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140 de ani de relații diplomatice româno-ruse
(octombrie 1878-octombrie 2018)

Istoria relațiilor diplomatice româno-ruse este
una foarte bogatã, cu numeroase suișuri și
coborîșuri, cu evenimente faste dar și cu altele
mai puțin faste, dacã nu chiar nefaste.
Începuturile acestui îndelung proces istoric
dateazã din timpurile medievale dar epoca
modernã a adus o intensificare a contactelor și
legãturilor istorice directe mai ales în condițiile
în care Rusia imperialã, sub țarul Petre I, și-a
deschis, una dintre direcțiile majore ale
expansiunii sale militare, zona Balcanilor din
care Poarta Otomanã trebuia eliminatã. De altfel
cu Petru I, țarul Rusiei, și Dimitrie Cantemir,
domnul Moldovei, s-a ajuns, pentru prima datã,
la o alianțã politico militarã antiotomanã. La
punerea ei în practicã s-a ajuns, odatã cu
organizarea și desfãșurarea confruntãrii militare
directe din 1711 de la Stãnilești, pe Prut, între
oastea moldo-rusã și cea otomanã, soldatã, din
pãcate, cu victoria celeia din urmã. Dupã multe
decenii, Rusia a reluat ofensiva sa militarã spre
Balcani, spațiul istoric românesc devenind un fel
de culoar de trecere a trupelor terestre ruse cãtre
zona sud-estului european. Anii 1768-1774,
1789-1792, sau 1806-1812 au fost tot atîtea
perioade de interferențã istorice româno-ruse în
cursul cãrora pe lîngã latura militarã,
preponderent ruso-otomanã, s-a regãsit și cîte un

fragment de colaborare ruso-românã,
relevante fiind unitãțile militare ale pandurilor
conduse de Tudor Vladimirescu în rãzboiul din
1806-1812. Istoria consemneazã, pe rãbojul ei
obiectiv, cã în vãltoarea evenimentelor
menționate mai sus s-au reînfiripat relațiile de
facturã politico diplomaticã ruso-românã ca în
cursul negocierilor de pace de la Focșani din
1772, cînd delegația rusã a luat aminte de
solicitãrile unei delegații de boieri moldomunteni vizînd recuperarea autonomiei interne a
celor douã Principate în raporturile lor cu Poarta
Otomanã invocatã fiind vechile capitulații
acordate de sultan domnilor români și care nu au
fost negate de diplomații turci. S-a ajuns în timp,
la alte ”episoade” faste și mai puțin faste pentru
români în evoluția relațiilor româno-ruse precum
în anii 1829-1834; 1848-1849 sau 1853-1859
cînd, înfrîntã fiind în Rãzboiul Crimeii, Rusia s-a
vãzut obligatã sã sprijine, în ultimã instanțã,
Unirea Principatelor și sã recunoascã dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza.
Mai apoi, în condițiile reizbucnirii ”crizei
orientale”(1875-1876)
România
,
prin
Ion.C.Brãtianu, primul-ministru al României, sã
obținã acceptul Rusiei de a colabora militar și
politic împotriva Porții Otomane. Dialogul
politico-diplomatic a avut loc inițial la Livadia,
mai apoi la București. S-a și ajuns la o convenție
semnatã la București pe 6 aprilie 1877 iar , mai
apoi, ca urmare a modului cum au evoluat
ostilitãțile militare s-a trecut și la o colaborare pe
cîmpurile de luptã din Bulgaria.La finele
rãzboiului, prin pacea ruso-turcã de la San
Sebastian, unde România nu a fost acceptatã la
negocieri, s-a recunoscut îndependența de stat a
României, iar Dobrogea, vechi pãmînt românesc,
a revenit României, care astfel a obținut acces
direct la Marea Neagrã. În schimb Basarabia,
inclusiv județele din sudul acesteia – Cahul ,
Bolgrad și Ismail(intrate în componența
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,,Scânteia AS'' Nr.nou 06 (78) Iulie-August
Marcarea 2018
festivă a 140
de ani
de la stabilirea
relațiilor
diplomatice
dintre
România și
Rusia
la Ministerul
de Externe
al Federației
Ruse de la
Moscova

Principatului Moldova, dupã rãzboiul Crimeei),
deasemenea vechi teritorii românești, au intrat în componența
Imperiului Rus.
Rezultatele rãzboiului din Balcani au fost supuse
negocierilor dintre toate cele șapte Mari Puteri ale
timpului( Anglia, Franța, Germania, Italia, Austro-Ungaria,
Turcia și Rusia) într-un Congres de pace ale cãrui lucrãri s-au
desfãșurat la Berlin în luna iulie 1878 și unde partea românã a
fost acceptatã doar pentru a-și exprima un punct de vedere.
constînd dintr-un protest fațã de ruperea din trupul țãrii cele trei
județe din sudul Basarabiei.
Punerea în practicã a horãrîrilor Congresului de la Berlin a
fost prilej de negocieri pe multiple contacte politico
diplomatice româno-ruse. Ele au vizat o multitudine de aspecte
precum delimitarea frontierei ruso-române în sudul Basarabiei
și Delta Dunãrii sau în sudul Dobrogei pentru trasarea graniței
cu Bulgaria, unde s-a iscat și un mic conflict la Arab Tabia o
înãlțime din apropierea Silistrei.
Pentru România, stringentã era obținerea recunoașterii
independenței, în principal, de cãtre Marile Puteri care
avuseserã grijã s-o condiționeze prin unele prevederi din
Tratatul de pace, prevederi carevizau interese proprii, așa cã și
cu Sankt Petersburgul România a lãsat porțile larg deschise
pentru negocieri ulterioare. E de remarcat cã la rîndul ei și
Rusia, satisfãcutã de efectuarea clauzelor teritoriale din Tratatul
de pace a procedat de o manierã similarã și în septembrie 1878.
Guvernul rus a acordat reprezentantului sãu la București,
baronul Stuart, rangul diplomatic de ministru rezident.
Ulterior , pe 17 octombrie 1878, baronul Dimitrie Stuart, și-a
prezentat scrisorile de acreditare ca ministru plenipotențiar al
Rusiei la București.
Relațiile politico-diplomatice cu Rusia au continuat sã fie
în centrul atenției și al agendei de politicã externã a României
alãturi de cele cu Austro-Ungaria. Avea sã se ajungã la un
dinamism din ce în ce mai mare în relațiile dintre București și
Sankt Petersburg în anii din ajunul Primului Rãzboi Mondial ,
negocierile României cu Puterile Antantei realizîndu-se în
special prin intermediul Rusiei, dovadã și acordul secret
româno-rus semnat pe 18 septembrie/1 octombrie 1914 prin
care doar în schimbul neutralitãții binevoitoare România
obținea recunoașterea drepturilor sale de a-și aduce în granițele
naționale Transilvania, Banatul și Bucovina, în contextul istoric
marcat de marele rãzboi abia început.
Prof.univ Marin Badea
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Relațiile sovieto-române sau resuscitarea
economicã a României postbelice
Astãzi, cînd situația
internã a României evidențiazã
flagrant regresul economic pe
care țara l-a parcurs de la
evenimentele din decembrie
1989, relațiile sovieto-române
demarate dupã sfîrșitul celui
de-al II-lea Rãzboi Mondial
sînt lãsate în mod voit într-un
con de umbrã.
Alexandru Voicu
Sau, dimpotrivã, sînt
prezentate cu totul distorsionat
pentru a induce în opinia publicã imaginea spolierii
României de cãtre URSS.
Realitatea este cu totul alta, și dacã România a
cunoscut în perioada socialistã o incontestabilã perioadã de
dezvoltare și progres, aceasta se datoreazã în mare parte și
relațiilor pe care le-a avut cu Uniunea Sovieticã. Nu se poate
șterge din istorie faptul cã, înainte de 23 August 1944, România
a luptat împotriva URSS, ca aliatã a Germaniei hitleriste. și
tocmai acest aspect evidențiazã cel mai bine atitudinea lipsitã
de ostilitate a sovieticilor dupã rãzboi, fațã de noua Republicã
Popularã Românã.
Pentru o țară mică și secătuită de uriașele costuri
umane și materiale ale războiului, răvășită de bombardamentele
anglo-americane și ale foștilor aliați germani, relațiile
economice sovieto-române au reprezentat o adevăratã infuzie
vitală încă de la lansarea lor, imediat dupã Convenția de
Armistițiu din 12 septembrie 1944, încheiată între guvernul
României și guvernele Uniunii Sovietice, SUA și Regatului
Unit. La punctul 11, Convenția prevedea ca „pierderile
menționate să nu fie plătite în întregime de România, ci numai
în parte, și anume în suma de 300 milioane de dolari ai
Statelor Unite, plătibili în curs de 6 ani, în mărfuri (produse
petroliere, cereale, materiale lemnoase, vase maritime și
fluviale, diverse mașini etc.)”. Ținînd cont de situația
economică precară în care se afla România, Uniunea Sovieticã
a avut ulterior inițiativa prelungirii termenului de plată a
datoriei cu încã 2 ani.
Atitudinea conciliantă și prietenoasă a URSS fațã de
România s-a manifestat și cu alte ocazii, în perioada următoare.
În primăvara anului 1945, guvernul sovietic a acordat României
un ajutor substanțial constînd în tractoare, mașini agricole și
importante cantități de cereale și cartofi, destinate lucrărilor de
însămînțare. Fiind un an secetos, recolta anului 1945 a fost
foarte slabă, iar poporul român era amenințat de foamete. Cu
toate că seceta afectase și vaste regiuni din Uniunea Sovieticã,
în luna septembrie aceasta a acordat guvernului român un
împrumut de 30.000 de vagoane de grîu și porumb, în cantitãți
egale. Considerînd că este vorba despre un împrumut de
ajutorare și nu despre o tranzacție comercială, sovieticii nu au
pretins calcularea plății în aur. În luna februarie a anului
următor, în România au sosit încã 20.000 de vagoane cu grîu,
tot cu titlul de împrumut, iar Armata Sovietică staționată în
România a renunțat pînă la data de 15 mai 1946 la toate
(continuare in pag. 3)
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cantitățile de produse agricole care îi reveneau și au
donat românilor cantități considerabile de semințe și
combustibil.
Cunoscînd situația grea a țării și purtîndu-i o simpatie
prim-ministrului român Petru Groza, liderul sovietic Iosif
Visarionovici Stalin a acceptat și modificarea obligațiilor
române stabilite prin Convenția de Armistițiu. Potrivit
memoriilor fostului demnitar comunist Gheorghe Apostol, în
cadrul unei discuții cu o delegație română prezidatã chiar de
Petru Groza, în septembrie 1945 liderul de la Kremlin a luat
următoarea decizie: „Să se reducă la jumătate plata datoriei pe
care România mai trebuie să o achite URSS-ului!”.
Și la lucrările Conferinței de Pace, desfășurată la Paris
între 29 iulie și 15 octombrie 1946, delegația Uniunii Sovietice
a apărat și a susținut cauza României, în pofida viziunii diferite
a statelor occidentale. Deschizînd suita propunerilor
împovărătoare pentru România, delegatul Australiei a solicitat
ca plata datoriilor să nu se facă în mărfuri, ci în dolari sau lire
sterline. Ulterior, delegatul Uniunii Sud-Africane a propus ca
mărfurile livrate să fie evaluate la „prețuri juste”, calculate tot
prin raportare la dolar sau lira sterlinã. Grație poziției avute de
delegația sovietică, ambele propuneri au fost respinse în cadrul
Conferinței. La rîndul lor, delegațiile Angliei și SUA au
solicitat redarea tuturor întreprinderilor din România în care
aceste state plasaseră capital, precum și acoperirea integrală de
către guvernul român a pagubelor suferite de acestea în timpul
războiului. Întrucît unele întreprinderi fuseseră supuse tocmai
bombardamentelor anglo-americane, în timp ce altele
înregistraseră chiar profituri (Societatea Româno-Americană,
Astra Română), reprezentanții sovietici au combătut aceste
pretenții ca fiind exagerate și au argumentat prin faptul că
Uniunea Sovietică este de acord cu compensarea parțială și nu
totală a daunelor de război, deși a avut cel mai mult de suferit
din partea alianței dintre România antonesciană și Germania
hitleristă.
Relațiile economice sovieto-române de după al II-lea
Război Mondial, au debutat în urma unui acord de colaborare
economicã și comercială, semnat între cele două părți la
Moscova, pe 8 mai 1945. Potrivit acestui acord, bazat pe
principiile egalității în drepturi și avantajului reciproc, URSS
furniza României materii prime necesare industriei metalurgice,
iar România exporta în URSS petrol, ciment, material lemnos,
geamuri etc. În ambele cazuri România a înregistrat beneficii,
prin demararea procesului de industrializare a țării și prin
accesul produselor românești pe piața sovietică. Acordul de
colaborare s-a concretizat în înființarea „SovRom”-urilor, care
urmăreau dezvoltarea principalelor ramuri ale economiei
românești: industria extractivă a petrolului, gazelor naturale,
cărbunelui și uraniului, industria metalurgică feroasă și
neferoasă, industria lemnului, industria chimică, mecanizarea
agriculturii, construcții, transporturi navaleși aeriene, asigurări
și bănci.
Din cauza faptului că aceste societăți mixte au avut ca
scop și recuperarea datoriilor stabilite la Conferința de Pace de
la Paris, ele au fost vehement criticate de către unii istorici și
analiști, care au preferat să vadă doar o anumită parte a
adevărului.
În realitate, România a avut importante beneficii de pe
urma „SovRom”-urilor, prin accesul la tehnologiile industriale
sovietice, prin expertiza specialiștilor ruși detașați în România și

prin pregătirea și calificarea personalului român primit
la studii în URSS. Beneficiile au fost cu atît mai mari începînd
cu data de 25 septembrie 1956, cînd sovieticii au cedat
României partea lor din „SovRom”-uri.
În anii următori, relațiile sovieto-române au luat o
amploare tot mai mare în cadrul Consiliului de Ajutor Economic
Reciproc (CAER), înființat în anul 1949 tot la inițiativa URSS.
Cooperarea s-a dezvoltat în cele mai variate domenii: comerț
exterior, industrie, agricultură, credite și împrumuturi, schimburi
de experiență în producție și în pregătirea specialiștilor în toate
domeniile tehnico-științifice. Pentru România, apogeul acestei
rodnice colaborări a culminat cu participarea singurului
cosmonaut român, Dumitru Prunariu, la misiunea spațialã
„Soiuz 40”, din 14 mai 1981.
Un aspect contestat de partea română în perioada
CAER-ului a fost „planul Valev”, elaborat de economistul
sovietic Emil Borisovici Valev în anul 1964, care propunea
organizarea și specializarea economiilor din țările fostului bloc
socialist, în funcție de resursele și potențialul fiecăreia. În cadrul
acestui proiect, României îi revenea rolul de țară predominant
agro-industrială, datorită solurilor fertile și condițiilor geoclimatice favorabile. În această ordine de idei, interesant este
faptul că astăzi, în România dezindustrializată și redusă la
nivelul de țară agrară nu de sovietici (!), un proiect similar
„planului Valev” este primul și singurul punct de la care se poate
pleca pe calea reconstrucției economiei românești...

Scrisoarea unei bătrîne
către tinerii din România
Citind pe facebook postarea unui tînãr, în perioada
referendumului, o bãtrînã s-a simțit obligatã sã rãspundã.
Iatã dialogul:
- Tînãrul:
„Eu as retrage dreptul la vot tuturor pensionarilor (.. ) Pãi cum
sã îmi decidã mie viitorul un moș senil care iasã din secția de
votare și dã colțu?”
- Bãtrîna:

”Dragii mei tineri, cînd încã fãceați pipi în pantaloni și caca la
olițã, moșul acesta era ceva mai tînãr. Și vã era pãrinte. Da,
poate acum este senil și azi sau mîine va da ”colțul”. Însã, ar
trebui sã vã aduceți aminte cã pe vremuri vã ștergea la fund,
punea reșoul în prizã sã vã facã cald, cînd vã schimba scutecul
sau vã ținea în brațe, legãnîndu-vã, acoperindu-vã cu pãturi, ca
sã nu vã fie frig în casele pe care ”comunismul” le ținea la
limita înghețului.
(Continuare în pag.8)
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DOSARUL ASASINĂRII
SOȚILOR CEAUSESCU
REDESCHIS

Vineri, 07 septembrie 2018, in calitate de președinte al
Asociației "Erori Judiciare", asociație care a obținut hotărîre
definitivă a ÎCCJ ca Secția Parchetelor Militare să înceapă
urmărirea penală în cazul asasinării soților Ceaușescu, am fost
audiat de procurorul militar instrumentator. Deși mă așteptam la
orice fel de porcărie de la Secția Parchetelor Militare, ca să
ocolească sau să lipsească de conținut decizia ÎCCJ, am avut
supriza plăcută să constat că dosarul penal al asasinatului,
1/P/2017, se instrumentează cu bună credință, într-o manieră
profesionistă și ca dosar DISTINCT ( nefiind, deci, conexat la
dosarul complex al Revoluției). S-au audiat un număr mult mai
mare de martori decît speram, ceea ce înseamnă un rol activ al
procurului în aflarea adevărului, principiu de drept procesual pe
care, de regulă, 99 % din procurori nu dau doi bani ). Asociația
"Erori Judiciare" fiind autoarea sesizării penale are drepturile
procesuale recunoscute de art. 81 C.pr.pen (dreptul de a
consulta dosarul, dreptul de a pune întrebări martorilor etc)
Acest lucru mi-a permis să am acces la informații de INTERES
PUBLIC legate de asasinarea soților Ceaușescu, pe care vi le
împărtășesc în premieră.
Opinia publică cunoaște despre asasinarea soților Ceaușescu
doar lucrurile de suprafață: faptul că soții Ceaușescu au fugit în
22 decembrie 1989, ora 12, din sediul Comitetului Central al
PCR București și au ajuns 6 ore mai tîrziu arestați practic în
garnizoana Târgoviște, comandată de colonelul Kemenici.
Două zile mai tîrziu, la 24 decembrie 1989, din cauza paranoiei
revoluționarilor, într-un WC al MAPN se scrie pe o bucată de
hîrtie Decretul CFSN de înființare a Tribunalului Militar
Excepțional pentru judecata soților Ceaușescu, iar pe 25
decembrie 1989, la ora 14.50, cei doi sînt împușcați, fără a li se
respecta măcar ultima lor dorință: să nu fie legați la mîini.
Potrivit declarațiilor strînse pînă în prezent la dosarul 1/P/2017,
asasinarea soților Ceaușescu trebuie privită acum și din alt
unghi: îndată după confirmarea de către colonelul Kemenici a
reținerii soților Ceaușescu la garnizoana Târgoviște, acesta a
primit ordin a a-i executa imediat. DECI ÎNAINTE DE A
APĂREA "TERORIȘTII". Factorii de putere din acel moment
erau extrem de îngrijorați de ceea ce ar putea spune soții
Ceaușescu despre ei, încît eliminarea lor era vitală pentru ei.

pagina 4

Deși ofițerii și subofițerii unității militare erau foarte
porniți împotriva lui Ceaușescu (cum era de atfel tot poporul
român) în momentul cînd li s-a adus la cunoștință că s-a primit
ordin de lichidare imediată a celor doi, NIMENI nu s-a oferit
voluntar pentru o astfel de treabă. De darea unui ordin expres
din partea comandantului ori comandanților din Târgoviște,
către cadrele militare din subordine nici nu putea fi vorba, că
și cel ce potențial putea da ordinul și cel obligat a-l executa
șovăiau, ezitau, pentru că toți se gîndeau că dacă în orele sau
zilele următoare se răstoarnă situația vor da ei de dracu, pentru
că l-au omorît (pînă cu o oră înaintea uciderii soților
Ceaușescu, toate cadrele militare din jurul lui Ceaușescu
vorbeau cu el doar cu " tovarășe comandant suprem". Ba chiar
cînd vorbeau între ei, cu referire la Ceaușescu, foloseau doar:
"tovarășul comandant suprem". Colonelul Kemenici,
comandantul garnizoanei Târgoviște umbla pișat pe el de
teamă, că nu știa cum să iasă din dilemă. Bucureștiul îl presa
cu execuția imediată, cadrele militare din subordine nu voiau
să se bage în așa ceva.
Cum cadrele militare nu voiau să fie călăi, Kemenici a
trecut la alt plan: să bage la înaintare niște soldați idioți,
capabili a executa ordinul fără remușcări. Sînt găsiți doi
soldați tîmpiți, înarmați cu pistoale mitraliere și li s-a dat ordin
să intre în camera în care stăteau soții Ceaușescu și să tragă în
ei. Cei doi intră pregătiți să tragă, dar cînd îi văd pe Ceaușescu
încep să le tremure picioarele și ..o rup la fugă. Nu se putea
conta nici pe soldați. Trebuia măcar proștii ăștia de soldați
motivați să o facă. Colonelul Kemenici, trimite o grupă de
soldați pe un bloc vecin să tragă aiurea, iar în cazarmă
pregătise alți soldați cu misiunea de a-i împușca imediat pe
soții Ceaușescu, dacă atacă... teroriștii. Atacă teroriștii (ăia de
pe blocul vecin, care trăgeau aiurea, în aer), trag și cei din
cazarmă înspre blocul cu teroriști, dar...nimeni nu voia să intre
în cameră, să îi împuște pe soții Ceaușescu. (Kemenici va face
3 luni mai tîrziu niște găuri în pereții cazărmii cu bormașina,
ca să le prezinte urme de gloanțe teroriste - evident că în găuri
nu s-a găsit nici un glonț rămas infipt). Kemenici este nevoit
să informeze Bucureștiul că ..nimeni nu vrea sa îi execute pe
soții Ceaușescu și că nu se poate conta pe cadre sau militari în
termen pentru așa ceva. În asemenea situație, DUPĂ DOUĂ
ZILE DE LA REȚINEREA SOȚILOR CEAUȘESCU, cînd în
Târgoviște NIMENI nu voia să îi execute, Bucureștiul
hotărîște schimbarea metodei de a-i ucide, pentru a motiva
executanții și anume...punerea în executare o unei hotărîri
penale definitive de condamnare la moarte, unde cei
însărcinați cu execuția să nu mai poată da înapoi, pentru că
riscau ei să fie trași la răspundere penală pentru neexecutare
de ordin. Hotărîrea penală definitivă presupunea existența
unui proces, fie el și formal, pentru că nu procesul conta, ci
rezultatul lui, adică hotărîrea penală de condamnare la moarte
care trebuia să rezulte din el. Procesul penal trebuia să fie doar
alibi pentru apariția unui act care să justifice uciderea soților
Ceaușescu. Dar, în opinia puterii de la București, idioții ăia de
militari (cadre și soldați) de la Târgoviște, după "antecedente"
păreau nesiguri și pentru uciderea soților Ceaușescu, fie ea și
în baza unei hotărîri judecătorești de condamnare la moarte,
așa că Stănculescu hotărîște, cu doar 4 ore înaintea uciderii, să
ia cu el la Târgovișite și 8 parașutiști de la Boteni, pentru
plutonul de execuție (ÎNAINTE DE "PROCES", SE
(continuare în pag. 5)
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CUNOȘTEA DEJA HOTARÎREA) parașutiști care netrăind în
ultimile 3 zile în stresul unității de la Târgoviște, puteau avea
detașarea necesară punerii în executare a sentinței de
condamnare la moarte, semnată de magistrați militari, care,
deci, cel puțin aparent, își asumau ei răspunderea.
Ei, acum, lucrurile se mai complică în dosarul 1/P/2017,
pentru autorii asasinatului, pentru că dacă pînă acum mai puteau
arunca vina pe magistrați, care în prostia lor cică au făcut un
proces pripit, grăbit, acum cînd există declarații că procesul a
fost varianta ultimă, pentru că două zile NIMENI DIN
TÂRGOVIȘTE NU A VRUT SĂ-I ÎMPUȘTE pe soții
Ceaușescu, se pare că nu mai au scăpare. În mod normal și
legal, acum procurorul militar ar trebui să treacă de la urmărirea
penală "in rem" (a faptei) la urmărirea penală "in personam" (a
autorilor asasinatului) adică să îi invite în fața lui, să le aducă la
cunoștință că împotriva lor a început urmărirea penală, să le ia o
declarație de suspect și să propună judecătorului măsura
arestului preventiv, dat fiind gravitatea extremă a faptelor
(pentru că sînt două fapte nu una, fiind două persoane ucise nu
una).
În fața procurorului militar, Asociația "Erori Judiciare" a
susținut că deși art.2 al Decretului de înființare a Tribunalului
Militar Excepțional prevedea expres că Judecata se va face cu
respectarea dispozițiilor legale penale și procesual penal în
vigoare, în cazul soților Ceaușescu s-au încălcat TOATE
principiile fundamentale ale unei judecăți, ceea ce exclude
eroarea în judecată, mai ales că erau acolo 6 licențiați în drept,
iar în lipsa erorii nu poate exista decît PREMEDITARE, adică
ASASINAT cu procesul drept alibi. Este inadmisibil să se
vorbească de proces în cazul soților Ceaușescu. Spre deosebire
de Horea și Closca, care au fost executați acum 233 ani, în urma
unui proces de aproape un an, cu respectarea tututor garanțiilor
procesuale din acea vreme, așa cum erau ele prevăzute atunci
de Codul penal Therezian, cu un dosar penal ce avea 12.000
pagini
(majoritatea
fiind
consemnarea
declarațiilor
participanților la răscoală și procese verbale de interogare și
confruntare) și cu respectarea cutumei "ultimei dorințe", soții
Ceaușescu au fost "rezolvați" în 40 minute, fără dosar de
urmărire penală și administrarea vreunei probe și prin
încălcarea cutumei "ultimei dorințe", în cazul lor aceea de nu fi
legați la mîini în momentul împușcării.
PS: Apropo, am aflat de la un alt audiat, în celălalt dosar, numit
"al Revoluției" (o caricatură în opinia mea, care, deci, nu poate
sfîrși decît tot o caricatură) că procurorii din acel dosar nu pot
lămuri ce naiba a fost cu țintele alea aeriene false de pe cer, care
au determinat, în 1989,
antiaeriana să tragă în draci, inclusiv cu rachete. Îmi venea să
rîd cînd am auzit neputința procurilor: în 1989 eram șeful pazei
la bunkerul antiatomic din Balotesti, care în subteran adapostea
Punctul de Comandă al Comandamentului Apărării Antiaeriene
a Teritoriului. Deși eram infanterist la bază, știam încă de pe
atunci că pentru aplicații militare, din Punctul de Comandă se
creau ținte aeriene false, pentru a se testa apărarea antiaeriană
în diferite zone ale țării. Procurorii militari înclină însă spre
varianta ..amestecului electronic al URSS sau varianta
amestecului ....reptilienilor, teză susținută de colonelul inginer
Emil Străinu.
Gheorghe Bozgan
https://www.facebook.com/gheorghe.bozgan.9

Generînd schimbãrile climatice,
capitalismul ar putea distruge
literalmente Pãmîntul pînã în 2040

Paul Lungu - SUA

Recent, pe 7 octombrie 2018, oameni de știință renumiți
pe glob au emis un avertisment dur: Schimbările climatice
nu sînt doar o problemă cu care trebuie să se ocupe
generațiile viitoare. Este deja aici și este mai rău decît ne-am
gîndit anterior. Concluzie: schimbările climatice vor ucide o
mulțime de oameni pe această planetã dacă nu vom face
ceva fără precedent în următorii zece ani.
Un raport de referință al Comitetului științific al
Organizației Națiunilor Unite, privind schimbările climatice,
prezintã o imagine mult mai gravã a consecințelor imediate
ale schimbărilor climatice decît s-a crezut anterior și afirmă
că evitarea daunelor necesită transformarea economiei
mondiale rapidă și la o scarã „fără precedent istoric“.
Raportul, lansat de Grupul interguvernamental privind
schimbările climatice, un grup de oameni de știință
convocați de Organizația Națiunilor Unite pentru a ghida
conducătorii mondiali, descrie o lume a agravării deficitului
de alimente, a incendiilor, și o reducere în masã a recifurilor
de corali, mai curînd de 2040.
Evitarea celor mai grave daune necesită transformarea
economiei mondiale în doar cîțiva ani, au spus autorii, care
estimează că daunele ce vor veni se vor ridica la un cost de
54 trilioane de dolari. Dar, deși au ajuns la concluzia că este
posibil, din punct de vedere tehnic, să se realizeze
schimbările rapide necesare pentru a evita încălzirea de 2,7
grade, își exprimă temerea și acceptã ideea că este puțin
probabil din punct de vedere politic.
Doar o sută de companii sînt responsabile pentru 71% din
toatã poluarea globală a emisiilor de carbon începînd cu anul
1988. Dacă vrem cu adevărat să rezolvăm această problemă,
începe cu acești otrăvitori de plante care costă miliarde de
dolari. În centrul său, aceasta este o problemă economică, nu
o politică guvernamentală. Companiile evidente precum
ExxonMobil, Shell și BP sînt unii dintre cei mai răi
infractori, dar ele reprezintă, în ceeace privește emisiile
toxice, o treime din totalul emisiilor create de vasta
expansiune economică a Chinei bazată pe folosirea
cărbunelui.
Trei dintre primii zece poluatori sînt companii de cărbune
și este clar că ziua în care orice societate rațională care vrea
să

(continuare în pag. 6)
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păstreze planeta pentru generațiile viitoare ar trebui să se
retragă din această sursă de energie arhaică. Pe planeta noastră,
nu este cazul. Chinezii reduc tot mai puțin dependența de
cărbune, în schimb Rusia și Statele Unite își măresc producția
de cărbune.
Moștenirea capitalismului pentru generațiile viitoare o
reprezintã schimbarea climei în rău. Este logic imposibil sã
spunem cã societatea capitalistã este un sistem economic
sustenabil și cã schimbãrile climatice nu sînt reale. Afirmarea
ambelor este definiția încercãrii de a avea prãjitura și de a o
mînca. Nu existã nici o dezbatere cu privire la cine este de vinã
pentru schimbãrile climatice. Stãpînii noștri economici au ales
sã acumuleze cît mai mulți bani cheltuind mulți din aceștia pe
propagandã, spunîndu-vã vouă cã: ”oamenii de științã nu au
certitudinii pe aceastã temã”, dar de fapt vă dezinformează, vă
oferă o mare farsã.
Banii sînt reali, cîștigurile de asemenea, dar planeta, sigur,
este în suferințã. Banii sînt doar o prelungire, o proiecție a
lãcomiei naturale a oamenilor bogați, a capitaliștilor. Acest
adevãr a fost demonstrat periodic, din cînd în cînd, de-a lungul
istoriei, dupã cum s-a schimbat modul în care s-a atribuit
valoare producției de bunuri și servicii economice. Capitalismul
este un sistem relativ nou, care coincide și s-a dezvoltat în
tandem cu comerțul cu sclavi din Atlanticul secolelor al
XVI/XIX-lea, iar oamenii au schimbat bunuri și forțã de muncã
sub auspiciile multor sisteme economice de-a lungul istoriei.
Avînd de ales între creșterea economicã capitalistã și riscul
unei anumite afectãri a sãnãtãții planetare, în logica lor îngustã
asupra lumii, egoistã, oligarhii globali și urmașii lor spãlați la
creier aleg în continuare tot capitalismul.
Spun acest lucru ca un fost urmaș care a fost spãlat la creier
de oligarhia noastrã naționalã. Pînã acum cîțiva ani, am fost
ferm convins cã el, capitalismul, este cel mai eficient sistem
economic, iar rãspunsul la schimbãrile climatice pot fi oferite
de investițile guvernamentale, solide, în energia curatã,
combinatã cu tipul corect de stimulente în economia de piațã.
Dar acest acest lucru nu este suficient. Sincer, votarea
politicienilor liberali în funcție nu este suficientã. Dacã existã o
lecție, atît din anii lui Obama, cît și din anii lui Trump, guvernul
nostru(american) este o fațadã care oferã iluzia cã se poate
alege.

În realitate, stãpînii noștri economici controleazã politica în
aceastã lume și sînt hotãrîți sã ne aducã pe toți pe o stîncã, în
numele acumulãrii unor averi(capitaluri) care sã le garanteze
bunãstarea pe parcursul mai multor vieți!
Singurul rãspuns la schimbãrile climatice este revoluția. Nu
voi merge atît de departe pentru a spune cã trebuie sã urmãm
exemplul Revoluției franceze, de a arunca burghezia în
ghilotine și de a-și asuma puterea, asta a fost atunci, astãzi
trebuie aduse masele populare la un grad înalt de conștiințã,
prin educație, care sã determine o schimbare radicalã a
organizãrii sociale, corespunzãtoare idealului de bunãstare
sustenabilã. Este o provocare pentru generația actualã care
trebuie sã acționeze, pînã nu e tîrziu. Nu mai existã destul timp
pentru o politicã încremenitã, trebuie acționat. Nu mai trebuie
sã mai existe emigrație în masã și miliarde de decese precum în
evoluția societãții umane de astãzi, daune produse economiei
în urma agravãrii fenomenelor meteorologice precum furtuni,
uragane, inundații, secete și incendii care duc la penurii de
produse alimentare și alte daune uriașe economiei. Dacã nu
facem o schimbare radicalã în sistemul nostru economic, acesta
se va prãbuși de la sine, deoarece costul schimbãrilor climatice
începe sã se adune.
Știu cã aceasta este o realitate deprimantã, hiperbolicã și
istericã, dar îmi potrivesc pur și simplu cuvintele mele cu
urgența reflectatã într-un raport al celor mai importanți oameni
de științã din lume. Nu este vorba despre dezbatere. Lumea,
așa cum o știm, se topește, iar dacã nu facem nimic, ea va fi de
nerecunoscut pînã în 2040. Nu e o datã îndepãrtatã. Un copil
nãscut astãzi va absolvi colegiul în 2040. Acești oameni de
științã spun cã avem la dispoziție zece ani sã facem ceva cu
adevãrat profund pentru a schimba lumea.
Vestea bunã este cã tehnologia necesară pentru rezolvarea
schimbãrilor climatice existã în mare parte, dar voința politicã
de a o folosi, de cãtre statele cu cei mai mari poluatori, nu prea
existã. Dacã nu facem nimic, Pãmîntul se va schimba în ceva
mult mai puțin ospitalier pentru oameni - și asta este doar
proiecția pînã în 2040. Dacã pînã atunci nu vom face schimbãri
radicale, dramatice, atunci putem adãuga oamenii pe lista
speciilor care vor înainta spre dispariție pînã sfîrșitul acestui
secol.
Paul Lungu-SUA
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Ce spune știința despre LGBT?

D.I. Onofrei
În zilele de 24-25 Octombrie se împlinesc 50 de ani de
la înfiinţarea Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste
(F.D.U.S.). Aceasta s-a întîmplat în anul 1968 ca iniţiativă a
Partidului Comunist Român şi mai ales a Secretarului său
General, Nicolae Ceauşescu. F.D.U.S.-ul era definit ca
fiind:” cel mai larg organism permanent, revoluționar,
democratic, cu caracter reprezentativ, care constituie cadrul
organizatoric de unire, sub conducerea PCR, a forțelor
politice și sociale ale națiunii noastre socialiste, a tuturor
organizațiilor de masă și obștești” și reprezenta o
manifestare pregnantă a democraţiei socialiste şi a puterii
populare unind în cadrul său organizaţii obşteşti de toate
felurile: muncitoreşti şi ţărăneşti, religioase şi laice.
Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste a asigurat
coeziunea şi unitatea maselor populare pe calea progresului
şi dezvoltării orînduirii socialiste. În acelaşi timp, F.D.U.S.ul a permis participarea tuturor oamenilor muncii în procesul
politic românesc, creînd, pentru prima dată în istoria
României, o adevărată democraţie. Această democraţie
populară, socialistă şi directă a facilitat şi a încurajat
dezlănţuirea forţei creeatoare a maselor şi a afirmat natura
deplin populară, revoluţionară a construcţiei socialiste
Româneşti în „epoca Nicolae Ceauşescu”.
Dupa lovitura de stat din Decembrie 1989 , al IV-lea
Congres al F.D.U.S.-ului (Programat pentru 8-9 Februarie
1990) a fost anulat şi F.D.U.S.-ul în sine și-a încetat
activitatea, exprimînd clar politica profund antipopulară şi
antinaţională a noilor guvernanți, anticeaușiștii din Partidul
Comunist Român devenind atunci, peste noapte, cei mai
înverșunați anticomuniști. Aniversînd Frontul Democraţiei şi
Unităţii Socialiste cu prilejul semicentenarului său, este
nevoie să amintim şi să promovăm exemplul său istoric, să
promovăm din nou unirea tuturor organizaţiilor populare, de
masă, într-un singur front patriotic şi progresist. Numai aşa
se poate pune capăt orînduirii politice corupte, falimentare
din această ţară şi numai aşa putem garanta trecerea din nou
a României pe calea democraţiei socialiste, libertăţii şi
progresului.

Sergiu Fendrihan
Cu toate argumentele celor corecți politic mai ales din
lumea occidentalã, nu putem sã nu vedem faptul cã acest tip de
oameni (homosexualii) sînt niște persoane deviante, cu mari
probleme de sãnãtate fizicã și mentalã în domeniul sexual, în
rest, fiind perfect normali, din toate punctele de vedere. Genetic
omul are 46 de cromozomi (22 de perechi de autozomi) dintre
care cîte o pereche (de heterozomi) determinã sexul și anume:
cromozomii XX la femei și cromozomii XY la bãrbat. Aceștia
se gãsesc la gameți în dozã simplã, haploidã (n) astfel cã în unii
gameți va exista un X, iar în alții Y. Spermatozoizi vor avea
unii Y și altii X, iar ovulele vor fi numai X, astfel cã celula ou
are șanse 50% sã devinã baiat sau fetițã. În cazuri anormale se
pot înregistra unele anomalii cromozomale, care pot sã
influențeze și sã modifice acest proces.
Totuși tendința homosexualã este datã mai degrabã de alți
factori decît cei strict genetici care pot sã dea o importantã
predispoziție, mai ales factorii genetici ce controleazã secrețiile
hormonale și unele elemente de dezvoltare, care ar putea
influența sistemul complex de formare a corpului, creierului și
personalitãții umane.
Ținînd seama de faptul cã sînt necesare ambele sexe
pentru a procrea, putem spune cã acest comportament aberant
este sigur anormal, proba fiind cã din relațiile homosexuale, nu
pot rezulta copii.
Sigur cã savanții burghezi susțin homosexualitatea ca ceva
normal, ținînd seama de lipsa de moralitate a Occidentului din
această epocã, și asta datorită existenței unor politicieni care
sustin LGBT, dat fiind că printre ei sînt și membrii ai acestui
grup. Ei nu pun în balanțã partea eticã și socialã a acestei
probleme.
Bisexualii sînt, de fapt, persoane care au un comportament
profund deviant, nu din motive exclusiv fiziologice, ca de altfel
și cei care își schimbã sexul, ceea ce este o provocare pentru
psihologie, și despre aceștia nu vom insista în momentul de
fațã. Oricum societatea nu trebuie să încurajeze perversiunile,
dar trebuie în primul rînd sã caute sã fereascã pe cetãțeni, pe cît
se poate, de așa ceva, și mai ales pe copii.
Totuși, homosexualii sînt și ei membri ai societãții și
trebuiesc sã își rezolve problemele, inclusiv cea sexualã, în
mod satidfăcător dar discret, cu toate cã, evident, nu se poate
accepta cãsãtoria între cupluri de acest gen, care ar fi o
monstuozitate socialã și umanã, (așa cum nu se poate atribui
permis de conducere auto unei persoane cu daltonism !), dar sar putea accepta o uniune consensualã, adicã un parteneriat
civil încheiat la notariat. În felul acesta ar avea satisfacție
ambele pãrți și cei pro și cei contra.
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Un sfat de la un român rezident în Canada
Eu am urmarit evoluţia drepturilor la homosexualii din
Canada, și treaba stă cam așa:
- La început au zis că ei nu vor absolut nimic, doar să fie
acceptaţi. Au fost acceptaţi!
- După aia au vrut sa fie consideraţi oameni normali (nu
oameni cu probleme psihologice, așa cum erau declaraţi ei în
urmă cu 20 de ani). Au fost!
- După aia au vrut o zi dedicată lor, Gay Parade. Au primit-o
și pe asta! Dar o zi nu a fost de ajuns. Anul ăsta au avut o lună
întreagă dedicată lor. Luna iunie. Steagurile curcubeu au
fluturat timp de o lună pe toate instituțiile publice. Să nu mai
zic de cîtă atenție li s-a oferit în mass media.
- După aceea au vrut drepturi: să se căsătorească și să aibă
copii. Li s-a dat și asta!
- După aia au vrut, ca niște copii inocenţi, să înveţe în școli
toate mizeriile pe care le fac ei (sex anal, oral), să înveţe de
identitatea de gen. S-a făcut și asta!
Anul acesta o Universitate creștină de avocaţi din Canada a
fost dată în judecată de homosexuali pe motive de
discriminare. Universitatea a pierdut procesul!
- Tot anul ăsta statul a înființat un program prin care ajută
studenții să își găsească un loc de muncă pe timpul verii.
Problema e că tu, companie, nu poţi participa la acest program
decît dacă semnezi o hîrtie potrivit căreia ești de acord să
angajezi homosexualii. Prin urmare, statul canadian a fost dat
în judecată de companiile care au valori creștine.

Deci homosexualii au tratament special, încalcă toate
drepturile celorlalți, și tot ei sînt victimele?
Vă sugerez, la cei care staţi în România, să nu faceţi nici
un compromis. Nu cedaţi absolut deloc, nimic.
Sînt și ei oameni, nu-i urîţi, nu-i bateţi, nu-i înjuraţi. Dar
nu acceptaţi să vă calce în picioare valorile și principiile.
E dreptul vostru să vă apărați valorile!
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(Continuare din pag.3)
Scrisoarea unei bătrîne
către tinerii din România
Moșul acesta își rupea hainele ca sã vã aducã douã portocale
sau o bucatã de carne. Apoi vã spunea, zîmbind, sã mîncați
totul întrucît el este sãtul cu toate cã-i ghiorãiau mațele de
foame. Se scula la douã noaptea (varã sau iarnã) ca sã prindã o
sticlã de lapte, tot pentru voi.
Tot el vã trimitea pachete pline cu bunãtãți la cãminul
studențesc precum și bani, în timp ce el cu baba lui (și ea mai
tînãrã pe atunci) mîncau zile în șir fasole, cartofi sau borș de
sfeclã. Voi cheltuiați banii pe bere cu prietenii, ei lãcrimau
acasã, bînd o canã de apã și numãrându-și fiecare bãnuț pentru
copilul lor.
Mai înainte de a da cu pietre în bãtrînul care vã este pãrinte,
bunic, vecin, unchi sau mãtușã, gîndiți-vã cã fãrã ei nici mãcar
nu ați fi existat. Spuneți cã au fost lași pentru cã nu s-au
împotrivit regimului comunist. Poate cã aveți dreptate. Însã au
fost lași și pentru ca sã existați voi. Au fost lași și pentru ca sã
vã apere pe voi. Puteau sã trãiascã și sã ajungã astãzi moși și
babe și fãrã voi. Sã nu le pese.
Nu cred într-un viitor condus de un asemnea tânãr. Nu cred
într-un viitor în care ne batem joc unii de alții, tinerii de bãtrâni
pentru cã sînt mai în vîrstã sau mai neputincioși, bãtrînii de
tineri pentru cã sînt imberbi și fãrã experiențã. Nu cred într-un
viitor în care nu avem respect unii fațã de alții.
Nu cred într-un viitor în care drepturile se acordã numai unora.
Cum v-ați simți dacă eu aș spune: ”Eu aș retrage dreptul la
vot tuturor tinerilor (.. ) Păi, cum să îmi decidă mie viitorul
un mucos -de 20-40 de ani- care iasă din secția de votare și ia
la rînd șprițul, drogul, tabacul, discoteca și sexul spunînd
””Politica ?!? Ce e aia ?”” !”
Sper ca tocmai tinerii sã fie primii care sã vocifereze împotriva
unor astfel de discriminãri. Și mai trãiesc cu speranța cã
asemenea specimene sunt rare, cã tinerii își iubesc pãrinții și
bunicii bãtrâni, la fel cum cei din urmã își iubesc copiii și
nepoții. Altfel lumea asta s-ar duce dracului.”

150 ani de la fondarea Cooperației de consum din Republica Moldova
Uniunea Centralã a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova (Moldcoop) a împlinit 150 de ani de la fondare.
Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei reuniuni, care a avut loc la Palatul Republicii din Chișinãu, pe data de 12
septembrie 2018. La ceremonia aniversarã au participat delegați din Federația Rusã, Ucraina, Belarus, România și alte state.
Cooperația de Consum din Republica
Moldova reprezintã un important
element în sistemul economic din țarã,
cu un profund caracter social și cu
o mare diversitate de activitãți. Moldcoop este una dintre cele mai mari
organizații comerciale din Moldova
dar și unul dintre cei mai importanți
contribuabili la bugetul național.
Totodatã, are o vastă colaborare cu
Uniunile de Cooperative din întreaga
lume și în mod special cu organizațiile
similare din occident și România, în
special, ceea ce este un bun indicator
pentru Republica Moldova în ceea ce
privește dezvoltarea relațiilor sale
comerciale. Sistemul cooperației de
din Republica Moldova își are începuturile în anul 1868, atunci cînd,
Basarabia, actuala Republicã Moldova,
nu mai fãcea parte din Principatul
Moldovei care s-a unit cu Principatul
Valahiei, în 1859, constituind prima unire a românilor într-un stat, viitorul stat România.
Prezentã în toate zonele þãrii, cu o istorie de 150 de ani, cooperaþia de consum rãmîne un factor important al vieții socialeconomice din Republica Moldova.
La mulți ani MOLDCOOP!
P.I.
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Rãzboiul ruso-turc 1806-1812
Împrejurãrile politice, presiunile diplomatice din partea
Rusiei au constrîns Poarta Otomanã sã emitã în 1802 un
hatișerif (decret) de privilegii Moldovei, confirmînd
prevederile firmanelor (ordinelor sultanului) din 1774,
1783, 1791, prin care se stabileau obligațiunile materiale
fațã de Poartã: se fixa termenul de 7 ani al domniilor;
domnii puteau fi maziliți înainte de termen doar cu acordul
ambelor curți. Însã atare mãsuri erau departe de realizarea
aspirațiilor și scopului obiectiv al moldovenilor - eliberarea
de sub jugul otoman, țel care corespundea intereselor
subiective ale Rusiei: înrãdãcinarea sa în Balcani, la
Dunãre.
Premisele unui nou conflict militar ruso-turc erau
evidente. La 29 noiembrie 1806 armatele rusești pãtrund în
Moldova, intrã în Iași. La 24 decembrie, același an, Poarta
declarã rãzboi Rusiei.
În 1807 Poarta Otomanã și Rusia semneazã Armistițiul
de la Slobozia (Valahia), dar în 1809 ostilitãțile reîncep...
Un an înainte, la 30.09.1808, Rusia și Franța au discutat la
Erfurt o convenție secretã, prin care Napoleon I și-a dat
acordul ca Moldova sã fie inclusã în Imperiul Rusesc.
Rusia, la rîndul ei, recunoștea suzeranitatea Franței asupra
Spaniei. În primãvara anului 1811 comandant al oștilor
rusești la Dunãre a fost numit M.I. Kutuzov. În urma unei
operații curajoase, armatele rusești obțin o izbîndã
definitivã (14.10-18.11.1811) la Rușciuc.

MIHAIL KUTUZOV
1745 - 1813
Negocierile de pace au debutat la 19 octombrie 1811,
desfãșurîndu-se întîi la Giurgiu, apoi la București. Rusia
solicita cedarea ambelor principate, Moldova și Valahia, pe
care le administra la acel moment. Cum niciuna dintre cele
douã puteri nu renunța la punctul sãu de vedere, începerea
tratativelor de pace se fãcea într-o atmosferã destul de
pesimistã.

Din noiembrie 1811, ambasadorul Franței la
Constantinopol, La Tour-Maubourg, îndemna pe turci sã
reziste pînã la viitoarea campanie francezã împotriva
Rusiei. Dar turcii, ajutați și de dãrnicia în aur a
negociatorilor ruși, începeau sã cedeze. În noiembrie 1811
ei acceptau deja ca teritoriul dintre Prut și Nistru sã fie
încorporat Rusiei, cu excepția zonei sudice care cuprindea
Cetatea Albã, Ismail și Chilia. Dar în martie 1812 era cedatã
și Cetatea Albã, iar luna urmãtoare și celelalte douã cetãți.
Dinamica negococierilor ruso-turce, precum și implicarea
diferitor forțe externe, este reflectatã și în corespondența
ambasadorului american, Adams, de la Petersburg. Astfel,
la 21 martie 1811, el menționa: „Îndãrãtnicia Divanului
turc de a negocia (cu Rusia) este pusã pe seama influenței
Franței, al cãrei însãrcinat cu afaceri spune cã i-a convins
(pe turci) sã nu consimtã la cedarea Moldovei și Valahiei,
care au fost deja declarate ca fiind încorporate Imperiului
rus”. La 22 iunie 1811 el arãta cã încã „este așteptatã o
pace cu Turcia” și cã „spre a o obține, circulã zvonul cã
Rusia și-a propus sã pãrãseascã cele douã provincii pe care
le încorporase deja imperiului și sã se lase ca acestea sã fie
guvernate de principi independenți fațã de ea și de Poartã.”
În sfîrșit, la 13 iulie același an, Adams remarca chiar
sensibila sporire a pretențiilor turcești: „Se spune cã
proporțional cu via dorințã a Rusiei de a încheia pace, turcii
își ridicã pretențiile pînã acolo, încît în loc sã cedeze, au
ajuns chiar sã reclame despãgubiri (bãnești) pentru ei înșiși.
Cert este însã cã, de dragul pãcii, Rusia nu va restitui nimic
din ceea ce a acaparat.”
Cãci pe lîngã Franța, și Austria și Prusia, rivalele Rusiei
în zonã, încurajau Poarta sã nu cedeze și fãceau ele
propuneri Rusiei. Astfel, la 30 aprilie 1811, ambasadorul
austriac la Petersburg sugera țarului „mulțumirea cu
frontiera Prutului, în locul celei a Dunãrii, pentru a obține
pacea.” Țarul însã mai dorea expansiunea cel puțin pînã la
Siret. În corespondența sa cu prințul Adam Czartoryski, el
„oferea” Austriei Valahia și fîșia din Moldova dintre Carpați
și Siret, Rusia urmînd sã primeascã Galiția de la Austria și
sã ocupe Moldova dintre Siret și Nistru.
Turcii însã erau neînduplecați. Abia la 22 martie 1812,
țarul Alexandru I accepta „Prutul ca granițã pînã la vãrsarea
lui în Dunãre.” În cele din urmã au cedat și turcii, astfel cã
pacea ruso-turcã se încheie și ea cu mult fast la 16/28 mai
1812, la București. Articolele IV și V consfințeau sfîșierea
în douã a Principatului Moldovei:
- Articolul IV: Prutul, de unde acest rîu pãtrunde în
Moldova, pînã la vãrsarea lui în Dunãre, apoi din acest loc
malul stîng al acestui fluviu pînã la Chilia și la vãrsarea sa
în Marea Neagrã, vor forma hotarul celor douã imperii:
Rusia și Turcia.
- Articolul V: Partea din Moldova așezatã pe malul drept
al Prutului este pãrãsitã și datã Sublimei Porți, iar Înalta
Poartã otomanã lasã Curții imperiale a Rusiei pãmînturile
din stînga Prutului, împreunã cu toate fortãrețele, orașele și
locuințele care se gãsesc acolo, precum și jumãtate din rîul
Prut, care formeazã frontiera dintre cele douã imperii.”
(continuare in pag. 10)
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Rãzboiul ruso-turc 1806-1812
În conformitate cu tratatul de pace de la București prin
acest tratat, Imperiul Otoman ceda Imperiului Rus o parte
din teritoriul Moldovei: ținuturile Hotin, Soroca, Orhei,
Lãpușna, Greceni, Hotãrniceni, Codru, Tighina, Cîrligãtura,
Fãlciu, partea rãsãriteanã a ținutului Iașilor și Bugeacul, în
total 45.630 km², cu 482.630 de locuitori, 5 cetãți, 17 orașe
și 695 de sate. Astfel Țara Moldovei a fost divizatã în
Moldova de Vest și Moldova de Est cea din urmã fiind
numitã de autoritãțile ruse – Basarabia.

Participanții la negocierea tratatului de pace de la București
-Hanul lui Manuc

Consecințele tratatului de pace de la București.
Cronicarul Manolache Drãghici (1801-1887), în lucrarea sa
„Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani. Pînã în zilele
noastre” (Iași, 1857), redã destul de sugestiv momentul
dramatic al rãșluirii Moldovei: „Sosind ziua fatalã a
expirãrii convenției de tratat, ce trebuia fieștecare sã
trãiascã unde era sã rãmînã desãvîrșit, ceasurile acele au
fost de plîngeri un timp de neuitat; pentru cã poporul cu
cîrdul, ca turmele de oi, încinsese toatã marginea Prutului
de la un capãt la altul, mergînd și venind de prin sate și de
prin tîrguri sãptãmîni încheiate, cu luarea de ziua bunã de la
pãrinți, de la frați și de la rudenii, cu care crescuse și
viețuise dimpreunã în vremea aceea cînd se despãrțeau unii
de alții pentru totdeauna.”
Același Manolache Drãghici relata sentimentele
populației în anii urmãtori scindãrii Moldovei: „Cu toate
acestea, locuitorii moldoveni multã vreme au ținut pacea
încheiatã la București ca nestatornicã, așteptînd dintr-o zi
într-alta înapoierea pãmîntului luat de cãtre ruși și întregirea
hotarului țãrii, precum au fost dinainte, dar s-au amãgit în
ideile ce hrãnia.”
Anul 1812 a fost un an de cotiturã în istoria Moldovei.
Prin tratatul de pace de la București s-a produs o rupturã
tragicã, trupul Țãrii Moldovei a fost sfîșiat în douã bucãți,
iar destinul ei a fost deturnat.
La 1812, ca urmare a tratatului de pace de la București
care a pus punct în rãzboiul ruso-turc din 1806-1812,
teritoriul dintre Nistru și Prut a intrat sub auspiciile
Imperiului Rus, care prin extinderea sa teritorialã spre est
reușește sã-și consolideze poziția în aceastã zonã a Europei
de Sud-Est, iar teritoriul proaspãt anexat este privit și ca un
cap de pod pentru înaintarea ulterioarã în Balcani.
Odatã dezmembratã Moldova, soarta pãrții ei rãsãritene

a fost determinatã de aspirațiile, prioritãțile și interesele
geostrategice ale Imperiului Rus. De aici înainte în aceastã
parte a Moldovei evenimentele se aliniazã logicii și rațiunii
Imperiului Rus.
Scindarea Moldovei la 1812 a fost una ilegalã, deoarece țara
Moldovei nu era o provincie turceascã, ci un stat aflat în relații
de suzeranitate cu Imperiul Otoman. Astfel a continuat procesul
de destrãmare a Moldovei început în 1775, cînd Bucovina,
parte din statul Moldovenesc, este anexatã de Austria.
La acest proces au luat parte, alãturi de Rusia: Turcia, Franța,
Austro-Ungaria, Marea Britanie și Prusia. Deși destrãmarea
Moldovei s-a produs, nici un stat european și nici o forțã
politicã internã din Moldova nu au protestat, fapt care ne
permite sã presupunem cã la 1812 Moldovа a cãzut pradã unui
mare complot a forțelor interne și externe.
În acele timpuri moldovenii nu au putut singuri sã-și
determine destinul. Eminescu, pe bunã dreptate, considera cã
Deviza noastrã trebuie sã fie: „А nu spera nimic și a nu ne teme
de nimic. Nesperînd nimic, n-avem nevoie de a ne mai încrede
în alții precum ne-am încrezut, ci numai în noi înșine și în aceia
care sînt nevoiți sã ție cu noi; netemîndu-ne de nimic, n-avem
nevoie de a implora, generozitatea în locuri unde ea e plantã
exoticã”.
Cu toate acestea, evenimentul de la 1812 este adesea tratat
unilateral, doar ca anexiune a spațiului Pruto-Nistrean de cãtre
Imperiul Rus. Însã este datã uitãrii, voit sau nu, o altã
dimensiune a acestui eveniment istoric și anume eliberarea de
suzeranitatea otomanã, care timp de secole a apãsat asupra
Moldovei. Unii istorici tind sã minimalizeze importanța acestui
factor, afirmînd cã suzeranitatea otomanã devenise una pur
formalã, incomparabilã cu cea din secolele anterioare. Nu
putem fi de acord cu acestã afirmație, cãci dacã suzeranitatea
otomanã era una formalã, de ce România (stat apãrut în urma
unirii Moldovei de Vest cu Valahia) reușește sã-și proclame
independența fațã de Imperiul Otoman abia ca urmare a
rãzboiului ruso-turc din 1877 -1878, dupã sîngeroase lupte și
mari sacrificii?
Nu trebuie uitat faptul cã Imperiul Rus avea la acea datã
imaginea unui stat eliberator al popoarelor din Balcani de
dominația otomanã secularã. Sîrbii, croații, grecii, bulgarii,
valahii, moldovenii vedeau în ruși salvarea de apãsãtoarea
suzeranitate otomanã, care cu timpul luase forme din ce în ce
mai sofisticate.
Odatã incorporatã partea de est a Moldovei la Imperiul Rus
procesele politice, social-economice, administrative, religioase
și culturale din regiune au evoluat sub impactul noilor realitãți.
Totuși noua stãpînire nu a procedat la demontarea imediatã și
radicalã a structurilor administrative existente în Moldova de
Est, nu a atentat la privilegiile boierimii, nu a afectat starea
altor pãturi sociale.
Imediat dupã alipirea Moldovei de Est i s-a rezervat rolul de
momealã pentru creștinãtatea din sud-estul Europei. Guvernul
rus a dorit sã demonstreze balcanicilor un model de absolutism
luminat, cu veleitãți liberale, care oferã popoarelor posibilitatea
de dezvoltare și prosperare. S-a aplicat tactica pașilor mãrunți,
introducerea treptatã a sistemului fiscal rusesc, a practicilor
judecãtorești, eliberarea localnicilor de serviciul militar
obligatoriu (pînã în 1874). Dupã 1812 pentru a evita tensiunile
(continuare in pag. 11)
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Rãzboiul ruso-turc 1806-1812
sociale, noile autoritãți au instituit în Basarabia structuri
administrative provizorii care aveau multe afinitãți cu cele
ale Moldovei. Moldova de est capãtã statut de gubernie abia
în deceniul opt al secolului al XIX-lea, fiind necesarã o
perioadã de tranzițiе de 60 de ani de la vechea organizare
administrativã la cea rusã.
În contextul celor expuse mai sus ținem sã menționãm
cã istoria trebuie perceputã în toatã complexitatea ei, fãrã a
o simplifica și fãră a cãuta azi dușmani în baza unor fapte
istorice, care adesea nu sînt interpretate în mod obiectiv.
În acest sens, ar trebui sã ținem minte cã:
• Datoritã victoriei Rusiei asupra Turciei, Valahia și
Moldova au primit mult mai multã independenþã, în 1832
au fost adoptate Regulamentele Organice (acte
constituționale ele principatelor), elaborate de cãtre
guvernatorul rus în aceste țãri,Pavel Kisselef. S-a dezvoltat
substanțial economia, sistemul educațional, au fost înființate
milițiile populare, au fost înființate Parlamentele, s-au
amplificat
toate
atributele
statalitãții.
• Venirea rușilor a fost doritã și așteptatã de populație. Mai
mult decît atît, țarul a fost vizitat în mod repetat de delegații
din Moldova și Valahia, cu cereri de a-i elibera de turci.
Anume, eliberarea principatelor ortodoxe de musulmani a
fost obiectivul principal al campaniei militare a Rusiei.
• Nu trebuie uitat faptul cã sudul Basarabiei, strãvechi
pãmînt moldovenesc, în anul 1812 deja de cîteva sute de
ani nu era controlat de Moldova, fiind raia turceascã.
• Totodatã, menționãm cã în acea epocã o importanțã
determinantã pentru autoidentificare o avea apartenența
religioasã a persoanelor, mai puțin apartenența etnicã sau
statalã. Acesta este specificul epocii, specific pe care nu
putem sã îl ignorãm din perspectiva contemporanã.
•
Ocupînd Principatele, Rusia era gata sã redea și
Moldovei și Valahiei libertate deplinã. Acest lucru a fost
împiedicat de alte state, care nu erau cointeresate de
întãrirea pozițiilor Rusiei și a ortodoxiei în regiune. Acest
lucru nu l-au dorit turcii, susținuți de cãtre Franța și AustroUngaria.
• Cîștigînd rãzboiul, eliberînd complet partea Basarabiei
ocupatã de turci (la sud de linia Leova - Bender) Rusia nu
putea
rãmîne
cu
nimic.
• Astfel, vina pentru sfîșierea Moldovei nu poate fi
atribuitã doar Rusiei. De acest lucru în egalã mãsurã sînt
culpabile
Franța,
Turcia
și
Austro-Ungaria.
• Dacã e sã ne referim la interesele populației, nivelul de
viațã, de dezvoltare economicã, în partea stîngã și dreaptã a
rîului, apoi populația din Basarabia întotdeauna a trãit mai
bine
decît
pe
malul
drept
al
Prutului.
• În cele din urmã, probabil, ca urmare a Tratatului de la
București, națiunea moldoveneascã s-a pãstrat, iar
statalitatea moldoveneascã a renãscut din nou, în noile
condiții istorice, oferind șansa de a reveni la rãdãcinile
strãvechi întregului popor român.
Preluat
din:
http://www.moldovenii.md/md/section/700/content/7154
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Minciuna protecției sociale în capitalism
Capitaliștii spun cã au grijã de oameni si cã
existã protecție socialã pentru fiecare categorie socială.
Sã vedem un exemplu de grijã. Numeroși oameni dintre
care unii cu diferite grade de handicap stau sub cerul
liber, prin clãdiri dezafectate și mor pur și simplu de
foame si apeleazã, cînd pot, pentru a trãi, la mila
publicã. Statul capitalist România nu are NICIUN
PROGRAM, PROIECT SAU PLAN CLAR PENTRU
COMBATEREA EXCLUZIUNII SOCIALE. Numai
vorbe mari, fãrã acoperire. Guvernele capitaliste nu au
decît interese de partid, Se strãduie sã asigure, numai de
formã, protecția socialã care ar trebuie sã existe în
societatea noastrã, din moment ce se vorbeste peste tot
de religie, de bunãtate fațã de semeni si altele asemenea,
care în societatea capitalistã rãmîn numai vorbe
neacoperite de fapte, vorbe goale. Cîte un ONG de
entuziasti se mai strãduiește sã facã cîte ceva, dar ce fac
el este ca o picãturã într-un ocean. Populației i s-a
incumbat ideea cã cei care au nevoie de protecție sînt
numai bețivi, drogati, nebuni si asa mai departe, de care
nu meritã sã te ocupi, fiind pierdere de vreme și de
resurse. Cînd au chef capitaliștii fac unele donații și apoi
dorm fericiți cã și-au fãcut datoria socialã (de creștini!!),
și pot sã se gîndeascã la vacanțele scumpe în strãinãtate
și sã facã daruri scumpe țiitoarelor lor. Avem un
exemplu concret a unei persoane de 28 de ani care stãtea
în fosta serã a unui institut de agriculturã, care, desi are
acte de handicapat, nu primește niciun ajutor, fiind și
greu deplasabil, neavînd ambele picioare, iar o asociație
de ajutor a fost chematã sã îl ajute. Iatã cã acești oameni
sînt VICTIMELE DIRECTE ALE SISTEMULUI
CAPITALIST. În același timp puturoșii, cei care ar
trebui sã munceascã, stau pe ajutor social și își ridicã cu
nerușinare ajutoare sociale nemeritate, uneori în mașini
scumpe.

Cînd ne gîndim la trecutul apropiat, în epoca
socialistã, cînd și cel mai amãrît avea cîte ceva, cu toate
imperfecțiunile sistemului. Pînã la urmã ieșeau la liman
si puteau avea un trai decent, dupã un curs de meserii
urmat de un serviciu adecvat, putînd, 99 % dintre ei, sã-l
aibã. Astfel, umanismul societãții socialiste asigura
pentru toti oamenii, indiferent de situație, un minim al
necesarului de trai zilnic. Capitalismul NU ESTE IN
STARE DE ACEST LUCRU, fiind de la început un
sistem inuman, ce trãieste din exploatarea oamenilor de
cãtre clasa capitaliștilor.
S.F.
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Familia este excepționalã !

1. ÎNAINTE DE REFERENDUM:
Țara arde și baba se piaptănă
Avem o veste bunã de la Guvern ! Se
stabilește cu un aparat detector, cine este femeie și
cine este bãrbat, în vederea obținerii de "Familie
Tradiționalã", cãsãtoria dintre un bãrbat și o
femeie… și se realizeazã printr-un control riguros,
în lenjeria intimã a ambelor sexe, așa cum cauți
gãinile de ou, pe sub fulgi... cînd cotcodãcesc!
Afacerea aceasta "cinstitã" costã 160 de
milioane de lei. Pare o spãlare de bani prost
executatã. Țara se prãbușește sub ochii noștri,
agricultura
este
compromisã
prin
arma
meteorologicã, cînd se coc fructele, bate grindina
și cînd vine culesul, apar inundațiile. Toate, parcã,
foarte bine programate. Indiferent cine vine la
putere, rãul merge înainte, pãdurile se taie fãrã
milã, izvoarele sînt secate, și dupã cum observ este
o cruzime criminalã, cum nu s-a mai vãzut pînã
acum. Ne-au nãpãdit toate virusurile de pe planetã:
rujeolã, pesta aviarã, pesta porcinã africanã și alte
ciume, sosite parcã deodatã cu același avion (de
unde?). Alți paraziți ne mãnîncã roșiile, cartofii și
varza, ne mãnîncã și pe noi, foamea ne pîndește cu
ochii goi, din toate colțurile, dar noi
facem"referendum" costisitor și inutil, o
diversiune menitã sã acopere tot felul de hoții,
petrecute sub ochii noștri. Porcii sînt smulși din
gospodãriile oamenilor, omorîți cu o satisfacție
diabolicã și apoi aruncați în gropi comune, în
agonie. Este minciuna secolului, deoarece porcii
sînt sãnãtoși, virusul moare la 60°C și nu se
transmite la om. Moare înaine de fierbere! Aceastã
hoție a fost și cu gripa aviarã de acum cîțiva ani!
Infrastructura feroviarã conține șine vechi,
poduri putrede și gata sã cadã cu trenurile de pe
ele, nu avem autostrãzi, irigații, și acum se
distruge fauna și flora prin uciderea tuturor
animalelor pãdurii și prin incendierea plantelor și a
cîmpurilor. Dar nouã ne arde de ”amor” cu mațele
cîrîind de foame! Cîtã prostie și ignoranțã!

Cu certuri și bãtãi
Și-amor cu nãbãdãi!
Cãci este cea „tradiționalã”!
Numai așa trebuiʹ sã fie
Între soț și o soție..
Chiar dacã soțu-i feminin
Și soața-i mai bãrbat,
Conteazã ce e-n buletin
Atunci cînd mergi la SFAT!
Dar societatea s-a schimbat,
Și Eva e Vandamme!
Adam s-a metamorfozat
Și a devenit "madamme"!
Chiar am vãzut și ieri la mare
O tinericã, stînd la soare…
Masatã de-un octogenar,
Cu gîndul la... însurãtoare
Și ea, cu ochii-n buzunare!
Și moșulețul cel vioi,
Înfierbîntat ca un cotoi
S-a ridicat de jos, cu greu,
S-o cearã de soție…
Dar a murit instantaneu
Lovit de-apoplexie!
Pãcat! Cã de trãia- ar fi fost
Familia idealã și cea „tradiționlã”!
Trei milioane de „credincioși” cu studiile fãcute,
probabil, la Tãnacu, cer în sãrãcia noastrã "referendum"
privind cãsãtoria dintre un bãrbat și o femeie!
Ar fi bine, sã analizãm științific faptul cã, dupã
falimentul organelor de reproducere spre senectute, soții
încep sã semene leit cu soțiile, intervin aceleași boli:
diabet, hipertensiune arterialã, obezitate, cancer,
artrozã… unde este diferența? Oricum organele de
înmulțire ale ambelor sexe devin obiecte de ornament!
Douã babe, merg de mînã!
Doi bostani și-un smoc de lînã..
El e Ion și ea Florica
La fel, leagãnã burtica
Și sînt numai atîtica!..
Și atunci, mã-ntreb așa:
Care-i EL și care-i EA?
Mai știe oare, cineva?
Omul care se dã de ceasul morții cã vrea ca LGBT-ul
sã disparã, deoarece, credința ortodoxã nu permite
asemenea orori, seamãnã cu o femeie dacã îi pui obasma
pe cap, dar el se dã mare cocoș. Dupã înfãțișare e o biatã
puicuțã! Depinde de repartiția hormonalã, a fiecãruia.
(Continuare în pag. 13)
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Țara arde și baba se piaptănă
Un bãrbat, are caractere feminine dezvoltate, o
femeie poate fi masculinizatã, și cum îi alegem
pentru „Familia tradiționalã”? Am vãzut, într-o zi,
la coafor, o scenã amuzantã: o femeie din mediul
rural, a intrat cu nora ei, cu gînd sã se tundã. Dar
ochii îi fug spre o cascã unde își usca pãrul o
doamnã elegantã…
- Ai bre... zise îmbroboidita de la țarã... aici
coafeazã și oameni? (În mediul rural, „oameni”
sînt doar bãrbații,femeile sînt obiecte de uz
casnic!)
- Taci bre din gurã! Se rușinã nora. Nu vezi, cã e o
doamnã, cu tocuri cui? Are coc, și cercei! Și
manichiurã!
- Pãi aia e OM! Insitã baba, cu voce tare… Nu vezi
ce nãsoi are? ca Ilie al meu…
Într adevãr, femeia avea un nas mare și gros, ca de
bãrbat, ce ieșea de sub cascã.. Sprîncenele erau
groase și vocea de bas! Pe ușã, intrã și soțul damei
de sub cascã...
Cu voce pițigãiatã, semãnînd a
precupeațã, cu o codițã micã pe spate, leit cu
Sarsailã, îi fãcea ochi dulci frizerului..
Ce sã mai credem?
Banii pentru aberația care va urma, e bine
sã-i folosiți pentru educația și pentru informarea
unor troglodiți conservatori, nu sã-i aruncați pe
apa sîmbetei ! 163 de milioane de lei! Cîte nu se
pot face cu acești bani!
Oamenii au în programul genetic o dozã
mare de afectivitate pe care și-o consumã fiecare
dupã cum gîndește… unii își iubesc, cu patimã,
animalele de companie, alții se iubesc pe ei înșiși
cu o pasiune dusã la paroxism, alții își revarsã
dragostea spre partenerul de alãturi: soț, soție,
amanți, amante... LGBT-uri, dupã cum simt!
Femeile, cînd descoperã cîte-un bãrbat
tandru și funcționabil, fac coadã la ușa acestuia,
mai mare decît cozile de la carne în timpurile
trecute... pînã cînd bietul mascul, extenuat,
sucombeazã… și ele merg apoi la sex shop! Bieții
bãrbați, sînt în aceeași situație! Sãtui de nevestele
insensibile și de cornetele lor de semințe
consumate, în timpul amorului, abia așteaptã sã ia
leafa ca sã fugã pe CENTURÃ
Acolo își gãsesc alinarea!
Trebuie sã dãm dreptate tuturor!
Banii pentru referendumul aberant sã-i
cheltuim rațional!

2. DUPĂ REFERENDUM

Revelația
Iatã cã am trecut cu bine și peste evenimentul numit
"Referendum"…
M-am prezentat, chiar a doua zi, în cîteva comune din
apropierea Bucureștiului, sã aflu pãrerea oamenilor,
despre cele douã zile, de pus ștampila... Și iatã ce mi a
spus țața Marghiola,mãtușa primarului.
- Bre, zise aceasta, potrivindu-și broboada...în noaptea
dinaintea votului a venit Diavolul la mine și mi-a spus
așa:
- Marghioalo...! Sã nu te prind cã dai vreo semnaturã, cã
te bag la cazan! La smoalã! ...boicotãm!.. ãștia sînt
clienții mei!
- De unde știți cã era Diavolul? întreb eu, stupefiatã.
- S-a prezentat! Sarsailã! Și-apoi avea o coadã stufoasã
ca cea de vulpe, coada era roșie ca focul, avea copite și
coarne de cerb. Și-i fugeau ochii, în toate pãrțile...
- Sã nu fi fost, vreun vecin, deghizat, sugerez eu...
- Nici vorbã! Se rãsti femeia.. a zis cã el, s-a transformat
în Sarsailã, dupã ce a fost demis din funcția de înger. Și
aruncat în iad! A avut cîteva reîncarnãri, vieți anterioare,
de fiecare datã în politicieni și acum este reîncarnat întrunul mare, de tot. Conduce lumea!
S-au strîns vreo cîteva femei și vreo cîțiva bãrbați, care
ascultau cu smerenie vorbele consãtencei lor, fãcîndu-și
cruce, din minut în minut, pentru ca Sarsailã sã nu vinã și
la ei, cã se pregãteau sã mearagã, la moaște!
- Aoleu! Se vãicãrea de zor Bubulina, geloasa satului,
oprindu-se în fața noastrã. Am bãtut aproape toate
muierile din sat, cã pãrea cã se țin cu Gheorghe al meu,
ca acum sã aud cã se poate iubi si OM cu OM! Cã nu
știam...
- A fost o revelație, îi zic eu.. în glumã...
- Sînt sigurã cã bãrbatul meu nu se dã în lãturi de la
nimic .. are și amanți!
- Pãi nu pun eu mîna pe Costicã, care e mereu lîngã al
meu, la pescuit, la masã și la cîrciumã?...Sãptãmîna
trecutã, Gheorghe al meu, i-a spãlat lui Costicã douã
cãmãși, vã dați seama? Acolo e pasiune bre... De acum
încolo, cînd i-o spãla cãmãșile lui Costicã, bag și eu
gogoșarii mei în mașina de spãlat...

ASOCIAȚIA MILITANȚILOR ENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL „SCÂNTEIA”

,,Scânteia AS'' Nr.nou 06 (78) Septembrie-Octombrie 2018

pagina 14

(Continuare din pag.13)

Revelația

- Sã-l învãț minte, nenorocitul !.. Și eu mã bucuram, ca
proasta, cã merge cu Costicã și nu cu muieri!, continuã
Bubulina plîngînd.
Deodatã, Bubulina se înverzește brusc:
- Ia uite, porumbeii, turturelele! rosti femeia, încãrcatã
de urã! Merg la Ogeac... cã mã știu plecatã.
Pe alee, treceau Gheorghe și Costicã, plini de veselie...
ținîndu-se de mînã...
Bubulina, luã un retevei de pe jos și-o luã la vale , dupã
ei!...
Un alt sãtean, interveni cu voce calmã și împãciuitoare...
- Bre, votul ãsta, a fost în binele nostru, sã trãim decent!
NU vrem sã se schimbe Constituția, eu sînt asistat social
și vrem sã rãmînã totul ca acum, sã vinã banii lunar! De
aceea, am votat „NU”!
Tricã, un tinerel șugubeț, glãsui:
- Referendumul ne întreabã dacã vrem sã cumpãrãm
pãmînt pe Marte! Da sau NU!
Oamenii se uitau la el cu gura cãscatã!
- Pãi, cine sã-l lucreze bre, se mirarã toți...Noi nu putem
sã-l arãm pe ãsta de aici și mergem pe altã planetã? Cu
ce bani? Bine cã nu ne-am dus! Ãsta e motiv de vot?
- Fraților, ne obligã sã schimbãm Constituția, zise unul
cu basc și salopetã, pentru cã de azi înainte sã ne
cãsãtorim OM cu OM și muiere cu muiere... de aia zice
sã votãm „DA” ! Sã fim gay! Și sã divorțãm de femeile
noastre, ca sã luãm OAMENI (bãrbați)! De-aia nu m-am
dus ! Și s-a pus și nevasta mea în ușã și-a zis: „Nu te
las”.! Vrei sã te faci, vîrcolac? Te iei dupã Diavo? Dacã
se dã Lege te pitesc în pod!
În timpul acesta, o altã ședințã, se desfãșura lîngã
primãrie, și aud:
- Dragi concetãțeni, se pune de un nou referendum, care
sunã cam așa:
- Sînteți de acord, ca pentru creșterea punctului de
pensie la 45%, toți pensionarii, femei și bãrbați, sã
purtați CHILOȚI CU AȚÃ? Bikini? Pînã la sfîrșitul
vieții?.. Pentru aerisire..
Oamenii au reacționat imediat:
- Cum o sã renunțe muierea mea, la gogoșari? Sã
rãceascã și s-o pipãie toți?
- N-o las, zise un bãrbat hotãrît. Ce e prostituatã?
Nea Marin, contabilul satului, spuse rãspicat:
- Eu la izmenele mele, adevãrate albume cu poze și
amintiri din tinerețe, nu voi renunța niciodatã! Eu, în tot
timpul vieții, am avut doar patru perechi: Douã sub
comuniști, douã dupã Revoluție.. cu ele am fãcut toate
revelioanele, nunțile... cu ele eram cînd am cerut-o pe
Mița-n cãsãtorie, și tot cu ele am fost și în America, la
feciorul meu. Nu mã pot desprinde de ele! Mița mea le
spalã cu lacrimi, așa le iubește, cã știe cîtã fericire i-au
adus!..
-

Nu renunțãm la izmene, strigarã cu toții-n cor! Sînt
tradiționale!
- Nici noi, la chiloții tradiționali! Gogoșarii groși, cu
picior! Strigarã muierile. Doar nu sîntem babuini!
Același Titi, mucalitul satului, care a anunțat și titlul
primului „referendum”, rãcni prin portavoce:
Guvernula a aflat cã nu vã plac chiloții cu ațã și
atunci, a venit cu altã propunere:
Sînteți de acord, ca pentru creșterea punctului de
pensie, la 45%, sã renunțați total la lenjeria
intimã, și sã vã
acoperiți organele de
înmulțire doar cu o frunzã de lipan? Precum
Eva și Adam?.. Ca în familia tradiționalã...
Huoo! Strigarã cu toții!
Nu acceptãm sã circulãm pe ulițele satului în
fundurile goale! Huooo! Mai ales cînd plouã
și bate vîntul!... La MITING!

Un profesor de la SNSPA
îndeamnã la loviturã de stat

Coman Voicu
Un profesor de la SNSPA îndeamnã la loviturã de stat
îmbrãcatã în nesupunere civicã!
Despre ce este vorba:
În data de 16 octombrie anul curent, la postul de
televiziune Realitatea TV, în cadrul emisiunii „Jocuri
de putere” de la ora 21, moderatã de Rareș Bogdan,
doamna profesor universitar Chiroiu de la SNSPA a
fãcut unele îndemnuri la revoltã socialã, practic la
rãzboi civil. Voi enumera cîteva din chemãrile la
revoltã ale doamnei :
Sã practicãm nesupunerea civicã prin neplata
impozitelor!
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- Sã blocãm ceva, ca de exemplu ANAF-ul!

- Sã blocãm instituțiile de care depinde funcționarea
statului român!
.
- Sã nu mai fie proteste pașnice!
- Sã se ocupe strãzile, instituțiile publice!
- Grevã generalã la instituțiile de stat, nu la privat, la
patroni!
Dictatura te seacã mental, te seacã energetic....
Cam acestea ar fi în linii mari afirmațiile cele mai grave
ale doamnei profesor universitar de la SNSPA, așa
îndeamnã, probabil, studenții acestei facultãți acestã
doamnã.
Este un exemplu tipic de îndemn la rãzboi civil românoromân. Cine-i permite acestui personaj sinistru sã facã
public asemenea chemãri la loviturã de stat și la anularea
alegerilor democratice din urmã cu doi ani ?
- NU vrea democrație?
- Vrea dictatura minoritãții asupra majoritãții?!
- Vrea ca strada sã decidã cu forța organizarea politicã și
economicã a României?
- Vrea morți și rãniți?
Noi, cea mai mare parte a poporului român, nu ne dorim
acest mãcel. Am mai avut unul în 1989 în timpul
loviturii de stat. În aceastã situație de ce nu se sezizeazã
CNA, parchetul SRI-ul? Așteaptã sã se producã o mare
nenorocire asupra poporului român?
Acest personaj trebuie sã rãspundã pentru faptele sale, nu
sîntem o țarã în haos, o țarã bananierã, avem un stat care
aparã ordinea constuționalã, stabilitã prin alegeri, nu prin
forțã.

Sã aștepte invadarea de cãtre NATO a unor
teritorii care au aparținut Federeației Ruse, așa cum se
acrediteazã acum ideea cã Rusia a anexat Crimeea.
Rusia nu a anexat Crimeea! Atît Crimeea cît și toatã
Ucraina au fãcut parte din URSS, deci a fost un stat
care a fãcut parte din STATELE UNITE SOVIETICE,
iar urmașul, recunoscut internațional, este Federația
Rusã.
Acest stat, nu a mai dorit sã facã parte din
Statele Unite Sovietice (URSS) dupã anul 1991, dupã
ce a beneficiat de-a lungul mai multor zeci de ani de o
dezvoltare ecomonicã, socialã și militarã unitarã în
cadrul acestei uniuni, STATELE UNITE SOVIETICE
(URSS)dar a cãpãtat și teritorii în mod nemeritat, cum
e cazul Crimeei.
Sã ne închipuim, ce s-ar întîmpla dacã un stat
american din cadrul Statelor Unite ale Americii
(Texas sau California de exemplu) ar spune: -de mîine
statul nostru nu mai aparține de SUA, aparține
Mexicului
și
s-ar
modifica
și
granițele,
corespunzãtor?
Ce ar spune președintele Donald Trump de
acest fenomen? Ar sta el cu mîinile în sîn? Nici nu
vreau sã mã gîndesc! Cînd el vrea sã întãreascã
granița de sud construind un gard împotriva
mexicanilor, dar cu banii Mexicului!!
Am facut aceastã paralelã pentru a înțelege mai
bine situația concretã în care se gãsește Rusia.
În concluzie, Rusia nu a anexat Crimeea, ci
Crimeea autonomã a hotãrît, prin referendum, sã
revinã la Rusia, a cãrei parte era pînã în anul 1954.

Amenințãri neavenite ale NATO
contra Federației Ruse
În lunile octombrie și noiembrie 2018, în Norvegia
se desfãșoarã cele mai mari exerciții militare din istoria
NATO. La aceste exereciții militare participã 50.000 de
militari, 250 de avioane, 65 de nave de luptã și 10.000 de
vehicule militare. Cam aceasta ar fi, în linii mari,
amploarea acestor exerciții militare ale NATO.
Sã nu uitãm și de prezența militarã a NATO în
țãrile vecine Federației Ruse: Bulgaria, România,
Ucraina, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia precum și în
Marea Neagrã.
În România și în Polonia existã, în plus, scutul
antirachetã care poate fi transformat oricînd într-o rampã
de lansare pentru rachete performante, deci scutul
antirachtetã nu este numai defensiv este și ofensiv, dupã
situație. În aceste condiții geopolitice Federeația Rusã ce
trebuia sã facã?

Acum Rusia se aflã amenințatã de NATO și este
sub sancțiuni economice impuse de UE si SUA din
cauza aceasta.
Atunci cînd unitatea unui stat (Rusia) este
amenințatã, ce trebuie sa facã Rusia? Rãspunsul este
simpliu: sã pãstreze acestã unitate prin toate
mijloacele-politice, economice și militare.
Rusia are DREPTUL LEGITIM DE A-ȘI
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Amenințãri neavenite ale NATO
contra Federației Ruse
APÃRA UNITATEA ECONOMICÃ, SOCIALÃ ȘI
MILITARÃ..
Manevrele militare ale NATO din Norvegia
apar ca o provocare, un exercițiu anti-rusesc.
România, ca țarã membrã NATO se înarmeazã intens
cheltuind 2% din PIB-ul României și asta la îndemnul
insistent al americanilor, care vor sã ne introducã întrunrãzboi cu Rusia pe care poporul romîn nu îl dorește.
Poporul român dorește pace, nu rãzboi! Poporul
român cunoaște bine ororile rãzboaielor, americanii
nu au cunoscut în țara lor cele douã rãzboiae
mondiale.

România este tîrîtã în aceastã cursã perfidã a
înarmãrilor, pentru a fi piațã de desfacere a
armamentelor și munițiilor americane.
Iatã ce spunea printre altele generalul Degeratu,
fostul șef al Statului Major General al Armatei
Române, la emisiunea ”Jocuri de putere” de la
Realitatea TV, moderatã de Rareș Bogdan, în data de
25.10.2018, ora 21:
-Sã cumpãrãm rachete de croazierã de la americani...;
-Sã se dizloce în România trupele americane din Italia
și Germania, acolo stau degeaba...;
-Rusia ne-a prins visînd...!
-Din 1944 sîntem în diferend cu Rusia...;
-Situația este extrem de dificilã și aproape fãrã ieșire.
Iatã un general iresponsabil și alții ca el care
doresc înarmarea și pregãtirea Armatei Române
pentru un rãzboi cu vecinul nostru Rusia, pe teritoriul
Romîniei nu pe teritoriul Americii, pentru ca sã sufere
poporul român ororile unui rãzboi nimicitor nu
americanii. Rusia este prietenul nostru, nu dușmanul
nostru!
Poporul român nu dorește un rãzboi cu Rusia și
nici Rusia nu dorește un rãzboi cu România ! Acest
rãzboi este dorit de americani și de cãtre trãdãtorii de
neam și de țarã din România.

SUA ar trebui sã dea dovadã de generozitate
și deschidere fațã de Coreea de Nord
SUA ar trebui sã dea dovadã de generozitate și deschidere
fațã de Coreea de Nord
70 de ani s-au scurs de cînd, iatã, Republica Populara
Democratica Coreeana (RPDC) este subiect de drept
internațional, cu 52 de Misiuni Diplomatice în strãinãtate,
reprezintã o realitate geo-politicã, o țarã cu peste 23 de
milioane de suflete. Acestea fiind spuse, ar cam fi timpul ca
actuala administrație de la Washington sã facã pașii necesari
pentru o reconciliere, avînd în vedere momentul care, se
pare, ar fi acum mai prielnic ca niciodatã.
Cînd declarația istoricã de la Panmunjom a fost anunțatã,
în aprilie anul acesta, întreaga lume a fost încîntatã iar SUA
au apreciat-o cu brațele deschise înaintea oricui altcuiva.
Dar, SUA acționeazã astãzi foarte "ciudat". Statele Unite
se uitã la Coreea de Nord într-un mod sumbru și abordeazã
relațiile inter-coreene într-o manierã total greșitã, pãrînd cã
nu vor sã înțeleagã nimic din lecția istoriei.
Oficiali de rang înalt de la Washington afirmã cã
progresul relațiilor inter-coreene ar trebui sã ținã pasul strict
cu proiectele de denuclearizare și ca, orice proiect de
colaborare NORD -SUD, sub orice formã, diminueazã
presiunea economicã și diplomaticã asupra Coreei de
Nord și nu face decât sã reducã probabilitatea atingerii
scopului denuclearizãrii.
Aceeași oficiali se plîng chiar și de apropiatul summit
inter-coreean, spunînd cã se lãrgește „discordia între SUA și
Coreea de Sud” pe fundalul apropierii dintre Seul și
Phenian.
Potrivit presei de la Seul, Statele Unite ar fi simțit un
"sentiment de înstrãinare", deoarece nordul și sudul Coreei
au stabilit un raport mai pozitiv ca niciodatã și par sã arunce
cu apã rece peste entuziasmul națiunii coreene vizînd
reconcilierea și, în loc sã sprijine aceste demersuri,
îndreaptã un deget acuzator asupra legãturilor inter-coreene.
Statele Unite trebuie sã fie conștiente de faptul cã
împiedicarea îmbunãtãțiri relațiilor inter-coreene reprezintã
un act nesãbuit, cu grave consecințe în viitor.
SUA ar
trebui sã se elibereze de ideea narcisistã precum cã soarele
ar trebui sã rãsarã doar asa cum SUA o doresc și sã renunțe
la ideea cã sancțiunile îi vor aduce succesele dorite în
materie de politicã impusã asupra poporului coreean.
De asemenea, Administrația Trump trebuie sã înțeleagã
lecția istoriei și sã foloseascã momentul, sã nu repete
greșeala de a aduce negocierile între Coreea de Nord și SUA
într-un impas prin insistența excesivã asupra denuclearizãrii,
ci sã aleagã o abordare pragmaticã, empaticã, nouã și
îndrãzneațã, dacã nu bazatã pe un tratat, pe o pace durabilã,
care sã înlocuiascã Armistițiul din 1953, mãcar sã adopte o
politicã bazatã pe relaxarea sancțiunilor și cooperarea
economicã....ar fi un bun început.
Ciprian Pop

Coman Voicu - comunist
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ȘCOALÃ ȘI FANATISM ÎN COREEA DE NORD
Învestind în ultimii 25 de ani 10 % din PIB,
Coreea de Nord are acum cel mai performant
sistem de învãțãmînt de masã din toatã Asia. Nu
existã un singur analfabet din cei 24 de milioane
de nord coreeni, spre deosebire de Coreea de Sud,
care deși este a 12-a putere economicã a lumii și a
introdus manuale electornice (accesibile însã doar
unei minoritãți) are 15 milioane de analfabeți și
semianalfabeți. Din 2016, în Coreea de Nord,
facultatea care era gratuitã devine și... obligatorie
pentru orice absolvent de liceu. Cea mai tare
instituție de învãțãmînt este Universitatea TehnicoȘtiințificã din Phenian, facutã cu bani… americani
(dați de mormoni și baptiști, pentru a li se permite
activitatea de misionariat în Coreea de Nord ) cu
profesori de elitã americani și limba de predare
numai engleza. Aici se formeazã elita tehnicoștiințificã a regimului și rezultatele sînt pe mãsura,
performanțele tehnico-științifice nord-coreene
uimesc serviciile de informații americane (tancuri,
avioane, submarine de producție proprie și foarte
performante; program nuclear și spațial avansat; a
treia
putere
informaticã
a
lumii-dupã
performanțele hackerilor- potrivit CIA etc). Dar
învãțãmîntul nord-coreean are și o altã
componentã: prin cei 10.000 de tineri din Africa și
America Latinã care studiazã în Coreea de Nord ,
pe cheltuiala Coreei de Nord (mor de foame nordcoreenii,nu-i asa ? ) și prin cei 1000 de tineri
japonezi de origine coreeanã, care studiazã la
Universitatea Coreeanã din.. Tokio (cei 500.000
coreeni din Japonia reprezintã cea mai importantã
minoritate a acestei țãri) Coreea de Nord și-a fãcut
unul din cele mai performate servicii de informații
externe din lume (cine ar putea crede cã un inginer
brazilian, un medic camerunez ori un stomatolog
japonez spioneazã pentru Seobiseu-securitatea
nord-coreeanã)?
În Coreea de Nord au fost desființate școlile de
la sate și comune, elevii acestor localitãți învãțînd
numai în școli din orașe, frumoase ca templele
neoprotestante de la noi, toate cu aer condiționat și
internet (parțial cenzurat, adicã fãrã site-uri porno
și ostile regimului). Progamul de școalã este de 10
ore (învãțatul și temele se fac tot la școalã, dupã
orele de predare, sub supravegherea profesorilor).
Limba dușmanului (SUA),engleza, este obligatorie
din clasa întîi. Nu existã chiul. Nu existã repetenți.
Elevii limitați intelectual sînt trimiși la școli
speciale, de regulã patronate de Armata nordcoreenã (nici nu vã dați seama ce bine conduce o

torpilã la țintã un oligofren sau cretin de 12 ani, pentru cã
nu cunoaște sentimentul de teamã, nu este inhibat). La
sfîrșitul programului școlar autobuze și microbuze duc
elevii acasã. Educați în spiritul celor mai înalte valori
umane și a patriotismului dus la fanatism, cei 6 milioane
de elevi nord-coreeni sînt și a doua armatã a țãrii, din
clasa întîi fãcînd ore de “apãrare a patriei”. Toți sînt gata
sã își dea în orice clipã viața pentru Conducãtor. La fel și
restul populației. Cum este posibil așa ceva ? Cum se
poate îndoctrina astfel o societate? Pentru asta trebuie sã
ne întoarcem cu analiza în trecutul apropiat: în mai puțin
de o sãptãmînã de la înfrîngerea Germaniei naziste peste
5000 de civili nemți s-au sinucis. Nu au facut-o de teama
ocupanților, nici de frica rãspunderii pentru crime de
rãzboi pe care le-ar fi sãvîrșit, ci doar de disperare cã nu
vor mai putea trãi în lumea lor național-socialistã de pînã
atunci. Cînd naziștii au evacuat lagãrul Auschwitz, în
ianuarie 1945, din cauza apropierii Armatei Roșii, o
coloanã de 30.000 de deținuți, majoritatea evrei, întinși
pe 10 km, se deplasa spre Germania. Deoarece gardienii
SS erau insuficienți pentru a pãzi lunga coloanã, au fost
scoși din rîndul deținuților cei care erau de origine
germanã (comuniști, socialiști etc) li s-au dat arme în
mînã și... puși sã pãzeascã și ei coloana de deținuți. Noii
gardieni și-au fãcut exemplar datoria. Paznicii nu îi
pãzeau pe deținuți atît ca sã nu evadeze, pentru cã
evadarea din coloanã, în condițiile de iarnã asprã de
atunci, era moarte sigurã pentru cine încerca, ci erau
pãziti ca sã nu fie linșați de nemții din satele și comunele
prin care trecea coloana. Doar de 12 ani de îndoctrinare
național-socialistã a fost nevoie ca un popor instruit, cum
era cel german, sã devinã covãrșitor național-socialist
pînã în mãduva oaselor. În Japonia militaristã, cel mai
mare criminal de rãzboi, împãratul Hirohito (el a aprobat
atacul cu arme chimice a Japoniei asupra Chinei și a
aprobat atacul japonez de la Pearl Harbour) scãpa de
spînzurãtoare pentru cã a fãcut un troc cu americanii,
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adicã ultimii sã nu-l spînzure si el va
conduce Japonia exact cum doresc americanii.
Americanii îi pun o condiție: sã renunțe public la
tîmpenia aia cum cã el e fiul Soarelui ( Soarele +
ma-sa = love). Împãratul se cam codea, deoarece în
mintea lui și el credea cã e chiar fiul Soarelui, deși
generalii japonezi rîdau pe sub mustațã de asta,
privindu-i dinții stricați). Cînd însã americanii i-au
arãtat ștreangul , împãratul a renunțat brusc la
divinitate și a fãcut o declarație publicã la radio
cum cã și el e om, nu zeu. Peste 7000 de japonezi,
oameni de rînd, s-au sinucis de disperare.
Cum credeți cã poate fi, atunci, Coreea de Nord
dupã 70 ani de îndoctrinare în spiritul național –
socialismului nord-coreean (pentru cã asta
La 95 deînani
înseamnã
esența ei doctrina “Ciuce”, care stã la
baza funcționãrii societãții nord-coreene) decît o
societate fanatizatã? Educați timp de generații întrun anumit fel, 99 % din nord-coreeni și-ar da
oricînd viața pentru conducãtorul lor și considerã
modelul lor de societate unul perfect.

Îl vedeți în poza 1 pe Kim Jong-un în mijlocul
elevilor pionieri care... plîng de entuziasm cã îl au
în mijlocul lor?
Nu este nimic trucat, ori
propagandã.
Este
chiar
exteriorizarea
sentimentului adevãrat de admirație și fericire pe
care îl au elevii fațã de mareșalul Kim Jong-un. Ați
fost vreodatã la o întrunire a unui cult religios
neoprotestant:baptiști, adventiști, martori ai lui
Yehova? Ãia cred cu tãrie în Iisus și dacã Iisus ar
apãrea în mijlocul lor ar avea exact reacția
elevilor-pionieri nord-coreeni, ar plînge de fericire
cã îl vãd, cã îl pot atinge. În Coreea de Nord
conducatorul este un ZEU. Însã ZEUL ca sã fie
respectat și adulat se comportã pe mãsurã, adicã nu
se preteazã la gãinãrii gen Iohannis (cu casele) ori
Dragnea (cu terenurile ).
Kim Jong-un este un zeu, care se comportã ca un
zeu.
Gheorghe Bozgan
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DIN ACTUALITATEA VENEZUELEANÃ
1. Vladimir Putin respinge metodele teroriste
aplicate împotriva Venezuelei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a condamnat
metodele teroriste care încearcã sã punã capãt
mandatului guvernului șefului Statului, Nicolas
Maduro.
’’Metodele teroriste de rãsturnare a puterii din țarã
sunt inacceptabile’’, a declarat Putin, în timpul unui
discurs la forumul internațional Sãptãmâna Energeticã
din Rusia, unde a subliniat cã poporul venezuelean este
cel care trebuie sã își stabileascã destinul, a scris
miercuri Russia Today.
Liderul rus a subliniat cã încercãrile din exterior de
a influența situația din Venezuela cu scopul de a
înrãutãți situația, sunt inacceptabile.
’’În ceea ce privește diferitele instrumente de
influențare a situației din Venezuela, nu trebuie sã fie
de tipul celor care agraveazã situația populației civile.
Este o chestiune de principiu’’, a spus acesta.
Mandatarul a insistat asupra importanței observãrii
a ceea ce se întâmplã în Venezuela și oferindu-le
oamenilor posibilitatea de a rezolva situația pe cont
propriu. ’’Nu este posibil sã te amesteci acolo și sã te
întorci ca un elefant într-un magazin de porțelan fãrã sã
înțelegi ce se întâmplã cu adevãrat, gândindu-te doar cã
elefantul este cel mai mare și mai inteligent’’, a
subliniat Putin.
’’Împotriva lui (Maduro), a existat un atac terorist,
o încercare de asasinare. Oare vom fi de acord cu
aceste metode de luptã politicã? Cred cã acest lucru
este absolut inacceptabil. Nici una, nici alta, nimic
asemãnãtor’’, a explicat el dupã ce a reamintit de
încercarea de asasinat a cãrei victimã a fost șeful
Statului venezuelean pe data de 4 august.
În timpul intervenției sale la forum, care se
desfãșoarã de miercuri pânã pe data de 6 octombrie,
Putin a evaluat, de asemenea, și efectele factorilor
externi, în special cei politici, asupra prețului
petrolului.
(continuare in pag. 19)
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DIN ACTUALITATEA VENEZUELEANÃ

DIN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE
ROMÂNO-RUSE

2. Comemorarea Zilei Rezistenței Indigene

1. O lecție de istorie altfel

Vineri, 12 octombrie 2018, poporul venezuelean a
comemorat Ziua Rezistenței Indigene, pentru a evoca luptele
popoarelor originare din Venezuela și pentru a respinge
exploatarea colonialã care a început în 1492, perioadã în
care s-a produs unul dintre cele mai mari genocide ale
umanitãții.
Comemorarea datei a devenit o evocare permanentã în
Venezuela, dupã ce în 2002, liderul Revoluției Bolivariene,
Hugo Chavez, a aprobat decretul numãrul 2.028 pentru
rememorarea evenimentului istoric în dimensiunea sa
socialã realã: Ziua Rezistenței Indigene și nu așa cum era
planificat de academii: ’’Ziua Rasei’’ sau ’’descoperirea
Americii’’.
De ani de zile poporul venezuelean a crezut în teza
’’descoperirii’’ Americii de cãtre Cristofor Columb, și chiar
în ’’civilizația’’ popoarelor originale. Aceastã versiune a fost
rãspînditã și susținutã în școli, licee și în universitãți. Multe
generații au crescut adorîndu-l pe cãlãul originii lor
indigene.
Faptele originale nu sunt recunoscute doar printr-o
datã, ci și în cadrul sistemului juridic venezuelean. Un
capitol din Constituția Republicii Bolivariene a Venezuelei
garanteazã drepturile omului pentru popoarele originare,
precum și 11 legi și crearea unui minister.
’’Recunoaștem popoarele indigene ca nucleu al acestei
țãri. Trebuie sã ia sfârșit excluderea, discriminarea, sã îi
punem pe frații noștri indigeni pe primul loc în dragostea
noastrã, a recunoașterii, a afecțiunii, a angajamentului
nostru. Încã mai sînt multe de fãcut’’, a spus Chavez.
În acest sens, președintele Republicii, Nicolas Maduro, a
continuat moștenirea odatã cu instalarea în 2014 a
Consiliului Prezidențial al Puterii Populare pentru Popoarele
Indigene, cu scopul de a atrage comunitãțile indigene la
construirea socialismului bolivarian.
În mod egal, limbile indigene sunt recunoscute de cãtre
Constituția Bolivarianã printre limbile oficiale ale
Venezuelei, împreunã cu spaniola.

Asociația de Prietenie Româno-Rusã, președinte
Petre Ignatencu, a continuat sã organizeze în cadrul
proiectului „ O lecție altfel” lansat în anul 2017, manifestãri
educative cu elevi ai diferitelor unitãți școlare, avînd ca
materie Istoria, Geografia sau cultura Rusiei și legãtura
acestora cu Istoria, Geografia și cultura României cu scopul
de a aduce la cunoștința elevilor dar și a cadrelor didactice
din școli cunoștințe suplimentare fațã de cele cuprinse în
programa școlarã. În cadrul acestor „lecții” predau, pe lîngã
profesorii școlii, și invitați, profesori universitari și
reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse. O parte din
timpul acordat desfãșurãrii lecției( de regulã o orã) este
rezervat interacțiunii dintre elevi și lectorii invitați, în
principal reprezentanții Rusiei. Tema aleasã pentru lecție
este de, regulã, un eveniment important pentru istoria
comunã, româno-rusã.
La ultima manifestare din cadrul acestui proiect,
numit „O lecție de istorie altfel”, ce a avut loc la Liceul
Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cãlãrași, din județul cu
același nume, director prof. George Stoian, vineri, 12
octombrie 2018, și la care au luat parte elevii claselor a
XII-a, precum și profesorii de istorie ai liceului, alte cadre
didactice, reprezentanți ai inspectoratului școlar județean
Cãlãrași, membrii ai Asociației de prietenie, din partea
Rusiei, ca invitat de onoare, a participat însãși Excelența sa
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației
Ruse în România, Valery Kuzmin.

Ambasadorul Rusiei predă lecția, în stînga, în picioare, dir.Liceului prof.GeorgeStoian, dreapta, în
plan îndepărtat, Petre Ignatencu.

Lecția de istorie a avut ca temã: ”140 de ani de la
stabilirea relațiilor diplomatice dintre Rusia și România
independentã” și a fost susținutã în exclusivitate de domnul
ambasador, Valery Kuzmin, care a prezentat un rezumat al
istoriei relațiilor diplomatice dintre poporul român și rus,
începînd cu evul mediu, continuînd cu perioada domniei lui
Dimitrie Cantemir și prieteniei acestuia cu Țarul Petru I, cu
perioada rãzboiului ruso-turc din anii 1877-1878 - în urma
cãruia România și-a dobîndit independența, îndependențã
recunoscutã de puterile garante ale timpului prin tratatul de
la Berlin din 1878, și terminînd cu epoca actualã.
(continuare în pag. 20)
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Lecția predatã de ambasadorul Kuzmin s-a
bucurat de o atenție deosebitã din partea elevilor și
profesorilor, aspect care s-a reflectat atît prin
aplauzele generoase dupã expunere dar și dupã
rãspunsurile date la întrebãrile profesorilor de istorie
dar și ale elevilor din liceu atunci cînd s-a trecut la
partea interactivã a lecției.
Nu au lipsit întrebãri despre unele subiecte
delicate din istoria comunã, inclusiv despre
„tezaurul românesc” dus pentru a fi protejat în Rusia
țaristã în timpul Primului Rãzboi Mondial dar la
începutul Revoluției socialiste din Rusia(februarie
1917) și care nu s-a mai întors integral înapoi în țara
noastrã. La toate întrebãrile puse, ambasadorul
Valery Kuzmin, a avut rãspunsuri adecvate, ca un
adevãrat diplomat!
La finalul lecției, gazdele, prin vocea
directorului școlii, George Stoian, și el prof. de
istorie, au mulțumit domnului ambasador pentru
lecția predatã elevilor Liceului, dar, și inițiatorului
acestei manifesrãri deosebite și originale, Asociația
de Prietenie Româno-Rusã.
Înainte de a pãrãsi unitatea de învãțãmînt,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu Cãlãrași, Escelența
sa Valery Kuzmin a semnat în Cartea de Onoare a
acesteia.
A consemnat: Petre Ignat
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Declarația Partidului Comunitar din România
(comunist)
cu ocazia Ziei mondiale a DEMNITÃȚII

Anul acesta, pe 17 octombrie, s-a marcat Ziua Mondialã a
Demnitãii. Cu aceastã ocazie comunitãțile muncitorilor din
întreaga lume s-au adunat pentru a sãrbãtori aceastã zi.
Demnitatea este o calitate a ființei umane care presupune
existența unei conștiințe a propriei valori și principiile morale
în cadrul societãții. Demnitatea, mîndria sau orgoliul sînt trei
termeni adesea confundați între ei.
- Ce reprezintã, de fapt, demnitatea umanã?
În cuvântul DEMNITATE nu-și gãsește locul aroganța sau
mÎndria. Demnitatea înseamnã în primul rÎnd ascultare.
Demnitatea mai înseamnã respect: sã te respecți pe tine și pe
cei din jurul tãu. Trebuie sã fim oameni, sã învãțãm copiii sã fie
cuminți și sã-și respecte familia, graiul, patria și pe toți oamenii
Ziua mondialã a demnitãții ne amintește cã fiecare ființã
umanã - indiferent de cine este sau de unde provine - are
dreptul de a duce o viațã demnã. Fiecare dintre noi are
potențialul de a face o diferențã și de a contribui la crearea unei
puternice și mai pașnice comunitãți formatã din ”OAMENI
UMANI”, idealul din totdeauna a mișcãrilor comuniste și
muncitorești. Muncitorii din întreaga lume trebuie sã lupte
necontenit pentru cauza ”demnitãții globale”, a tuturor
oamenilor de pe Planeta Pãmînt. Ei trebuie sã se respecte între
ei dar și pe alții, sã susținã valorile universale ale compasiunii,
bunãtãții, înțelegerii și respectului. Energia și ambiția lor
precum și viziunea pentru o lume mai echitabilã, mai dreaptã și
mai durabilã - inspirã speranța și conduce spre progresul ei. Ca
unul dintre modelele naționale ale rolului demnitãții globale, îi
încurajãm pe toți muncitorii de toate vîrstele sã sãrbãtoreascã
cu cei din jurul lor și sã acționeze pentru a promova demnitatea
și drepturile omului - nu doar astãzi, ci și în fiecare zi.
În numele Comitetului executiv național al Partidului
Comunitar din România îi felicitãm și aplaudãm pe toți cei
implicați în „Mișcarea pentru demnitate globalã” pentru
pasiunea și munca lor grea și le dorim tuturor succese în
activitãțile acestui an.
Biroul de presă
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