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Centenarul Marii Uniri
Nu o victorie militarã a stat la
temelia României Mari, ci actul de voințã
al națiunii române de a-și da armãtura
teritorial-instituționalã care este statul
național.
O necesitate istoricã –
națiunea trebuie sã trãiascã într-un
stat național - s-a dovedit mai
puternicã decît orice guvern sau
partid culpabil de egoisme sau
incompetențã, și, punînd în mișcare
națiunea, i-a dat acea forțã uriașã ca
peste toate adversitãțile sã dea viațã
aspirației sale: statul național”.
Acad. Florin Constantiniu
continuare în pag. 2)

Centenarul Marii Represiuni
Anul acesta, în ciuda tuturor
eforturilor, care mai de care mai
disperate, ale noii burghezii de a
ascunde
adevărul
istoric,
comemorăm 100 de ani de la marea
grevă a tipografilor din 13 decembrie
1918, grevă înecată în sînge de
proaspeţii făuritori ai ”României Mari”,
stăpînii de atunci, ”eroii neamului”,
regele Ferdinand, Guvernul său şi
ceilalţi democraţi, neam din care, se
pare, muncitorii nu făceau parte
fiindcă - nu-i aşa? - simpatizau cu
comunismul bolşevic victorios în
Rusia.

(continuare în pag. 2)
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Ceea ce la 1600 - prin fapta Viteazului fusese doar o clipã de vis, la 1 Decembrie 1918
devenea cea mai miraculoasã realizarea acestui
popor. ”În aceastã zi - scria istoricul Nicolae Iorga a sosit un ceas pe care-l așteptãm de veacuri,
pentru care am trãit întreaga noastrã viațã
naționalã, pentru care am muncit și am scris, am
luptat și am gîndit. A sosit ceasul în care cerem și
noi lumii dreptul de a trãit pentru noi, dreptul de a
nu da nimãnui ca robi rodul ostenelilor noastre”.
Ca întreaga suflare românească și
comuniștii au cinstit cum se cuvine ziua Națională, 1
Decembrie, și anul acesta, de Centenar, prin
depunerea unei coroane de flori în fața
”Mausoleului eroilor pentru unitatea poporului și
pentru socialism” din Parcul Libertății, rebotezat
după 1990 în Parcul Carol I, dar nu odată cu
autoritățile oficiale, formate din politicieni ipocriți și
trădători, ci separat, pentru a nu intina memoria
eroilor Clasei muncitoare și ai Republicii care au
fost înhumați în Mausoleu înainte de ”Marea
trădare” din decembrie 1989 și care au scoși de
acolo, în mod barbar, de marele trădător al PCR,
Ion Iliescu.

Greva tipografilor din 13 decembrie 1918
constituie unul din episoadele cele mai
însemnate ale luptei muncitorilor din ţara noastră
pentru o viaţă mai bună, contra asupririi
capitaliste, pentru libertate, dreptate socială şi
socialism. Ea a avut loc în contextual unui
puternic val revoluţionar, provocat de ruina
nemaivăzută adusă de primul război mondial
imperialist şi de victoria Marii Revoluţii Socialiste
din Octombrie din Rusia. Suferinţele provocate
maselor de războiul mondial imperialist, de acest
oribil măcel între muncitori pe care capitaliştii îl
puseseră la cale pentru a-şi putea umple mai
bine buzunarele, ca şi de ocupaţia germană ce a
durat vreme de doi ani, au stîrnit, cum era şi
firesc, nemulţumirea muncitorilor, iar vestea
victoriei pe care o cîștigaseră fraţii lor ruşi în
1917 le-a umplut inimile de bucurie şi de
speranţă. Muncitorii ruşi au arătat muncitorilor
români că robia şi suferinţa nu sînt veşnice, iar
muncitorii români s-au hotărît să le urmeze
exemplul. Că aşa au stat lucrurile putem vedea
parcurgînd însemnările lui Gheorghe Cristescu,
viitorul prim-secretar al Comitetului Central al
P.C.R., care, pe 1 decembrie 1918, scria: “La noi
în ţară e o viaţă foarte tulbure, lumea toată ce
trăieşte prin muncă este foarte nemulţumită de
demisia actuală a burgheziei. Tot ce este salariat
îşi îndreaptă privirile către răsăritul Rusiei.
Mîntuirea o văd dărâmînd societăţi capitaliste;
aici se prevede că, și asta cît de curînd, atît
ţăranii cît şi muncitorii vor face lucruri care vor fi
discutate în lumea internaţională. Sîntem
împrejmuiţi de revoluţie şi nu pot crede că vom
rămîne izolaţi, ca o insulă.”
Se cuvine făcută o precizare. Conducătorii
de atunci ai României (care, din păcate, sînt şi
conducătorii de acum, burghezia ), s-au grăbit să
dea vina pe “agitatorii bolşevici”, plătiţi de
Moscova. Într-adevăr, se cuvine să recunoaştem
deschis faptul că fruntaşii muncitorimii române, şi
anume socialiştii consecvenţi, nu cei care
mergeau în urma burgheziei, au primit ajutor, atît
moral cît şi material, de la Puterea Sovietică. Se
cuvine să recunoaştem deschis acest lucru,
pentru a educa muncitorimea în spiritul măreţului
ideal al internaţionalismului proletar, care spune
că muncitorii din toată lumea, indiferent de ţara
în care trăiesc sau de naţionalitatea lor, sînt
datori să se ajute între ei, şi cu atît mai mult
atunci cînd reuşesc să cucerească puterea într-o
ţară.Muncitorii ruşi sînt datori să îi ajute pe cei
(continuare in pag. 3)

ASOCIAȚIA MILITANTILOR PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL „SCÂNTEIA”

,,Scânteia AS'' Nr. 08 (80) Noiembrie-Decembrie 2018

pagina 3

(continuare din pag. 2)

români împotriva burgheziei române, iar muncitorii
români sînt datori să îi ajute pe cei ruşi împotriva
burgheziei ruse. Iar acest lucru s-a întîmplat în 1918.
Cucerind puterea în stat, muncitorii ruşi, sub
conducerea măreţului Partid Bolşevic al lui Lenin, i-au
ajutat pe muncitorii români, aflaţi în luptă cu burghezia
“proprie”, le-au acordat atît ajutor moral cît şi material.
La rîndul lor muncitorii români şi reprezentanţii lor cei
mai înaintaţi, socialiştii consecvenţi, precursorii
comuniştilor, au acordat sprijin muncitorilor ruşi în lupta
cu contrarevoluţia şi intervenţia imperialistă, şi
mulţumită acestui sprijin România nu s-a numărat
printre ţările care au atacat Rusia Sovietică în timpul
războiului civil dintre ”Roşii” şi ”Albi”. Se cuvine să
amintim şi faptul că au existat socialişti români care au
luptat cu arma în mînă de partea bolşevicilor, ajutând
Rusia Sovietică, ajutînd pe muncitorii ruşi şi, prin
aceasta, ajutînd pe muncitorii români. Aceştia au fost
internaţionalişti adevăraţi, cu care noi, comuniştii de
azi, trebuie să ne mîndrim, cu care toţi muncitorii
români trebuie să se mîndrească!
Fireşte, însă, că ajutorul pe care muncitorii ruşi şi
bolşevicii ruşi l-au acordat muncitorilor români în
perioada valului revoluţionar de după primul război
mondial nu ar fi valorat nimic dacă România nu ar fi
avut în acel moment un proletariat revoluţionar. Dacă
muncitorii români ar fi fost mulţumiţi de situaţia lor,
dacă muncitorii români ar fi vrut să trăiască în pace cu
burghezia “lor” românească, atunci mişcarea
revoluţionară din România nu s-ar fi putut dezvolta, nici
chiar dacă bolşevicii ar fi dat de o sută de ori ajutorul
pe care l-au dat atunci. După cum nici preluarea puterii
de către clasa muncitoare şi P.C.R. nu ar fi fost
posibile, nici chiar dacă Armata Sovietică ar fi
intervenit, după 1944, de o sută de ori mai mult decât a
intervenit în realitate. Factorul hotărîtor pentru
creşterea şi dezvoltarea mişcării revoluţionare din
România, pentru crearea P.C.R. şi pentru preluarea
puterii de către P.C.R. au fost tocmai factorii interni, a
fost tocmai faptul că în România exista un proletariat
revoluţionar, exista o stare revoluţionară, exista un
proletariat asuprit de burghezie şi hotărît de aceea să
lupte cu burghezia.
Marxismul ne învaţă că rolul hotărîtor în dezvoltarea
istorică îl au tocmai factorii interni, şi la fel au stat
lucrurile şi în România anului 1918, şi în România
anului 1921, şi în România anilor 1944-1947. Factorii
interni şi factorii externi se completează reciproc, dar
rolul hotărîtor îl au întotdeauna factorii interni.
Caracterul revoluţionar al proletariatului din România
şi sprijinul frăţesc primit de la proletariatul din Rusia au
mers mînă în mînă, s-au completat reciproc, dar rolul
principal l-a jucat caracterul revoluţionar al
proletariatului din România. Marea grevă a tipografilor
a avut, deci, cauzele principale aici, în România.
Sprijinul primit din afară, de la muncitorii ruşi, a fost
un sprijin remarcabil, un sprijin care trebuie ţinut minte
şi preţuit de toată lumea, dar a fost ceva secundar.

Prima clădire a Teatrului Național (Teatrul cel Mare), de
lângă Palatul Telefoanelor, inaugurată în 1852, distrusă în 1944 de
bombardamentele aviaţiei aliate asupra Bucureștilor. În prezent, locul
este ocupat de clădirea unui hotel, care pastișează cu meschinărie
fațada vechiului teatru

Cauzele principale au fost aici: ruina economică
pricinuită de războiul dezlănţuit de capitalişti şi de
ocupaţia germană, exploatarea muncitorilor de către
patroni,
îmbogăţirea
capitaliştilor
pe
seama
muncitorilor, îmbogăţire pe care anii de război nu au
atenuat-o, ci, dimpotrivă, au accentuat-o.
La începutul lunii decembrie 1918 au intrat, deci, în
grevă muncitorii de la tipografiile “Sfetea” şi “Minerva”,
cerînd condiţii de lucru mai bune şi, nu în ultimul rînd,
recunoaşterea de către patroni şi autorităţi a
comitetelor de întreprindere. Patronii şi autorităţile au
refuzat, iar muncitorii tipografi au declarat grevă
generală. Toţi muncitorii din Bucureşti s-au solidarizat
cu fraţii lor tipografi. Situaţia a devenit explozivă. Se
părea că puterea capitalului se clatină, că ceasul
eliberării este aproape.
În ziua de 13 decembrie, coloanele de muncitori
manifestanţi s-au adunat în faţa clădirii vechi a
Teatrului Naţional. Speriat, guvernul condus de Ion I.C.
Brătianu, a ordonat deschiderea focului. Conform
rapoartelor oficiale au fost ucişi 6 muncitori, şi 15 au
fost răniţi. În realitate însă, numărul morţilor a fost mult
mai mare, conform unor estimări, au fost 102 victime.
Orice cifră am accepta, nu putem însă nega că a fost o
adevărată baie de sînge. Chiar dacă alegem să
credem burghezia, cea care s-a dovedit în istorie atît
de mincinoasă, şi acceptăm cifrele oficiale, tot nu
putem nega că a fost o baie de sînge, comparabilă cu
cele mai crunte băi de sînge înfăptuite vreodată de
burghezie împotriva muncitorilor români. Iar autorul
real al acestei băi de sînge, regele Ferdinand și
guvernul său, este prezentat acum de burghezie şi de
poeţii ei de curte, ce nici nu merită numele de
intelctuali, drept un mare “erou naţional”! Culmea
ipocriziei şi minciunii capitaliste! Cei care au tras în
muncitori şi au ţinut poporul în robie şi întuneric sunt
ridicaţi în slăvi, în vreme ce aceia care au făcut ceva
pentru cei mulţi sunt insultaţi şi se încearcă scoaterea
(Continuare în pag.4)
lor din istorie!
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Centenarul Marii Reprimări
Este o stare de lucruri anormală, dar partea bună
este că tot ce este anormal nu poate dura prea mult.
Capitaliştii mint şi vor mai minţi din răsputeri, însă
minciuna are picioare scurte.
Lumea trebuie să ştie - şi va şti! - ce s-a petrecut
atunci. Lumea trebuie să cunoască - şi va cunoaşte! băile de sînge înfăptuite de burghezie. Şi lumea va mai
cunoaşte şi altceva, va cunoaşte şi cum s-a comportat
burghezia cea “luminată”, din mult-lăudata perioadă
interbelică, cu acei muncitori şi lideri ai muncitorilor
care i-au căzut în mînă.
Burghezia română se plînge pentru oameni ca Iuliu
Maniu. Comuniştii vin însă şi reamintesc burgheziei, în
văzul întregii lumi, ce a făcut ea însăşi cu oameni ca
I.C. Frimu sau Ilie Pintilie. Comuniştii vin şi reamintesc
burgheziei că, mult înainte de Iuliu Maniu, au existat
oameni ca I.C. Frimu sau Ilie Pintilie, vin şi reamintesc
burgheziei că tocmai ea, burghezia, a fost prima care
nu a ţinut cont de drepturile legitime ale oamenilor care
i-au căzut în mînă, că tocmai ea, burghezia a fost cea
care s-a comportat mişeleşte cu deţinuţii. Ei vin şi
reamintesc întregii lumi că tocmai în timpul democrației
liberale a fost omorît în închisoare marele luptător
pentru drepturile proletariatului, el însuşi ridicat din
rîndurile proletariatului, care a fost I.C. Frimu, pe data
de 5 februarie 1919, arestat si schingiuit dupa 13
decembrie 1918. Conducătorii de atunci ştiau, nu ne
putem îndoi o clipă de acest lucru, că el este bolnav, şi
totuşi l-au bătut pînă l-au omorât. Cum se numeşte
oare aceasta? Oare nu crimă politică?
N-au decît să mintă capitaliştii şi poeţii lor de curte
cît doresc, minciuna are picioare scurte. Deşi înfrîntă
într-un chip atît de sîngeros, cum puţine greve
muncitoreşti au fost înfrînte de-a lungul istoriei, greva
din 13 decembrie 1918 nu a rămas deloc fără urmări
pozitive pentru clasa muncitoare din România.
Muncitorii nu s-au lăsat intimidaţi, ci au devenit şi
mai hotărîţi. După cum spune, în memoriile sale,
fruntaşul socialist Şerban Voinea: “Într-adevăr,
nemulţumirea în mase era atît de mare, mizeria atît de
adîncă, revolta atît de puternică, încît nici 13
decembrie, cu toate pierderile de vieţi omeneşti, nu a
fost în stare să oprească manifestaţiile de masă ale
mulţimii.” Mari greve au avut loc în 1919 - cum ar fi
greva feroviarilor (25 mai-16 iunie), la care au participat
20.000 de muncitori, greva petroliştilor (iulie-august),
greva din 21 iulie 1919, în semn de solidaritate cu
Rusia Sovietică şi cu noul stat proletar apărut de
curînd. Iar în anul 1920 s-au înregistrat nu mai puţin
de 788 proteste muncitoreşti, la care au participat
117.564 de muncitori, culminând cu greva generală din
octombrie 1920, la care au luat parte muncitori din
toată ţara. Si burghezia de astăzi face atîta caz de aşazisa ”reprimare” a revoltei muncitorilor de la Braşov din
anul 1987 unde nu a murit nimeni!!!
Acest val revoluţionar, la care greva din 13 decembrie
1918 a contribuit din plin, a ajutat mult şi la

Tineri comuniști comemorînd eroii clasei muncitoare
la mormîntul tipografilor din Cimitirul Reînvierea

ideologică a mişcării muncitoreşti, la separarea
socialiştilor consecvenţi de cei oportunişti, care
mergeu în urma burgheziei. Tocmai luptând, muncitorii
şi-au dat seama cine era cu adevărat cu ei, cine lupta
pentru binele lor şi cine nu, cine erau socialişti
adevăraţi şi cine erau socialişti doar cu numele.
Socialiştii consecvenţi, ca Gh. Cristescu, I.C. Frimu,
Alexandru Dobrogeanu-Gherea, doreau lupta cu
patronii, în timp ce socialiştii oportunişti (ca Moscovici,
Ghelerter) doreau înţelegere cu patronii, mai precis
înţelegerea lor cu patronii, pe seama muncitorilor.
Muncitorii i-au ales pe primii şi astfel s-a putut constitui,
în ziua istorică de 8 mai 1921, Partidul Comunist din
România, ce a călăuzit pe oamenii muncii din această
ţară la marea victorie din 1944-1947.
Nu exagerăm, deci, cînd spunem că marea grevă a
tipografilor şi grevele care au urmat, culminînd cu
greva generală din 1920, şi-au adus din plin contribuţia
la mersul înainte al mişcării muncitoreşti din România.
13 decembrie 1918 este pentru muncitorii din ţara
noastră, indiferent de naţionalitate, o zi măreaţă, o zi
care trebuie omagiată an de an şi trecută în calendarul
nostru cu litere roşii!
Slavă veșnică tuturor Eroilor clasei muncitoare!
Cuvîntarea tovarășului Petre Ignatencu,
președintele Partidului Comunitar-PCR
și al Asociației ”Scânteia”, rostită la
Comemorarea Eroilor tipografi , organizată de acestea,
pe 13 decembrie 2018 la Cimitirul Reînvierea din
București
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50 de ani de la crearea Frontului
REPUBLICA
LA 71 DE
ANI!
71 ANI DE LA
PROCLAMAREA
REPUBLICII
Democraţiei şi Unităţii Socialiste
Pe 30 Decembrie 2018 se împlinesc 71 de ani
de la
abolirea monarhiei şi proclamarea
REPUBLICII ca formă de stat democrat-populară iar
țara noastră a primit numele de Republica Populară
Română-RPR. A fost un eveniment profund
progresist, conform cerintelor vremii, pe care le trăia
țara noastră după sfîrșitul celui de-al II-lea Război
Mondial și care a marcat ultima etapă a luptei
forţelor progresiste, conduse de Partidul Comunist
Român, pentru răsturnarea claselor exploatatoare.

Trebuie spus că românii avuseseră încă din cele
mai vechi timpuri, cunoscute istoricește, o formă de
organizare, oarecum, monarhică. Ţările Române:
MOLDOVA, TRANSILVANIA și VALAHIA, constituite
pe teritoriul marelui regat DACIA, au fost conduse
de monarhi, numiţi voievozi sau domni, care au
reprezentat interesele clasei celor bogați și ale
clerului bisericesc. Totodată, unii din aceşti
conducători au dus o politică de centralizare statală,
care, la momentul respectiv, a fost progresistă,
deoarece a ţinut în frîu tendinţele centrifuge ale
marilor boieri şi a asigurat un cadru favorabil pentru
dezvoltarea forţelor de producţie, însă politica lor,
progresistă la vremea respectivă, ar fi total
nepotrivită în zilele noastre.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea Ţările
Române au intrat într-o nouă fază, cea a revoluţiei
burghezo-democratice.
Aceasta a fost o perioadă cînd burghezia
românească era încă o clasă progresistă, care
putea duce societatea cu adevărat înainte, de la
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feudalism la capitalism. Această perioadă a dat
istoriei româneşti mari figuri de revoluţionari
democrat-burghezi ca: Tudor Vladimirescu,
Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, C.A.
Rosetti, care pot sta oricînd alături de
personalităţi ale democraţiei burgheze mondiale.
Unul din aceşti mari democraţi burghezi a fost
si Alexandru Ioan Cuza, cel care a realizat
practic unirea celor două state româneştiMoldova şi Valahia(Ţara Românească) în 1859,
şi a iniţiat prima mare reformă agrară din ţara
noastră, reforma din 1864. Politica sa a
întîmpinat o rezistenţă profundă din partea
moşierimii conservatoare, care se împotrivea cu
îndîrjire oricărui progres. Aceasta l-a silit pe Cuza
să guverneze în mod autoritar, ceea ce a
nemulţumit nu doar boierimea feudală ci şi o
bună parte a burgheziei noi. Astfel s-a format
“monstruoasa coaliţie”, care în 1866 l-a înlăturat
pe Cuza printr-o lovitură de stat şi a instaurat
dinastia străină a Hohenzolernilor, al cărei prim
reprezentant a fost Carol I (1866-1914).
Trebuie subliniat că, o dată cu înlăturarea lui
Cuza, s-a încheiat perioada monarhilor noştri
progresişti. După Cuza avem, nu este deloc o
exagerare s-o spunem, numai monarhi
reacţionari. Cuza a condus ţara în interesul
burgheziei care se ridica şi împotriva boierimii
reacţionare. Carol I a condus şi el în folosul
burgheziei, numai că pe vremea lui burghezia
română nu mai era aceeaşi ca pe vremea lui
Cuza. Pînă în 1866 burghezia luptase împotriva
feudalismului, chiar dacă nu în mod consecvent astfel reforma agrară din 1864 a fost cu totul
incompletă, nelichidînd puterea economică a
moşierimii. După 1866 însă, burghezia a
încercat, şi a reuşit, să ajungă la o înţelegere cu
boierimea feudală și asta din două motive: 1- se
simţea prea slabă pentru a lupta cu boierimea
pînă la capăt, şi 2 - pentru că în această
perioadă începea să se ridice proletariatul, a
cărui luptă îi ameninţa direct interesele, ori se
ştie că burghezia s-a temut întotdeauna mai mult
de muncitori decît de feudali. Aşa a luat naştere
în România, ca şi în alte ţări din Sud-Estul
Europei,
aşa-numitul
regim
“burghezomoşieresc”. Puterea era în mîinile unei coaliţii a
marilor capitalişti şi a marilor moşieri, lucru
reflectat prin alternanţa la putere a partidelor
liberal şi conservator, aşa-numita “rotativă
guvernamentală”. În ansamblu, burghezia era
mai puternică decît moşierimea, totuşi nu se
simţea suficient de puternică pentru a lupta cu ea
pînă la capăt, lichidînd ultimele rămăşiţe ale
feudalismului. Prin urmare, putem spune că după
Cuza, burghezia noastră nu mai este decît
reacţionară.
(continuare în pag. 6)
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Era burgheziei progresiste s-a încheiat definitiv,
chiar dacă unele progrese au continuat să se
realizeze - de pildă cîştigarea independenţei faţă de
Imperiul Otoman în urma războiului din 1877-1878.
De aceea nu-l putem pune nicidecum pe acelaşi
plan pe Carol I cu Domnitorul Cuza. Cuza a condus
în beneficiul unei clase progresiste, iar Carol I în
beneficiul unor clase reacţionare. Cu el începe
practic regimul “burghezo- moşieresc”. Trebuie
amintit faptul că monarhul însuşi era un mare
moşier. În 1884 lui Carol I i s-au atribuit “Domeniile
Coroanei”, care reprezentau nu mai puţin de a 12-a
parte din fondul funciar al ţării. Carol I devenea cel
mai mare moşier al ţării. Iată care era advărata
condiţie a unui om atît de lăudat de reprezentanţii
de azi ai burgheziei pentru “modestia” şi
“simplitatea” lui, şi pentru viaţa lui “exemplară”!
În tot acest timp situaţia maselor se deteriora
tot mai mult, chiar dacă, per ansamblu, economia
României a progresat. Reforma agrară a lui Cuza
din 1864 nu a rezolvat problema ţărănimii, chiar
dacă a fost pentru acea vreme un progres
indiscutabil. Cu trecerea anilor marea proprietate sa refăcut, în timp ce loturile ţăranilor s-au fărîmiţat,
şi mulţi ţărani au ajuns din nou lipsiţi de pămînt. S-a
ajuns astfel la situaţia monstruoasă ca, în jurul
anului 1900, un milion de ţărani să deţină mai puţin
pămînt decît 4171 de moşieri! Adică 0,39% din
totalul proprietarilor de pămînt deţineau 46,54% din
tot pămîntul cultivabil! La această situaţie dificilă se
adăuga exploatarea nemiloasă a ţăranilor de către
arendaşi, care încercau să organizeze producţia
agricolă după principii capitaliste (se cuvine să
amintim că majoritatea arendaşilor erau români, nu
evrei, cum a susţinut propaganda antievreiască;
chiar şi în nordul Moldovei numărul arendaşilor
români era cel puţin la fel de mare ca cel al
arendaşilor evrei). În aceste condiţii, era inevitabil
ca ţăranii să nu se ridice la luptă. Prima mare
răscoală a avut loc în anul 1888, şi a fost reprimată
cu o cruzime îngrozitoare de regimul regelui Carol I.
Clasele conducătoare n-au înţeles nimic din
această răscoală, şi nici regele. Deşi situaţia
ţăranilor continua să se deterioreze, totuşi monarhia
a găsit de cuviinţă ca, în 1906, să celebreze cu un
fast nemaivăzut împlinirea a 40 de ani de domnie a
lui Carol I. După numai un an izbucnea, în
primăvara anului 1907 o răscoală de proporţii
nemaivăzute, care a cuprins întreaga ţară. Dar
guvernul burghezo-moşieresc, care era un guvern
liberal, a înăbuşit în sînge răscoala, folosind chiar şi
artileria( comandantul unei baterii de artilerie care a
tras în țărani a fost și viitorul mareșal Ion
Antonescu). După unele calcule, 11 000 de ţărani
au fost ucişi. Cifra nu este de loc exagerată, chiar

regele însuşi declara ministrului Angliei la Bucureşti
că este vorba de “mii de victime”.
Abia în 1917, deci în plin război, urmaşul lui
Carol, Ferdinand, avea să promită ţăranilor o nouă
reformă agrară, care se va realiza abia cu începere
din 1921. Totuşi nici această reformă n-a fost dusă
pînă la capăt. Proprietatea moşierească s-a
menţinut, şi mulţi proprietari mici s-au ruinat, din
lipsă de utilaj corespunzător, repetîndu-se povestea
de după 1864 şi prefigurându-se cea de după
desfiinţarea CAP-urilor survenită în 1990. Nivelul de
trai al ţăranilor a rămas în continuare foarte scăzut,
comparabil numai cu cel al ţăranilor din Serbia,
Bulgaria, Polonia, Grecia sau sudul Italiei. Astfel,
mult lăudata reformă agrară a lui Ferdinand s-a
dovedit şi ea o mare păcăleală.
Urmaşii lui Carol I au dus o politică profund
antipopulară şi faţă de muncitori. Ferdinand a
patronat
peste
sîngeroasa
reprimare
ale
muncitorilor din Galaţi din 1916 care manifestau
împotriva intrării României în primul război mondial
imperialist,
peste
sîngeroasa
reprimare a
tipografilor bucureşteni din 13 decembrie 1918,
peste reprimarea grevei generale din 1920, peste
samavolnicul proces din Dealul Spirii, intentat
comuniştilor în 1922. În numele succesorilor lui
Ferdinand, Mihai şi Carol al II-lea, au fost împuşcaţi
muncitorii grevişti din 1929 şi 1933. În numele lor
au fost întemniţaţi atîţia şi atîţia comunişti(peste
2200 au primit pedeapsa capitală). În numele
monarhiei s-a instaurat în anii’30 o dictatură
deosebit de dură, care se face vinovată chiar de
crime împotriva umanităţii(dictatura regelui Carol al
II-lea, readus pe tron de Iuliu Maniu). Omorîrea
unor oameni fără judecată este, oricum ai lua-o, o
crimă deosebit de gravă, chiar dacă acei oameni
puteau să fie legionari. Trebuie mereu subliniat că
nu Ion Antonescu, ci Carol al II-lea a fost primul
dictator în adevaratul înţeles al cuvîntului din istoria
României moderne. De asemenea, trebuie
subliniată politica servilă pe care au avut-o atît
Carol al II-lea cît şi Mihai faţă de Adolf Hitler şi
Germania nazistă. Amîndoi au acceptat aservirea
ţării faţă de imperialismul german, iar Mihai a
binecuvîntat războiul profund nedrept împotriva
Uniunii Sovietice. Opoziţia lui faţă de Antonescu şi
Hitler s-a manifestat abia după ce a devenit evident
pentru toată lumea (mai puţin pentru Antonescu) că
Germania va pierde războiul. Este adevărat, Mihai
a avut un rol semnificativ în actul de la 23 August
1944, care, contrar celor spuse de unii
anticomunişti, a fost unul profund benefic, deoarece
a salvat ţara de la o distrugere sigură şi a deschis
drumul unor transformări profund progresiste. Dar,
în ansamblu, rolul monarhiei între 1866 şi 1947 a
fost, fără discuţie, unul reacţionar.

Continuare în pag.20
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Congresul al XIV-lea al PCR și ultimul
Congresul al XIV-lea al PCR.a avut loc în
perioada 20–24 noiembrie 1989 la București, în Sala
mare a Palatului, cu participarea a 3308 de delegați.
A fost ultimul congres din epoca de aur a construirii
socialismului în România.
În prima zi tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat
Raportul politic al Comitetului Central din care
prezentăm cîteva pasaje, acum, după 29 de ani.
...”Congresul are loc în împrejurări internaționale
deosebite, cînd în fața țărilor socialiste, a tuturor
popoarelor, se pun noi și noi întrebări și probleme cu
privire la calea progresului economico-social, a
lichidării inegalităților și asupririi, a înlăturării
pericolului războiului nuclear, care ar duce la
distrugerea a însăși vietii pe pămînt, cu privire la
căile de transformare revoluționară a lumii, de
realizare a unor relații sociale și noi relații între state
și popoare în vederea asigurării și făuririi unei lumi
mai drepte și mai bune pe planeta noastră".
...”Este meritul istoric al Congresului al IX-lea de a fi
pus capăt concepțiilor și practicilor străine
socialismului, de copiere și ploconire în fața a tot ce
era străin, de a fi renunțat cu hotărîre la așa-zisul
"model unic", obligatoriu pentru construcția societății
socialiste și a fi proclamat principiul realizării
socialismului pe baza legilor obiective și a principiilor
socialismului științific, corespunzător voinței și
realităților din patria noastră, pornind de la faptul că
noua orînduire se realizează în mod diferit de la o
țară la alta, de la o etapă la alta".
...”...mii de miliarde de lei au fost alocate pentru
realizarea unei puternice industrii socialiste,
moderne. Ca urmare a acestei puternice dezvoltări,
se poate spune că nu există domeniu mai important
în care industria românească să nu realizeze
produse de înaltă tehnicitate și complexitate,
competitive cu cele mai bune pe plan mondial.
Numai pe acestă bază s-a asigurat ca la sfîrșitul
actualului cincinal industria patriei noastre să fie de
peste 145 de ori mai mare decît în 1945, din care de
128 de ori realizată dupa cel de-al IX-lea Congres al
partidului. În primii 20 de ani - 1945-1965 - s-au
alocat circa 56 de miliarde de lei pentru agricultură,
iar din 1965 pînă în 1990, peste 650 de miliarde de
lei. Pe această bază s-au realizat programul de
irigatii, de amenajări funciare, puternica dotare cu
tractoare și masini agricole, cu tot ce este necesar,
asigurînd baza tehnico-materială pentru înfăptuirea
cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare”(. ..)
”Ca rezultat al dezvoltării generale a forțelor de
producție, al alocării unui procent important, de peste
30% din venitul national, pentru fondul de dezvoltare

și acumulare, după Congresul al IX-lea al partidului,
avuția națională va fi, în 1990, de circa 5.660 de
miliarde de lei, față de numai 252 miliarde de lei in
1945 si de 810 miliarde de lei in 1965” (…)
..."Este adevarat că la noi nimeni nu se mai poate
îmbogăți fără muncă și au dreptate cei care ne critică
că nu dăm libertate pentru bogați, dar nu o vom da
niciodată, însă nu mai avem nici săraci, si nici nu mai
vrem să avem săraci în România!” (…)
...”Producția-marfă industrială urmează să crească cu
30-50%, dar este necesar să avem în vedere ca, în
cadrul dezbaterilor în partid și cu întregul popor, s-a
subliniat că este necesar să considerăm acest spor ca
minim - și trebuie să acționăm pentru o creștere mai
accentuată(...). Avînd în vedere rezervele existente,
pînă în 1995, producția de lignit și cărbune trebuie să
ajungă la circa 80 milioane tone, iar cea de huilă
cocsificabilă la peste 20 de milioane de tone,
asigurîndu-se cel puțin 90% din necesarul de cărbune
cocsificabil. Va trebui să crească producția de metale
neferoase, care trebuie să asigure în întregime,
necesarul economiei naționale. (...) Totodată este
necesar să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru
elaborarea de noi tehnologii, care să ducă la reducerea
substanțială a consumului de combustibil în toate
sectoarele (...) Este necesar să asigurăm înfăptuirea în
cele mai bune condiții a programului de irigații și
amenajări funciare, astfel încît pînă în 1995 să se
realizeze irigarea acel puțin 6 milioane de hectare,
urmînd ca pînă în anii 2000 să încheiem organizarea
întregului sistem național de irigații, care va ajunge la
circa 7-7,5 milioane de hectare teren agricol, din care
cel puțin 5,5 milioane hectare teren arabil. (...) Avînd în
vedere recolta de cereale record din acest an, de peste
60 de milioane de tone, este necesar să ne propunem
să asigurăm, în anii viitori, o producție permanentă de
cel puțin 50 de milioane de tone"(...)
Continuare în pag. 8
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”Anul viitor se împlinesc 45 de ani de la terminarea
celui de-al II-lea Război Mondial. De aceea, România
consideră că trebuie să se treacă la adoptarea
măsurilor necesare soluționării tuturor problemelor
care nu s-au rezolvat încă. În primul rînd apare
necesar să se adopte o poziție clară, fără echivoc, de
condamnare și anulare a tuturor acordurilor încheiate
cu Germania hitleristă, trăgîndu-se concluziile practice
pentru anularea tuturor urmărilor acestor acorduri și
dictate. Trebuie considerat anormal că dupa 45 de ani
de la încheierea războiului nu s-au realizat încă
tratatele de pace între toate statele și nu s-a instaurat
de fapt pacea în Europa. Apare deci necesar să se
treacă la tratative între statele interesate în vederea
încheierii tratatelor de pace și lichidării cu desăvîrșire
a urmărilor celui de-al II-lea război mondial. Și pentru
a răspunde anticipat la unele întrebări eventuale,
vreau să spun clar că aceasta nu trebuie să ducă la
schimbări în Europa și că existența celor două state
germane trebuie să continue, să fie o realitate a
Europei de azi și de mîine! (...) Subliniez toate acestea
pentru că este necesar ca acum, cînd în Europa se
reactivează din nou forțele revanșarde neonaziste, să
se adopte o poziție fermă, (...).trebuie să ne propunem
ca în viitorul cincinal să realizăm în întregime
obiectivele privind creșterea efectivelor de bovine la
cel putin 11 milioane, dintre care 5 milioane vaci cu
lapte și la cel putin 30-35 milioane de oi, din care cel
putin 30-35 milioane de oi-mamă. (...)Înfăptuirea
programelor de dezvoltare economico-socială impune
ca o necesitate obiectivă alocarea și în viitor a 28%30% din venitul național pentru fondul de acumulare și
dezvoltare. Pe această bază, în următorul deceniu, se
vor realiza investitii de 3.200-3.500 miliarde de lei, din
care 1.600-1.700 miliarde de lei în cincinalul următor
(...) Pe acestă bază se vor crea condițiile ca, în 1995,

toate județele să realizeze un volum de activitate
economică pe locuitor de cel puțin 100 mii lei, iar în peste
20 de judete să se depășească 150 mii lei"(....)
"În cincinalul viitor, Programul-directivă prevede creșterea
retribuției medii reale, 1995 față de 1990, cu 3%-8%, iar a
veniturilor totale ale țărănimii cooperatiste tot cu 3%-8%.
Nu trebuie să uităm că orice creștere a veniturilor
oamenilor muncii este strîns legată de dezvoltarea
continuă a forțelor de producție, a nivelului general al
societății, că nu putem și nu vom putea niciodată să
consumăm mai mult decît ne permite dezvoltarea
economiei naționale, că dacă am comite marea greșeală
să consumăm peste posibilități, am ajunge într-o scurtă
perioadă la oprirea procesului de dezvoltare economicosocială, am condamna de fapt patria noastra la înapoiere.
Vom asigura și în continuare ca raportul între retribuțiile
mici și mari să fie de circa 1 la 4,5. (...) În niciun caz nu
se pune problema - și societatea noastră nu trebuie să
admită - ca raportul între veniturile mari și mici să atingă
un asemenea nivel încît să se acumuleze la un pol bogații
și la altul săracii (...). "

Unii se întreabă: ce este rău dacă o să avem si noi
șomeri cum există în țările capitaliste? Asta îmi
reamintește ce spunea, desigur, în secolul trecut,
Caragiale: - ”de ce să nu avem și noi faliții noștri?”
Sigur, o asemenea abordare nu este socialistă...
Citiți și judecați!
P.I.

Socialismul cu caracteristici chinezești și De ce s-a prăbușit URSS?
Prof. Gheorghiță Zbăganu

Ce am reținut după o discuție mai lungă cu un
tovarăș chinez și unul rus, în discuții separate, întîlniți
la o mare conferință a partidelor comuniste și
muncitorești, la care am participat recent.
septembrie 2018. La ceremonia aniversarã au
participat delegați din Federația Rusã, Ucraina,
Belarus, România și alte state.
1. Socialismul cu caracteristici chinezești
Întrebare Gh. Zbăganu:- Este China o țară socialistă? Unii spun că nu.
Răspunsul tovarășului chinez:
- Noi punem bazele socialismului cu caracteristici
chinezești, care, credem noi, va fi speranța
socialismului secolului 21. După căderea socialismelor
din Europa de Est și a URSS, mișcarea socialistă
mondială a fost aruncată într-o prăpastie căreia nu i se
vedea fundul, burghezia mondială țopăia de fericire că

Continuare în pag.9
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a cîștigat războiul rece iar unii chiar vorbeau
despre sfîrșitul istoriei, pretextînd că stadiul final
al societății este capitalismul, așa cum Hegel
credea că apogeul omenirii este monarhia
prusacă. Noi nu am rezonat la această retorică.
Dimpotrivă, am, ridicat cît mai sus steagul
socialismului științific. Va fi un socialism cu
caracteristici chinezești. Prima etapă va fi să
obținem o societate moderat de prosperă iar a
doua, ca pe această bază să construim o mare
societate socialistă modernă. Va fi o eră în care
China va reveni în centrul lumii și va aduce mari
beneficii umanității. Nația mea s-a ridicat în
picioare, s-a îmbogățit și acum trebuie să devină
puternică. Succesul nostru va fi imitat și va fi o
sursă de inspirație și pentru celelalte state ale
lumii. De fapt multe partide comuniste ne-au și
spus că speranța lor în socialism este legată de
succesul nostru.
Întrebare GZ: - Este creșterea economică
suficientă? Nu contează și la cine se
repartrizează
bogăția?
Răspuns TC: - Depinde de ce creștere
economică vorbim. De la 1 la 2? De la 1 la 10?
Creșterea noastră a fost de la $120 la $9000 per
capita. De la 1 la 70! Chiar dacă există inegalități
și nedreptăți sociale, rostul nostru este să le
îndreptăm pas cu pas, prin reforme. De fapt
reforma a fost caracteristica cea mai originală a
Chinei. Mereu am experimentat și am ales ce ni
se potrivea. Acum 40 de ani China era o țară
slabă, cu 80% săraci. Am redus sărăcia cu 4%
pe an. Prin reforme continui am mobilizat poporul
și acum 30% din creșterea mondială provine din
China. Xi Jinping a spus că ușa spre reforme și
experimente va fi și mai largă în viitor.

MIHAIL KUTUZOV
1745 - 1813

Xi Jinping
Secretar General al Partidului Comunist Chinez

2. De ce s-a prăbușit URSS?

Întrebare Gh.Zbăganu: - De ce s-a prăbușit
URSS?
Răspuns tovarășul rus: - Cauzele principale au
fost interne. Puterea nu mai era sovietică iar
partidul nu mai era comunist. Partidul a condus
țara spre capitalism cu steagul roșu înainte. S-au
făcut greșeli :
a. Greșeli teoretice. Renunțarea la dictatura
proletariatului și înlocuirea ei cu statul național;
b. Greșeli politice. Renunțarea la puterea
sovietică și înlocuirea ei cu parlamentarismul;
c. Greșeli economice. Renunțarea la economia
planificată și înlocuirea ei cu producția de mărfuri
de tip liberal. Orice încercare de a face economie
de piață într-un stat socialist duce inevitabil la
distrugerea
socialismului.
Aceste greșeli le fac și partidele comuniste aflate
la putere, azi, în țările lor.. Mișcarea comunistă
internațională de azi are toate șansele să
degenereze precum internaționala a II-a.
Întrebare GZ: - Dacă fostele partide comuniste
și-au dus țările spre capitalism cu steagul roșu
înainte de ce atîta anticomunism? De ce în
majoritatea fostelor state socialiste comuniștii
sînt persecutați și interziși?
RăspunsTR: - Așa e, peste tot se răspîndește o
propagandă anticomunistă turbată, inclusiv în
(continuare in pag. 10)
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UE, care se crede democrată. Dar nu aceasta este
principala unealtă a anticomuniștilor, ci abaterea
mișcării comuniste spre ținte false, emascularea
mișcării. Arma principală a imperialismului este
oportunismul și revizionismul. Exemplul cel mai la
îndemînă este eurocomunismul, cu urmașul său –
Partidul Stînga Europeană. Este evident că
partidele de stînga nu pun nici o problemă
burgheziei.
Întrebare GZ: - Nu toată lumea înțelege ce
înseamnă
revizionismul
și
oportunismul.
Răspuns TR: - Partidele revizioniste și oportuniste
se pot recunoaște după următoarele simptome:
- Pretind că era revoluțiilor s-a încheiat;
- Resping nu numai dictatura proletariatului ci chiar
ideea
de
luptă
de
clasă;
- Acceptă parlamentarismul și încearcă să se
insereze în sistem ca opoziție responsabilă și
constructivă. Se pretind apărătorii parlamentari ai
poporului. Rolul maselor este redus la cel de
electorat care să îi aleagă odată la 4 ani pe baza
promisiunilor pe care le fac. Dacă aceste partide
ajung la putere formează guverne de centru stînga
în care negociază în spatele scenei cu dușmanul de
clasă și atrag fonduri de la bugetul de stat. Nu au
activități extraparlamentare și contribuie la
stabilitatea sistemului capitalist.
Întrebare GZ: - Toate partidele comuniste, inclusiv
cele de la putere spun că apără interesele clasei
muncitoare.
Sau
nu?
Răspuns TR: - Ar trebui să urmărească luarea
puterii de clasele muncitoare. Adică puterea
sovietică. Pentru asta muncitorimea trebuie
organizată și pregătită de luptă. Cerșetoria nu
aduce nimic durabil. Partidele comuniste trebuie să
se bazeze pe sindicatele cu conștiință de clasă, pe
care să le organizeze pentru preluarea puterii.
Masele muncitoare trebuie să participe la
implementarea dictaturii proletariatului. Adică la
implicarea la toate nivelurile a maselor muncitoare
în conducerea statului. Eu am trăit în socialism și
îmi aduc aminte că așa și era înainte de trădarea lui
Gorbaciov. Relațiile dintre oameni erau mult mai
umane, mai cinstite. Dacă nu ar spune clar maselor
că acesta este obiectivul, ele, partidele comuniste,
nu ar avea nici un rost.
Întrebare GZ: MIHAIL
- AdicăKUTUZOV
termenul de economie
1745
socialistă de piață - 1813
chiar este așa de greșit?
Răspuns TR: - Da. Rostul revoluției bolșevice a
fost crearea unei societăți post-capitaliste, cu
producție socială directă, cu eliminarea pieței (doar
pentru început) în zonele cruciale (loc de muncă,
locuințe, sănătate, educație, cultură). Celor care îmi
vorbesc de exemplul de succes chinezesc le
răspund așa: dacă nu ajungi la socialism prin
producție socială directă te vei găsi prins inevitabil
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în capcana pieței. Nu vreau să văd că și China
implementează visul lui Gorbaciov de a mărșălui
spre capitalism sub steagul roșu. Mi se va arăta
succesul spectaculos al Chinei. Da, realizările
Chinei sînt impresionante, este singura poveste de
succes a ultimilor 40 de ani. Dar succesul economic
nu înseamnă neapărat succes în construcția
socialistă. China are cei mai mulți miliardari, după
SUA. În relațiile externe China se comportă ca orice
stat imperialist. Poate mai rău: face afaceri cu orice
dictator, cu orice regim criminal, cum ar fi Arabia
Saudită, Sudan, Kazahstan, vrea să cumpere Pireul
în ciuda protestelor muncitorilor de acolo, cheamă
poliția contra muncitorilor în Kazahstan sau Sudan...
Întrebare GZ: - Unii își pun nădejdea în Putin.
Răspuns TR: - Putin are un mare rol în propagarea
anticomunismului. Pe de o parte unii văd Rusia ca o
forță antiimperialistă care rezistă presiunilor SUA și
NATO și contribuie la lupta dreaptă de eliberare a
popoarelor din Siria și Donețk (deși în spatele
cortinei face înțelegeri cu imperialiștii), o forță care
creează dificultăți imperialismului aliniindu-se cu
China, Vietnam, Coreea , Cuba. Pe de altă parte,
Putin duce o politică subtilă anticomunistă și
antisovietică. Se distorsionează istoria, se
exagerează greșelile și crimele din perioada
sovietică și se sugerează că succesele nu au
legătură cu sistemul: victoria din Marele Război,
Sputnikul, Gagarin. Chiar și Stalin este considerat
un fel de Putin care a dus URSS la victorii ca șef de
stat , fără legătură cu cea de conducător al PCUS.
Se propagă falsurile acestea în învățămînt, mass
media, literatură și mai ales prin glorificarea bisericii
ortodoxe.

Întrebare GZ: - Sumbru peisaj, fără eroi
pozitivi...Chiar nu există nici un stat socialist care
poate
fi
dat
exemplu?
Răspuns TR: - Nu e nevoie de idoli. E nevoie de
oameni care să știe ce au de făcut pentru
emanciparea proletariatului și să sesizeze
momentul potrivit.
(continuare in pag. 11)
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Întrebare GZ: - Dacă nu avem eroi pozitivi astăzi,
măcar
ei
au
existat
în
trecut?
Răspuns: - Da. URSS a salvat civilizația umană
prin victoria contra nazismului, a lansat
Sputnikul, primul om în spațiu a fost comunistul
Iuri Gagarin. Datorită URSS capitalismul a trebuit
să se reorganizeze acordînd drepturi economice
și sociale proletariatului, a trebuit să facă
”welfare state”(statul bunăstării). De fapt toată
istoria ultimei sute de ani stă sub semnul fricii
imperialismului față de URSS. Odată cu
dispariția ei, capitaliștii au luat-o razna și retrag
pas cu pas concesiile făcute clasei muncitoare.
Pînă la viitoarea explozie socială, cînd se va
vedea unde se merge: ori socialism ori barbarie.

Lansarea primului Sputnik a avut loc la 4
octombrie 1957, de la Cosmodromul Baikonur, cu o
rachetă purtătoare, R-7 Semiorka.
Decolarea s-a făcut fără probleme, detașarea
treptei centrale și a micului satelit la fel. Sovieticii
au trebuit să aștepte 92 de minute pentru a auzi
primele „bipuri”!

Restaurarea eroilor burghezomoșierimii continuă

Conform comunicatului
făcut de AGERPRES,
duminică 11 noiembrie a
avut loc inaugurarea
monumentului
Mareșalului Averescu, în
fața Bisericii Cașin, fiind
astfel făcut încă un pas
Dr Sergiu Fendrihan
spre restaurarea eroilor
burghezo-moșierimii de
după Lovitura de Stat din 1989. Acest militar
care s-a remarcat în Primul Război Mondial,
este de fapt un criminal care a condus atacul
contra țăranilor în anul 1907, făcînd un mare
numar de victime și recunoscut de autoritățile
burgheze la mii de victime(aproximativ 11.000
de țărani). A recunoaște pe acest criminal
care a condus un adevărat genocid –armata
contra unor oameni neînarmați sau înarmați
eventual numai cu furci și alte unelte agricole,
sătui de exploatarea moșierească și
arendășească- este o adevărată validare a
activității lui criminale. Însăși calitatea lui de
erou în Marele Război este discutabilă,
deoarece victoria a fost datorată în primul rînd
acelor SOLDAȚI-ȚĂRANI ȘI MUNCITORI și a
EROISMULUI LOR FĂRĂ MARGINI, mînați
de speranța că după război li se va da UN
PETEC DE PĂMÎNT!
Iată de ce, cred eu, că nu era cazul ca
autoritățile burghezo-capitaliste să scoată
acestă mumie la înaintare, pentru a profita
politic, în siajul gloriei trecute. Sîntem, din
punct de vedere istoric, în epoca restaurației
BURGHEZIEI, A SISTEMULUI CAPITALIST
ÎN ROMANIA SOCIALISTA. În același timp
sîntem în perioada de refacere și de
reînchegare a fortelor de stînga socialiste,
comuniste și muncitorești (proletare) ce se
pregătesc pentru viitorele confruntări cu
forțele imperialiste. Avem convingerea ca, la
nivelul istoriei, mersul inainte spre progres,
spre viitor, spre socialism,
- orînduire superioară celei capitaliste
- nu poate fi oprit.
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Eu şi Ruşii mei
„VOICULE ... ai GRIJĂ CU RUŞII TĂI ... S-ar putea să te învârţi de UN DOSĂREL ...”

După cum oricine îşi poate da seama,
acestea sunt cuvintele care mi-au inspirat titlul
de mai sus. Ele sunt, de fapt, un comentariu la
un articol intitulat „De ce este Dragnea penal?”,
pe care l-am distribuit pe o reţea de socializare.
Articolul este scris de generalul cu patru stele
Dumitru Iliescu, fost director al Serviciului de
Protecţie şi Pază (SPP) în perioada 1990-1996,
iar comentariul aparţine unui ipochimen, pare-se
din Martensville (Canada). Habar nu am nici
astăzi cum ar trebui să privesc acest comentariu.
Ameninţare? Încercare de intimidare? Sfat
„prietenesc”? Ori poate drumul lung şi grija
altuia?
Nu ştiu pentru ce m-aş putea „învîrti de un
dosărel”. Ori poate că deja am unul... Sau chiar
mai multe? E trist că într-o ţară în care toate
televiziunile vorbesc despre dosare fabricate, a
te trezi peste noapte cu un dosărel pare să ţină
de normalitate. Dar eu, pentru ce să mă învîrt de
un dosărel? Pentru că scriu despre Ruşi şi
pentru că nu mă topesc de neţărmurită dragoste
pentru „partenerul strategic”? Păi dragoste cu
sila nu se poate face, şi s-ar chema viol!
Am scris şi voi mai scrie. Articolul 30 din
Constituţia României garantează că „libertatea
de exprimare a gîndurilor, a opiniilor sau a
credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin

viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau
prin alte mijloace de comunicare în public, sunt
inviolabile” (alineatul 1) şi că „cenzura de orice
fel este interzisă” (alineatul 2).
Mai mult, între România şi Rusia există
relaţii diplomatice de 140 de ani. Şi ferească
Sfîntul să fie altfel! Iată ce spune în legătură cu
acest aspect conf. univ. dr. Mădălina Cocoşatu
de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative (SNSPA): „lipsa acestor relaţii
(diplomatice – n.a.) atrage, în principal, lipsa
păcii între statele respective, cît şi lipsa
suveranităţii naţiunii respective”.
În legătură cu lipsa suveranităţii, se
spune despre o ţară în care capitalul străin
depăşeşte 30% că nu mai poate fi numită
suverană. Un studiu realizat de „Ziarul Finaciar”
şi Patronatul Investitorilor Autohtoni din România
(PIAROM) în anul 2015, arăta că din totalul cifrei
de afaceri 49% revenea companiilor străine,
47% firmelor private româneşti şi numai un
procent de 4% companiilor de stat. Evidenţele
vorbesc de la sine...
Dar se conştientizează, oare, ce ar
însemna lipsa păcii cu un colos situat în
vecinătate, cum este Rusia? Realitatea ar trebui
să fie cît se poate de clară după amplul exerciţiu
militar ruso-chinez „Vostok-2018”, desfăşurat în
Rusia între 11 şi 17 septembrie, la care au
participat 300.000 de soldaţi. Chiar dacă, în
contrapartidă, NATO a anunţat la scurt timp cel
mai mare exerciţiu militar din ultimii 30 de ani
(„Trident Juncture 18”), care s-a desfăşurat pe
teritoriul Norvegiei între 24 octombrie şi 7
noiembrie, iar acesta a reunit numai 50.000 de
soldaţi din 31 de ţări membre. Pe bună dreptate
înaltul reprezentant al Consiliului Europei pentru
Relaţii Externe, Gustav Gressel, afirma că
pentru SUA parteneriatul militar ruso-chinez e un
adevărat coşmar! Americanii sunt pe deplin
conştienţi că şi dacă şi-ar transfera toţi militarii în
Europa, tot n-ar putea face faţă unor armate
chineze numeroase ca frunza şi iarba. Şi, pentru
că tot veni vorba despre iarbă şi militari
americani transferaţi în Europa (şi în România),
fostul prim-ministru al României şi preşedintele
Fundaţiei Europene Titulescu, Adrian Năstase,
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americanii ar fi în stare să se bată cu ruşii şi cu
chinezii pînă la ultimul... român!
Pentru a face conexiunea între cele de mai
sus şi revenind la subiectul articolului, „un
dosărel” fabricat pentru mine nu ar schimba cu
nimic situaţia delicată în care se află România în
noile reconfigurări geopolitice, care astăzi sunt
cît se poate de vizibile. Conducătorii noştri, care
amintesc de cîte ori le vine bine că după al
doilea război mondial în ţara noastră au staţionat
nişte trupe sovietice, nu suflă nici o vorbă despre
faptul că astăzi avem trupe americane pe
teritoriul ţării...
Înainte de toate, eu cu Ruşii mei m-am
„învîrtit” de UN LOC DE MUNCĂ. Aici, în
România! Toate încercările mele anterioare, de a
lucra pentru Statul Român, au eşuat. În
România, dacă nu cunoşti vreun politician dispus
să te ajute, vreun funcţionar bine plasat ierarhic,
ori măcar vreun primar de cătun, ai slabe şanse
să te angajezi. Printre altele, acest aspect a fost
menţionat şi de generalul Dumitru Iliescu în
articolul la care am făcut referire la început:
„Liderii celorlalte formaţiuni politice nu au angajat
persoane apropiate pe diverse funcţii? Dacă
verifică cineva câte persoane au fost angajate la
SRI în acelasi mod, veţi rămîne surprinşi!”
Acum lucrez pentru Statul Rus, Centrul
Rus de Ştiinţă şi Cultură fiind reprezentanţa în
România
a
Agenţiei
Guvernamentale
Rossotrudnicestvo
din
Federaţia
Rusă.
Clevetitorii, care insinuau că sunt plătit de
Moscova încă de pe vremea cînd eram redactorşef şi publicam la revista „Scânteia AS”, au
rămas văduviţi de acest subiect de discuţie.
Totul este legal, la vedere! Şi mă bucur că prin
munca mea nu contribui la îmbogăţirea vreunui
patron român sau a vreunei corporaţii
occidentale! Mai mult, o parte din banii pe care îi
primesc de la Ruşi merg sub formă de taxe şi
impozite la bugetul românesc, inclusiv la bugetul
destinat înarmării cu rachete, avioane şi fregate
second-hand şi alte puşcoace pe care
conducerea politică din România găseşte de
cuviinţă să le cumpere...
Sunt onorat de locul meu de muncă! În
acest fel am avut ocazia să cunosc, să
interacţionez şi uneori să mă împrietenesc cu
oameni aleşi, fie că este vorba despre
reprezentanţi ai Corpului Diplomatic acreditaţi în
România, ori personalităţi ale vieţii politice,
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economice şi culturale din Rusia. Aşa am cunoscuto pe Doamna Надежда Крыгина (Nadejda
Krîghina) – Artist emerit şi Artist al Poporului, care
la plecarea în Rusia mi-a dăruit un album cu
cântecele domniei-sale. Sau pe talentatul şi
virtuosul instrumentist Владимир Дунаев (Vladimir
Dunaev), cu care m-am împrietenit şi care, la
rugămintea mea, mi-a cîntat la fermecata-i
balalaică melodia mea de suflet, Katiuşa. Îmi
amintesc şi acum cît de mîndru şi de fericit era cînd
mi-a arătat fotografii cu micuţa sa fetiţă pe care i-a
dăruit-o soţia, Doamna Dunaeva...
Da, am mai spus-o şi cu altă ocazie, i-am
admirat dintotdeauna pe Ruşi! Iar acesta nu cred că
este un motiv ca să mă „învîrt de un dosărel”! Aş fi
vrut ca şi românii să fie asemenea lor, neînfricaţi şi
iubitori de ţară... Dacă ar fi fost astfel, astăzi
România ar fi arătat cu siguranţă altfel! În
încheierea articolului, iată ce spune în legătură cu
aceasta tot un comentator de pe reţelele de
socializare:
„Ruşii au avut şi ei, în istoria lor, perioade
destul de negre. Sute de ani, după bătălia de la
Kalka, au intrat şi au suportat dominaţia mongolotătară, cnejii fiind nevoiţi să ceară firman de la
domnie, de la Marele Han. În paralel, au avut
diferenduri cu lituano-polonezii şi cu suedezii. La un
moment dat le-a ajuns cuţitul la os, au spus „hvatit”,
au pus mîna pe sabie şi au acţionat decis în
vederea obţinerii independenţei lor şi a scuturării
tuturor jugurilor ce le apăsau grumajii. Au distrus
hoardele tătare şi le-au ocupat teritoriile, făcîndu-le
în acest fel inofensive. Crimeea şi Bugeacul au fost
ultimele bastioane tătăreşti care le-au mai făcut
probleme, ca atare le-au cucerit şi supus. Motiv
pentru care au intrat în conflict cu Imperiul Otoman.
Eh, pînă la urmă i-au dat şi acestuia lovitura de
graţie! Polonezii au stăpînit Moscova pentru o
perioadă scurtă... motiv pentru care ruşii i-au şters
de pe harta istoriei pentru mai bine de un secol şi
jumătate, punînd capăt pretenţiilor lor de
hegemonie europeană. Pe suedezi i-au respins
peste Baltica, iar Finlanda există ca stat, în
momentul de faţă, datorită ruşilor. Apoi, da...
trupele ruse au defilat prin capitalele celor care au
îndrăznit să atenteze la integritatea teritorială a
Rusiei.
Diferenţa dintre noi, românii, şi ruşi este
că noi nu avem mentalitatea lor. Dacă o aveam...
probabil că Turcia, Ungaria, Polonia, erau
provincii în cadrul unui stat care nu ştiu cum sar fi numit, dar ar fi avut capitala la Bucureşti!”
Alexandru Voicu (Шурик) – 17 noiembrie 2018
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Înarmarea României pune
poporul său în pericol!
În fiecare zi, pacea de pe planeta noastră
devine mai fragilă şi primejdia unei apocalipse
nucleare creşte permanent din cauza înarmării
internaţionale neabătute. Această situaţie
insuportabilă a rămas neschimbată de la sfîrşitul
„Războiului Rece”, cînd multă lume aştepta
zadarnic o nouă epocă a păcii mondiale. Singurul
lucru care s-a schimbat de atunci este atitudinea
popoarelor, care, prin propaganda puternică şi
constantă a guvernelor lumii, a fost transformată
din vechea spaimă într-o nouă apatie faţă de
pericolul suprem al unui război mondial. O
asemenea situaţie este periculoasă pentru orice
ţară, dar mai ales în România, unde guvernul
risipeşte anual sume mari pentru a se pregăti de
război: miliarde de dolari pentru şapte sisteme
de rachete anti-aeriene „Patriot” de la guvernul
Statelor Unite(partenerul strategic, nu?; sute de
milioane pentru avioane de război „F16”(învechite) de la guvernul Portugaliei, alte
sute de milioane pentru sistemul anti-rachetă
„Domul de Fier” de la guvernul Israelului și altele!
Oare de ce ne cheltuie guvernul banii în acest
fel? Ce nevoie are ţară noastră de asemenea
arme?
Există un răspuns simplu, prin care se justifică
şi prezenţa bazelor militare americane pe
teritoriul nostru – participarea României la alianţa
militaristă „NATO”. Din cauza poruncilor acestei
alianţe teribile, ostaşii României s-au amestecat
şi s-au sacrificat în campaniile imperialiste,
ruşinoase din Afganistan şi Kosovo. În acelaşi
timp, prin prezenţa bazelor militare americane,
România a fost transformată într-o ţintă
strălucitoare pentru bombele atomice ruseşti în
cazul unui război care, din păcate, devine din ce
în ce mai probabil, din cauza provocărilor din
ambele părţi. În acest fel, patria noastră a
devenit o ţară de ostatici care, în orice moment
ar putea fi curăţaţi de pe faţa pămîntului de către
şuvoiul nuclear. Politica militaristă neruşinată a
guvernelor post-decembriste este de vină pentru
această soartă tragică şi numai prin înlăturarea
acestei politici se mai poate asigura viitorul
patriei noastre. Poporul întreg al ţării trebuie să
devină conştient de această gravă primejdie şi
să folosească toate metodele posibile pentru a
înstaura din nou o politică de pace şi de
neutralitate, pentru a reînnoi dezvoltarea ţării şi
pentru a asigura bunăstarea şi fericirea sa
eternă. Numai aşa putem salva ţară noastră
dragă de la nimicirea sa completă!
D.I. Onofrei -elev
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Amenințãri agresive ale NATO
contra Federației Ruse
În lunile octombrie și noiembrie 2018, în Norvegia sau
desfãșurat cele mai mari exerciții militare din istoria NATO. La
aceste exereciții au participat 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 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 esrte numai defensiv,
este și ofensiv. În aceste condiții geopolitice Federația Rusã ce
trebuia sã facã?
Sã aștepte invadarea de cãtre NATO a unor teritorii care au
aparținut Federeației Ruse?
Acest stat, nu mai dorește sã facã parte din Statele Unite
Sovietice (URSS), dupã ce a beneficiat, de-a lungul mai multor
zeci de ani, de o dezvoltare ecomonicã, socialã și militarã unitarã.
Sã ne închipuim:- ce s-ar întîmpla dacã un stat american din
Statele Unite (Texas sau California de exemplu) ar spune: - de
mîine statul nostru nu mai aparține de SUA ci Mexicului.
Ce ar spune președintele Donald Trump de acest fapt? Cînd el
vrea sã construieascã un gard la graniță! .
Am facut acestã paralelã pentru a ințelege mai bine situația
concretã în care se gãsește Rusia.
În concluzie, Rusia nu a anexat Crimeea, ci Crimeea, printr-un
referendum a cerut unirea cu țara mamă, Rusia. Și Ucraina au
aparținut de Statelor Unite Sovietice iar Rusia e succesoare
recunoscutã, internațional, a acesteia.
Acum Rusia se aflã amenințatã de NATO și este sub sancțiuni
economice impuse de UE si SUA.
Atunci cînd unitatea unui stat (Rusia) este amenințatã ce trebuie
sa facã Rusia? Rãspunsul este simplu, sã pãstreze acestã unitate
prin toate mijloacele; politice, economice și militare.
Rusia are DREPTUL LEGITIM DE A-ȘI APÃRA UNITATEA
ECONOMICÃ, SOCIALÃ ȘI MILITARÃ. Manevrele militare ale
NATO sînt o provocare, un exercițiu anti-rusesc.
România, ca țarã membrã NATO, se înarmeazã intens cheltuind
2% din PIB-ul României, la îndemnul americanilor, pentru
înarmare. Ei vor sã ne introducã într un rãzboi 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 Romînia 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, sînt și alții ca el, care doresc
înarmarea și pregãtirea Armatei Române într- un rãzboi cu vecinul
nostru Rusia, pe teritoriul României și nu pe teritoriul Americii. Sã
sufere poporul român ororile unui rãzboi nimicitor!
Rusia este prietenul nostru, nu este dușmanil 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.
Coman Voicu
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
Cu Mariana Aurelia Pleșa
Avem vile și castele
Și valize cu... lovele!
Că furăm de trei decenii
Fiindcă sîntem niște genii!

NU NE PASĂ!
Facem pușcărie-acasă!
E lege și nu ne pasă!
Stăm cu toții-n dormitor
Cu ochii-n televizor,
Și o partidă de amor !
Că bănuții sînt puși bine !..
În euro și sterline
Prin marile bănci străine!
Zilnic mergem la piscină
Cu-o brunetă și-o blondină!..
Țara geme-n sărăcie...
Și pămîntu-i de vînzare...
Viața noastră-i feerie
E tot într-o sărbătoare!
Arde blocul! Ei și ce?
Uite casa! Numai e!
Nu mai au oamenii casă!
Nu ne pasă!
Că noi, ne-am făcut palate!
Înzestrate cu de toate!

FBI-ul, cică vrea
Să ne umble-n teșcherea!
Că știe, cam ce-am furat
Că ne-au interceptat!
Putem să furăm de toate,
Fiindcă-avem IMUNITATE!
Pentru orice-eveniment
Ne-ascundem în Parlament!
Și de-aceea nu ne pasă!
Adevărul, n-o să iasă!
-Vai, nimic nu-mi amintesc!
Din aceste fapte, zău...
Ști doar c-atunci m-am
plimbat
Cu o fată-n Herăstrău...
Chiar nu știu să fi semnat
Vre-un contract adevărat!
Pentru care-s acuzat!
Ne explic-un hoțoman
Cu alură de curcan...
Cînd ne cheamă-n jdecată
C-un dosar, iar s-a deschis!
Noi, le explicăm pe dată,
Că e vechi și s-a prescris!
Despre-un medic am aflat
C-a făcut o operație,
Și că-n burtă-ar fi uitat
Cardul și-o legitimație

Și oricum tot nu ne pasă
Fiindcă n-a crăpat pe masă!
Strig-aceeași ceafă groasă!
Sîntem toți „nevinovați” !
Voi, degeaba ne-acuzați!
Fiindc-avem obrazul gros ,
Cam de sus și pînă jos!
Ce-și dorește fiecare?
Își dorește, o schimbare!
Nu cu cei care-au mai fost!
Și-au condus, atît de prost!
Nu mai vrem, iar repetenți
Hoți, inculți și incompentenți!
Care-ar veni, imediat
Cît mai este, de furat!
Fiindcă vezi, nouă ne pasă,
Din marasm, țara să iasă !
Chiar ne pasă!

.
-
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Gînduri despre CENTENAR
Toată lumea știe, dar nu se face nimic!

.
Românie, Românie!
"Hai sa dăm mînă cu mînă,
Cei cu inima română,
Să-învîrtim hora frăției
Pe pămîntul României!"
Pornind de la versurile scrise de Vasile Alecsandri, anul
2018 (ce a mai rămas din an) și, mai ales, 2019, ar trebui
să găsească toată clasa politică, parlamentară și
neparlamentară, la masa negocierilor și a unui proiect
comun, pe plan național și internațional. Timpul trece în
defavoarea noastră. Multe țări sînt prietene doar din
interes. Avem un rezervor de resurse naturale de invidiat.
Păcat că nu profităm, ca stat, de acest lucru.
În România "Dezinformarea și Manipularea" au cîștigat.
În România " Interesul de grup și personal" a cîștigat.
În România " Trădarea" a cîștigat.
În România " Patriotismul și Dragostea de Țară" au
pierdut.
În România, este o ciudățenie ca tot ceeace aparține
statului
ca
și
companie,
ca
firmă,
trebuie
privatizat(vîndut), trebuie micșorat sau închis. Motivul?
”Statul ”Nu” este un bun administrator”. Invocă politicienii
postdecembriști! De aici, gîndesc, imaginea aceasta,
proastă, pe care o avem ca țară, între partenerii de
afaceri, etc.
Păcat!
În România, " Istoria" nu este studiată cu atenție, fapt
pentru care suferim și vom suferi ca stat. Vă rog să vă
uitați cu Mare atenție la filmele istorice românești, vă rog
să citiți cu Mare atenție cartea "Ciocoii vechi și noi".
Haideți! Să nu dăm vina pe Europa, pe Rusia sau
Statele Unite... Ar trebui să vedem care sînt soluțiile prin
care putem repara sau salva ceva din Patrimoniul
economic de stat.
Politica este complicată iar cei care au negociat în
numele României nu au adoptat o politică adecvată și în
avantajul financiar și economic al României, ca stat. Nu
în avantajul public al României. Un alt punct negativ a
fost că nu știm ce vrem. Nu am avut o strategie clară și
coerentă în nici-un domeniu de activitate la nivel Național.
După decembrie 1989, dar mai ales după 2007, anul
intrării României în Uniunea Europeană, cea mai
importantă resursă a început să dispară. Resursa umană.

România este Țara unde lucrurile
nu merg într-o direcție bună
România este Țara unde lucrurile nu merg într-o
direcție bună, spun sondajele din ultimii 29 de ani.
România este în urma celorlalte state din Uniunea
Europeană. Cu orice. Sînt pline ziarele și presa de...
marile Investiții. Din zece, UNA produce ceva. Restul
comerț și imobiliare.
Toată Europa este plină de autostrăzi și căi ferate,
în România ele nu se pot realiza, cele existente sînt
reparate parțial.
După decembrie 1989, cu "ajutor intern", România
a cunoscut o dezintegrare industrial uriașă, o vindere,
pe bucăți, a terenului agricol, un atac frontal împotriva
a tot ceea ce este investitor românesc important .
Cînd peste 50% din terenul agricol se află în
proprietatea sau concesiunea străinilor, iar în România
nu mai există mari centre ale industriei alimentara, îmi
vine sa plîng... În ultimii ani am avut producții foarte
bune la diverse cereale, dar ele au stăpîn străin.
O țară plină de dealuri și podișuri (peste 35 la suta
din topografia țării) numai bune de plantat pomi
fructiferi și viță de vie, este nevoită să le cumpere din
zona mediteraneană...
În fiecare an România, experimentează legi în
domenii ca: fiscalitate, pensii,justiție, învățămînt, fapt
ce nu permite dezvoltarea reală a țării.
În 2018 constatăm că cei mai mari investitori în
zona istorică Transilvania - Banat sînt Ungaria,
Germania și Austria, sub diverse forme. Guvernul
României doar colectează taxe și impozite și mai puțin
reînvestește aici.
Turismul poate fi un miracol al economiei, însă nu
poate fi făcut, singur.
Un fost ministru al transporturilor spune că metroul
bucureștean are de suferit, economic și financiar, din
cauza faptului că spațiile
comerciale din zona metroului sînt dirijate de
Sindicatul acestei
companii și nu de companie. Oare, în câte companii
de stat lucrurile funcționează asa?
Cel mai important lucru pe care l-am pierdut după
decembrie 1989 este patriotismul și dragostea de
neam și țară. Aceasta împreună cu nerespectarea
promisiunilor electorale au făcut ca resursa umana să
plece din România.

De Centenar doresc României, un sincer:

La mulți ani!
Amărîta

La mulți ani, România!
Hadrian

Împresii preluate din revista „România Nuncitoare” nr. din decembrie 2018
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ACTUALITATEA COREEANĂ
1. Cele două State Coreene vor face schimb
de date privind bolile contagioase
Republica Coreea și Republica Populară
Democratică Coreeană (RPDC) au convenit vineri, 9
noiembrie, să lanseze un program-pilot pentru
schimbul de informații privind bolile contagioase, ca
parte a măsurilor de cooperare în sectorul sănătății.
Acordul a fost semnat în timpul unei reuniuni la biroul
comun de legătură intre cele doua state, în orașul de
frontieră Kaesong, între Vice-ministrul sud-coreean al
Sănătății și Bunăstării Sociale, Kwon Deok-Cheol și
omologul său din Republica Populară Democratică
Coreeană (RPDC), Pak Myong - Su.
Cele două părți au convenit, de asemenea, să
promoveze diverse
proiecte pentru diagnosticarea și prevenirea bolilor
contagioase, cum ar fi tuberculoza și malaria.
Cele două Coreei au decis să instituie un sistem de
răspuns comun pentru bolile transmisibile, programul
pilot urmînd să înceapă la sfîrșitul acestui an.
La rîndul său, Ministrul nord-coreean al Sănătății
și-a exprimat speranța că reuniunea va servi pentru ca
toți coreenii să se bucure de o viață sănătoasă.
Ca parte a apropierii dintre Seul și Phenian, în
ultimele luni, au avut loc o serie de întâlniri intre
autoritățile de cel mai înalt nivel, cu privire la aspecte
cum ar fi o legătură feroviară directă sau colaborarea
în sectorul forestier și al protejării ecosistemelor.
2. Phenianul mulțumește Coreei de Sud
pentru donarea de fructe
Președintele Comitetului de Stat al Republicii
Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Kim Jong
Un, a mulțumit într-o scrisoare trimisă omologului său
din Sud, Moon Jae In, pentru donarea de aproximativ
200 de tone de mandarine.
Scrisoarea înaltului demnitar nord coreean, la care
fac referire mediile locale, precizează că fructele vor fi
distribuite gratuit studenților și lucrătorilor din Capitala
RPDC, Phenian.
Acest gest din partea Sudului vine ca răspuns
pentru o acțiune similară. In luna septembrie, nord
coreenii au trimis sudului două tone de ciuperci
cunoscute pe plan internațional sub numele de
"Matsutake", care, potrivit experților, sunt numite "trufe
coreene" apreciate pe întreaga peninsulă de secole,
nu numai pentru gustul lor, ci și pentru proprietățile
nutriționale și curative asupra sistemului digestiv,
longevității și imunizării organismului uman.
Aceasta acțiune, ca dealtfel și celelalte din ultima
perioadă, se înscrie în contextul dorinței comune de
destindere, în căutarea unei păci durabile și concrete,
care să permită reunificarea națiunii coreene

Ciprian Pop
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DIN REALITATEA VENEZUELEANA
Venezuela și Rusia realizează manevre aeriene
combinate pentru apărare

Guvernul Național a întâmpinat Forța Aeriană Rusă
care participă la zborurile operative combinate între
Federația Rusă și Republica Bolivariană Venezuela
2018. Pentru Venezuela, actul a fost condus de
ministrul Apărării, Generalul Șef, Vladimir Padrino
Lopez, care a subliniat că ambele națiuni au construit o
adevărată prietenie.
“Bun venit în Patria Eliberatorului Simon Bolivar și a
Comandantului Hugo Chavez (…) relațiile între RusiaVenezuela au construit mai mult decât o cooperare, o
prietenie”, a declarat acesta.
Zborurile operative combinate Rusia-Venezuela 2018,
reprezintă o demonstrație de forță care va avea ca
obiectiv integrarea mijloacelor de aviație, atât rusești,
cât și venezuelene, în termenii cooperării tehnice
militare și al schimbului de experiență.
“Ne pregătim pentru a apăra Venezuela, pînă în ultimul
moment cînd va fi necesar, aceasta o vom face cu
prietenii noștri, care apără relațiile respectuoase între
State”, a adăugat funcționarul.
La rîndul său, ambasadorul rus în Venezuela, Vladimir
Zaemskiy, a declarat că una dintre ariile de cooperare
între ambele națiuni este cea militară, “se dezvoltă întro manieră foarte fructuoasă în ultimul timp.
Trăiască Venezuela!
Trăiască Rusia!
Trăiască prietenia Rusia-Venezuela!
Sursă: Rev. ŞTIRI DE ACTUALITATE VENEZUELEANĂ Nr. 261/2018
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Conferința Consiliului Național al Asociațiilor
de Prietenie și Solidaritate
dintre Popoarele Român și Cubanez
Sîmbăta, 8 decembrie 2018, a avut loc a Bucuresti
Conferința „Consiliului Național al Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez” din
România. Au participat reprezentanți ai asociațiilor, fundațiilor
și grupurilor care promovează prietenia și solidaritatea cu
Republica Cuba și demnul său popor, supus unui embargou
dur și inuman, de peste o jumătate de secol, din partea celei
mai mari puteri economice și militare de pe planetă, Statele
Unite ale Americii-SUA.
Au participat delegați din partea următoarelor asociații și
grupuri asociate Consiliului: Asociația de Prietenie Româno
Cubaneză ”CHE GUEVARA”- președinte fondator Petre
Ignatencu, președinte executiv Emilia Goldhagen; Asociația
de Prietenie româno cubaneză ”Jose Marti” Târgoviște președinte Ion Hotînceanu; Asociația Fidel Castro Curtea de
Argeș – președinte prof.Gheorghe Ungureanu; Asociația de
Prietenie România Cuba - președinte interimar Petre Dima;
Asociația ”Geniul Carpaților”- președinte Constantin Crețu și
Asociația ”România Muncitoare”- președinte Ciprian Pop
precum și
Cristian Ciobanu, Coordonatorul Consiliului
Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate dintre
Popoarele român și cubanez.
Oficiul de gazdă i-a aparținut tov.Constantin Rotarupreședintele Partidului Socialist Român, partid care a pus la
dispoziția Conferinței sediul său din str.Olari
La Conferință, în calitate de invitați de onoare, au participat
ambasadorii Cubei și Venezuelei în România, Excelențele
lor: Roberto Cesar HAMILTON MAGAÑA și Victor Ramon
CARAZO.
În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile
desfășurate de asociațiile componente pentru promovarea
prieteniei și solidarității dintre popoarele român și cubanez
prin intermediul diferitelor manifestări culturale, educative și
de imagine organizate de acestea sau participînd la cele
organizate de reprezentanții Cubei în țara noastră.
Luînd cuvîntul cei doi ambasadori au informat participanții
despre problemele cu care se confruntă țările lor, Cuba și
Venezuela, în a rezolva problemele sociale, economice și
culturale, în contextul embargoului SUA de peste 50 de ani
asupra Cubei și presiunile politice și economice imperialiste
asupra Venezuelei.
În timpul dezbaterilor, participanții și-au exprimat dorința de a
continua activitatea de promovare, prin toate formele și
mijloacele disponibile, a prieteniei dintre popoarele român și
cubanez, prin prezentarea realităților existente în „cea mai
mare insulă a Antilelor”, acest lucru fiind cu atît mai necesar
în actualul context geopolitic în care Administrația Trump a
demarat un program de măsuri menit să facă și mai aspră
viața poporului cubanez și determinînd serioși pași înapoi
către politica războiului rece, politică pe care toți am fi dorit-o
uitată.
În încheiere participanții la conferință au dezbătut și aprobat
Declarația de Solidaritate cu poporul cubanez și pentru
ridicarea embargoului SUA asupra Cubei.
La finalul Conferinței a avut loc un moment de comemorare
a Comandantului Fidel Castro cu ocazia împlinirii unui an de
la moarte.
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Omagiu Eroilor Martiri ai Socialismului

În fiecare an, pe 25 Decembrie, omagiem pe
EROII NAȚIONALI și ai Socialismului,
patrioții
NICOLAE ȘI ELENA CEAUȘESCU.
Aceste personalități și–au dat viața, pentru
continuarea Socialismului în România. Viața lor, a fost
curmată, nu de boală, ci de gloanțele trădătorilor de
neam și de țară, pe care nimeni nu i-a judecat și
condamnat pînă astăzi.
Din păcate, poporul român, în acele timpuri, a
fost puternic manipulat prin mincină și diversiune ,
spunîndu-i-se că toate neajunsurile se datoresc lui
Nicolae Ceaușescu.
Complet fals! Neajunsurile se datorau efortului
depus de poporul român, pentru plata datoriei externe,
în valoare de 27 de miliarde de dolari, din care 7
miliarde erau dobînzi la aceste împrumuturi, făcute
pentru dezvoltarea industriei și agriculturii, nu pentru
consum, cum se face astăzi.
Nicolae Ceaușescu, dorea să avem noi în
România, o Bancă proprie și să nu mai depindem de
Băncile Intenaționale, FMI, BRD și Banca Mondială.
Am fost independenți financiar și suverani din
martie pînă în Decembrie 1989, puțin pentru timpul
istoric dar mult pentru memoria istorică.
Astăzi, nu mai avem Suveranitate și
Independență , sîntem COLONIE a Uniunii Europene
și a N.A.T.O.
În Decembrie 1989, în timpul loviturii de stat, a
fost o trădare națională, începută în București și
finalizată la Târgoviște, prin acel ASASINAT POLITIC,
prezentat ca un ʺProces penalʺ penibil, o caricatură de
proces penal, care a durat 40 de minute.
Nicolae Ceaușescu a avut o atitudine DEMNĂ
în fața morții nerecunoscînd acel așa zis complet de
judecată, de fapt un grup de teroriști. Nu a recunoscut
nici acuzațiile din dosar, spunînd: ”Cine a dat lovitura
de stat, poate să împuște pe oricine”.
Sentința, era dinainte stabilită și plutonul de
execuție aștepta, cu degetul pe trăgaci, comanda foc.
Știa prea multe adevăruri despre trădătorii români și
trebuia executat imediat. Conform codului de
procedură penală de la acea vreme trebuiau
respectate următoarela reguli privitoare la executarea
pedepsei cu moartea:
Înainte de executare, se întreprind acțiuni pentru
asigurarea dreptului condamnatului de a face cerere
de grațiere.
În acest sens comandantul penitenciarului, după ce
primește mandatul de executare a pedepsei cu
moartea, pune în vedere condamnatului, în prezența
procurorului, că are dreptul de a face cerere de
grațiere în termen de cinci zile libere, consemnând
aceasta într-un proces verbal.
Cererea de grațiere se înaintează Președintelui
Republicii Socialiste România.
Executarea pedepsei cu moartea la care se
pate trece numai după respingerea cereri de grațiere,
se face, pe baza dispoziției scrise a președintelui
instanșei competente, prin împușcare.

A consemnat
Petre Ignat
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Conferința Consiliului Național al Asociațiilor
de Prietenie și Solidaritate
dintre Popoarele Român și Cubanez

În ultimul timp se aude că la Parchetul General se
încearcă reconstituirea Dosarului judecății și
condamnării soților Ceaușescu, cel original a dispărut din
arhivă, pentru a fi înaintat Curții Supreme pentru o
rejudecare onestă, profesionistă, fără ură și fără
răzbunare.
Nu știm cum se va finaliza acest dosar! După
lovitura de stat, a urmat distrugertea prin furt și neglijență
a realizărilor economice din socialism. A urmat HAOS,
ANARHIE ȘI DEBANDADĂ, în toate domeniile vieții
sociale și economice. S-au furat din România până acum
peste 1900 de miliarde de euro!
Nicolae Ceaușescu nu și-a permis să fure din
banii țării, nici un leu sau dolar.

La 95 de ani
DECLARAȚIA CONFERINȚE
SOLIDARITATE CU CUBA

NAȚIONALE

DE

- CNAPSC condamnă toate guvernele Statelor Unite
pentru instituirea criminalei blocade economice,
comercile și financiare pe care au impus-o, timp de
peste o jumătate de secol, Cubei și pentru înăsprirea
măsurilor restrictive impuse de actuala administrație
americană. Susține, necondiționat, intensificarea
acțiunilor de luptă contra acestei blocade;
- CNAPSC cere Statelor Unite să elibereze imediat
teritoriul cubanez Guantánamo, pe care l-au ocupat
într-un mod abuziv și ilegal;
- CNAPSC cere Statelor Unite să înceteze toate
programele de subversiune și destabilizare pe care le
promovează împotriva Cubei și cere să-i respecte
suveranitatea și independența;
- CNAPSC cere Statelor Unite oprirea imediată a
posturilor de radio și televiziune care, la modul cel mai
ordinar și ilegal posibil, dezinformează și mint în
legătură cu realitățile cubaneze;
- CNAPSC consideră că se impune o solidaritate
participativă și efectivă a organizațiilor noastre de
prietenie prin intensificarea activității menite să
promoveze adevăratele realități cubaneze și să
contracareze campaniile mincinoase promovate de
dușmanii poporului cubanez prin mass-media și pe
rețelele de socializare!
Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate dintre Popoarele Român și Cubanez își
reafirmă angajamentul de a continua fără rezerve
apărarea Revoluției Cubaneze, exprimându-și, de
asemenea, solidaritatea și sprijinul necondiționat
pentru apărarea Republicii Bolivariene Venezuela în
fața atacurilor continue ale dreptei din această țară,
servil aliat al imperialismului american.
București - 8 decembrie 2018

Bogățiile solului și subsolului României au fost
vîndute, la străini dar și la românii deveniți între timp mari
capitaliști investitori! Sîntem sclavi în propria noastră
țară. România nu mai aparține românilor. România este
controlată și condusă de străini. Statul român actual este
un stat mafiot, cum spunea ipocritul fost președinte
Traian Băsescu, care a fost în fruntea acestui stat mafiot
timp de zece ani, este un stat neputincios, este un stat în
derivă.
Datoria publică, adică împrumutul statului la bănci,
este de 100 miliarde de euro, adică 40% din PIB, foarte
mare, și nu știm de unde vor fi bani pentru plata acestei
datorii. Probabil o vor plăti copii și nepoții noștrii.
Șomajul, este de circa 500. 000 de șomeri, la care
se adaugă și cei 1 milion de persoane care primesc
ajutor social, dacă au primăriile bani.
Să nu uităm nici pe cei 5 milioane de români,
plecați din țară, din disperare, în căutarea unui loc de
muncă după ce a fost distrusă industria și agricultura
organizată a României socialiste.
Să luptăm pentru România, să nu plecăm din
România! Să nu avem încredere în partidele politice care
au fost în Parlament, ele nu mai sînt credibile, după 30
de ani de politică nu mai pot spune - ”Vom face”,
deoarece au avut timp destul .
Să luăm atitudine împotriva celor care au distrus
România, pînă nu este prea tîrziu și nu se mai poate face
nimic.
Să nu uităm niciodată adevărații eroi ai României!
Coman Voicu - comunist
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CASA REPUBLICII (CASA POPORULUI) - simbol al capacității creatoare la care a ajuns poporul român,
condus de PCR și marele patriot, Președintele României socialiste, Nicolae Ceaușescu, pînă în momentul
”Marii trădări de la 22 decembrie 1989”. Piatra de temelie la cea mai emblematică clădire din România, a
fost pusă de președintele Nicolae Ceausescu pe 25 iunie 1984. Documentul semnat atunci se află în
fundația acesteia. Iată esența acestuia: “În al patruzecelea an al aniversării Revoluției de eliberare socială
și națională (23 august 1944), de dezvoltare liberă și independentă a României, am inaugurat lucrările de
construcție la Casa Republicii și Bulevardul Victoria Socialismului (…..). ctitorii ale acestei epoci de adînci
transformări (…) construcții monumentale ce vor dăinui peste vreme ca o impresionantă măreție a voinței
locuitorilor Bucurestiului și a întregului popor român, menite a conferi demnitate și măreție Capitalei, țării
și patriei noastre socialiste”.
De la început şi pînă la sfîrşit monarhia
Hohenzolernilor s-a manifestat ca un stîlp al asupririi
burgheze şi moşiereşti. În timpul Hohenzolernilor masele
populare au fost menţinute într-o cruntă asuprire, şi toate
încercările lor de a se ridica la luptă au fost reprimate,
unele cu o cruzime care a cutremurat nu doar România ci
şi întreaga Europă. În timpul unui reprezentant al acestei
dinastii, Carol al II-lea, a fost instaurată prima dictatură din
istoria modernă a României, una care poate rivaliza cu
succes în cruzime cu cea militaro-fascistă din Italia,
Spania sau Ungaria. Monarhia, ca instituţie, este definitiv
compromisă, şi nu numai în România, ci în întreaga lume.
Rostul ei istoric a luat sfârşit. Orice dinastie ar fi venit
la putere în România după abdicarea lui Cuza, aceeaşi
politică ar fi dus. Chiar dacă am fi avut o dinastie
autohtonă, ea tot împotriva poporului ar fi acţionat, pentru
simplul motiv că însăşi instituţia monarhică era depăşită.

Apărarea formei republicane de stat este de aceea, pentru
noi comuniștii, un obiectiv deosebit de important.
Sîntem împotriva oricărei tentative de restaurare a monarhiei,
fie şi în cea mai “constituţională” formă cu putinţă, mai ales din
moment ce ştim că există cercuri care cochetează cu această
ideie si favorizează, chiar official, propaganda promonarhistă(vezi postul național TVR) . Totuşi, trebuie subliniat
că, împotrivindu-ne cu toată hotărîrea formei monarhice de
organizare statală, noi nu susţinem orice formă de republică. În
zilele noastre republica burgheză este un rău la fel de mare ca
şi monarhia, deoarece, aşa cum a arătat Lenin, în condiţiile
capitalismului, orice, dar absolut orice formă de stat are
întotdeauna acelaşi conţinut: acela de dictatură a burgheziei.
Pentru noi, singura formă de stat acceptabilă este republica
socialistă, bazată pe rolul conducător al partidului comunist.

Traiasca REPUBLICA!
Petre Ignat
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