilegale ale imperialismului
nord-american împotriva poporului venezuelean, și a
amenințărilor directe care, cu o viziune clară de război, pretind a
repeta intervențiile teroriste ale imperialiștilor împotriva
suveranității și independenței mai multor țări‚” ..“Apelăm la toate
forțele iubitoare de pace din lume, să fie vigilente și să se
unească în solidaritate pentru apărarea adevărului Venezuelei,
în sensul că, prin apărarea Venezuelei Bolivariene sunt apărate
interesele omenirii ” și “Ne exprimăm admirația profundă pentru
rezistența eroică a poporului bolivarian, așa cum a fost
demonstrată de victoria contundentă a alegerilor de pe 20 mai,
a președintelui Nicolas Maduro, se menține puternică în
apărarea moștenirii liderului suprem al Revoluției Bolivariene,
Hugo Chavez ” a mai declarat acesta.

Coreea de Nord nu renunțã la rezultatele cercetãrilor
nucleare
Coreea de Nord își va păstra cunoștințele și infrastructura pe
care le-a dobîndit în domeniul nuclear în ciuda promisiunii sale
de denuclearizare
"Coreea de Nord își va păstra cunoștințele și infrastructura pe
care le-a dobîndit în domeniul nuclear în ciuda promisiunii sale
de denuclearizare" , dupã cum a declarat ministrul de externe
coreean Ri Yong Ho în timpul unei vizite la Teheran.
Chiar și dupã semnarea acordului de a denucleariza peninsula
coreeană la care s-a ajuns urmare a summit-ului din Singapore
intre liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele american
Donald Trump, "ne păstrăm rezultatele cercetărilor noastre în
domeniul nuclear, deoarece știm că americanii nu vor abandona
ostilitatea fațã de noi", a spus Ri, potrivit agenției de știri Mehr,
din Iran.
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SPORT
Petre Ignatencu - singurul președinte de partid campion în sport
Pe lîngã activitatea politică, tovarășul Petre
Ignatencu,
președintele
Comitetului
de
reorganizare al PCR și al Partidului Comunitar
din România, desfășoară și o activitate intensă
și în domeniul sportului ca sportiv de
performanță,
participînd
la
numeroase
competiții naționale și internaționale, cupe și
campionate naționale, europene și mondiale.
În programul său din ultimele două luni, iulie și
august, au figurat Campionatele europene de
Kaiac-canoe maraton categoria masters, ce au
avut loc în perioada 3-4 iulie la Mitkovic-Croația
și Campionatele naționale de Kaiac-canoe și
DragonBoat,ce au avut loc în perioada 18-19
august la Baza nauticã de la Bascov-Budeasa
din apropierea municipiului Pitești.
La Campionatele europene de Kaiac-canoe
maraton categoria masters de la Mitkovic,

Podiumul la proba de K 2 ctg.60-64 ani, primii
în dreapta reprezentanții României

tov.Petre Ignatencu a reușit să urce pe podium,
cucerind medalia de bronz în proba de K 2 ,
împreună cu partenerul său Constantin Bucur.
În schimb la Campionatele naționale de kaiaccanoe masters a obținut patru medalii: două
locuri 1, un loc 2 și un loc 3. Locurile 1 și implicit
titlurile de campion național au fost obținute în
probele de Kaiac 1 și Kaiac 2(partener Costel
Coșnițã)pe distanța olimpică de 1000m. Celelalte
douã medalii au fost obținute astfel: locul 2 în
proba de K 2 -200m și locul 3 în proba de K1200m.
În schimb la Campionatele naționale de
ambarcațiuni Dragon Boat, unde a făcut parte
din echipajele CS Sportul studențesc, nu s-a
obținut nicio clasare pe podium, doar un loc 6, și
două locuri 4.

Petre Ignatencu în tricoul de campion și medaliile cîștigate
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