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Se desfășoară o campanie brutală, cu imagini
trucate, cu imagini montate, cu știri false. Nu credeți
nimic din ce se spune la televiziuni. V-o spun din
inimă. Cum EI nu pot inventa că Venezuela și
Maduro dețin arme de distrugere în masă, pentru a
interveni, inventează în fiecare zi alte imagini, alte
știri false pentru a justifica o agresiune împotriva
țării mele.
Vă chem să respectați adevărul.
Nu permiteți un Vietnam în America Latină.
Dacă Statele Unite vor interveni vor avea un
Vietnam.
Nu permiteți violența.
Sîntem un popor pașnic.
Venezuela are o democrație solidă, un popor
care merită respect.
Țara noastră are certificată cea mai mare rezervă
de petrol din lume. Asupra sa au căzut ochii celor
care conduc imperiul Statelor Unite, vor să pună
mîna pe petrolul nostru. Așa cum au făcut în Irak,
cum au făcut în Libia.

Zece minciuni despre Venezuela
Autor:
Prof.univ. Gheorghiță Zbăganu
Prim-vicepreședinte al Asociației de Prietenie
româno-venezueleană”Simon Bolivar”

Minciunile se bazează pe faptul că oamenii
uită repede și sînt ușor de manipulat dacă ai
banii și forța propagandistică necesară. Odată ce
scopul este îndeplinit, deja nu mai contează.
Minciuna se uită.

Nu, petrolul nostru ne aparține nouă!
Avem certificate cele mai mari rezerve de aur din
lume.
Avem certificată cea de-a patra rezervă de gaze
naturale din lume.
Sîntem o țară cu mari resurse naturale și
energetice.
Acesta este adevărul și asta explică atacurile
constante împotriva Venezuelei.
Nu îi permiteți lui Donald Trump și grupului de
extremiști de lîngă el să-și impună minciunile și
lovitura de stat împotriva Venezuelei.
Cer doar respect pentru Venezuela și am nevoie
de ajutorul vostru pentru a evita un război precum
cel din Vietnem, mai ales aici, în America.
CER PACE!

Iată cîteva minciuni istorice:
-Vietnamezii au atacat pe americani în Golful
Tonkin în 1965.
- Ceaușescu făcea baie în sînge de copil și a
ucis 60000 de oameni, dintre care 4800 la
Timișoara.
- Tot atunci panamezii i-au primit pe americani cu
brațele deschise și nici nu au fost morți – sub
100(în realitate peste 10 000).
- Saddam în 1990 a ucis pruncii nou născuți din
incubatoarele Irakului și tot el în 2003 avea arme
de ucidere în masă.
- Miloșevici era un tiran care voia Serbia Mare și
a masacrat albanezi nevinovați la Racak.
- Gaddaffi voia să își extermine poporul iar
Bashar Assad să îl gazeze.
- Ianukovici voia să vîndă țara la ruși.
De obicei războiul mediatic precede războiul
adevărat. Deie Domnul să mă înșel: uneori nu se
ajunge acolo, de exemplu în Belarus:
(continuare in pag. 3)
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Lukașenko, satanizat vreo 20 de ani, parcă nu mai
e chiar așa de tiran în ultima vreme.
Pericolul de război civil în Venezuela după 23
ianuarie, cînd Juan Guaido s-a autoproclamat
președinte, este imens. Războiul mediatic dezlănțuit
de atunci are scopul evident de a pregăti psihologic
o invazie americană dinspre Columbia și Brazilia.
Invazie care va genera un război civil oribil, de care
se va face vinovat – nu așa? – Maduro .
Credeam că pentru orice om de stînga este
axiomatic că dacă Trump și Bolsonaro sprijină o
tabără înseamnă că dreptatea este de partea
cealaltă. M-am înșelat: există persoane care se
cred de stînga și care înghit propaganda
imperialistă.
Venezuela a intrat într-o nouă fază a războiului
declanșat împotriva ei cu lovitura de stat din 11
aprilie 2013, s-a intensificat în 2013 după moartea
lui
Chavez
cu
violențele
înspăimîntătoare
declanșate de opoziție în 2014 și 2017.
Războiul hibrid contra revoluției bolivariene este
deocamdată ”doar” economic, psihologic și
mediatic. Ultimul este dus de ”analiști” care aplică
rețeta lui Goebbels: o minciună repetată devine
adevăr pentru opinia publică. Iată zece din ele:
1. Venezuela are doi președinți. NU. Constituția
Venezuelei prevede, la art. 233, care este
procedura de a schimba președintele: moartea sa,
demisia, demiterea pronunțată de Tribunalul
Suprem,
incapacitatea
fizică
sau
mentală
constatată de un consiliu medical sau referendum.
Nimeni nu se poate autoproclama președinte. În
oricare din situațiile de mai sus președinte interimar
ar fi vicepreședintele, care proclamă noi alegeri.
2. Guaidó are sprijinul comunității internaționale.
NU. Doar dacă prin ”comunitatea internațională” se
înțelege Vestul dezvoltat, condus de SUA. La 10
ianuarie, la depunerea jurămîntului de către Nicolas
Maduro au fost reprezentanți din peste 80 de țări,
inclusiv China, Rusia, Liga Arabă, Uniunea Africană.
Ele recunosc guvernul Maduro. Guaido este
recunoscut de aceleași state care pe 10 ianuarie au
declarat că nu îl consideră legitim: SUA și Grupul de
la Lima (exceptînd Mexicul) la care s-au adăugat
Georgia, Australia și Israel.
3. Guaidó reprezintă opoziția pașnică. NU. Guaidó
este parlamentar din partea partidului Voluntad
Popular, care nu a recunoscut alegerile

prezidențiale din 2013 și al cărui lider Leopoldo
López, este condamnat pentru violențele guarimbas
din 2014, soldate cu 43 de morți și sute de răniți.
4. Parlamentul ( Asamblea Nacional) este unicul
organ legitim. FALS. Articolul 348 din Constituție dă
dreptul Președintelui să convoace o Adunare
Constituantă iar articolul 349 dispune că Puterea
Constituită (Asamblea Nacional) nu poate bloca
deciziile Adunării Constituante. Decizia de
convocare a Constituantei a fost determinată de
necesitatea de a ieși din blocajul
Parlamentului( Asamblea Nacional) care refuza să
colaboreze cu președintele, place sau nu place, a
fost realizată cu deplină respectare a Constituției.
5. Maduro a fost ales ilegal, pentru ca opoziția a
boicotat alegerile. ALTĂ MINCIUNĂ care se tot
repetă ca o mantra. Alegerile din 20 mai au fost
convocate de aceeași Comisie Electorală și cu
același sistem electoral în care a fost ales și Guaidó
ca deputat. Au fost trei contracandidați care la un
loc au obținut 33% iar alegerile au respectat acordul
din Republica Dominicană între guvern și opoziție,
mediat de fostul premier spaniol Zapatero, care de
altfel a fost și observator la alegeri.
6. În Venezuela nu e democrație. Din 1998 pînă azi
au fost 5 ALEGERI prezidențiale, 6 regionale, 4
municipale, 4 referendumuri constituționale. Adică
23 alegeri în 20 ani. Toate cu același sistem
electoral considerat cel mai sigur din lume chiar de
fostul președinte american Jimmy Carter.
7. În Venezuela este o criză umanitară. Sigur că în
Venezuela este o criză economică, provocată de
războiul economic fățiș care a început odată cu
moartea lui Chavez și agravată de sancțiunile
decise de Congresul SUA (decembrie 2014), de
ordinul executiv al lui Obama care declară
Venezuela un pericol pentru siguranța națională a
SUA (martie 2015), prelungit și amplificat de Trump
(august 2017) cu sancțiuni care au împiedicat
importul de alimente și medicamente. Criza a
provocat o migrație economică de amploare care se
încearcă a fi numită ”exil politic”. Și aceasta mult
exagerată: de exemplu în Mexic au fost 3500 cereri
de azil din Venezuela și 6500 în Honduras.
8. În Venezuela se violează Drepturile Omului.
Morții rezultați în urma violențelor (guarimba) din
2017 au fost 131: 13 uciși de forțele de securitate
(motiv pentru care 40 de membri ai acestor forțe
sînt arestați și se judecă vina lor); 9 polițiști uciși; 5
persoane arse de vii sau linșate de opoziție. Restul

(Continuare în pag.4)
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morților nu au fost din cauza forțelor de securitate: unii au
manipulat greșit explozivii sau au încercat să treacă de
baricadele ridicate de opoziție.
9. În Venezuela nu este libertatea cuvîntului. FALS.
Nu trebuie decît să vezi imaginile lui Guaidó vorbind
public în fața a zeci de microfoane, dînd interviuri în mass
media internaționale sau să vezi jurnalele și televiziunile
controlate de opoziție ca să vezi minciuna. Dacă vrei!

Zece minciuni despre Venezuela
În mass-media occidentalã– deci și în cea a noastrã, care
nu face decît sã colporteze știrile false – se servește
urmãtoarea legendã: Venezuela este socialistã și din
cauza asta oamenii o duc rãu. Maduro este un tiran și din
cauza lui poporul suferã de foame și de boli, iar
hiperinflația a sãrit de 1 la 10000 într-un singur an.
Economia este la pãmînt din cauza socialismului.
Nu se pomenește de sancțiunile contra ei, inițiate de
americani și la care s-au raliat cu servilism multe țãri din
UE. România se întrece în servilism cu altele: a
recunoscut tentativa de loviturã de stat a lui Juan Guaido
și nu știu ce se va întîmpla cu ambasada Venezuelei în
acest context.
Am mai scris despre subiect. Sînt din ce în ce mai
indignat de servilismul clasei noastre politice din ce în ce
mai respingător. Servilism de altfel inutil: dacă tot trebuie
(?) să se prostitueze, măcar dacă ar obține pentru români
avantaje certe, de exemplu renunțarea la vize din partea
SUA sau intrarea în Schengen.

Juan Guaido cu familia, protejat de ”oprimatorul” Maduro!

10. Comunitatea internațională este preocupată de starea
democrației în Venezuela. Această “comunitate
internațională”, reprezentată de SUA și Grupul de la Lima
nu este preocupată de deținuții torturați la Guantánamo;
nici de liderii sociali și apărătorii Drepturilor Omului
asasinați aproape zilnic în Columbia; nici de caravanele
de migranți care fug de doctrina șocului aplicată în
Honduras și nici de relațiile fiilor lui Bolsonaro cu milițiile
paramilitare care au asasinat-o pe Marielle Franco.
Ce se ascunde în spatele ”preocupărilor comunității
internaționale” se numește petrol, aur, coltan. Și tupeul de
a le pretinde nu are limite: fostul director CIA Mike
Pompeo nu a găsit pe altcineva mai potrivit ca
reprezentant al SUA la Grupul de la Lima decît pe Elliott
Abrams , veteran al administrației Reagan, responsabil
pentru Escadroanele Morții din El Salvador și pentru
susținerea teroriștilor Contras în Nicaragua.
Conflictul este geopolitic și deocamdată se dispută pe trei
fronturi: diplomatic, economic și mediatic. Cel mediatic se
face prin bombardarea continuă cu minciuni (prima
victimă a războiului este adevărul) iar cel economic este
la fel de dureros: se blochează fondurile Venezuelei, nu
se permite retragerea depozitelor. Dar este foarte
probabil să i se adauge și componenta militară, ca în
Siria, prin introducerea de mercenari pe teritoriul național
care să comită acte de terorism.
Există șanse ca revoluția bolivariană să depășească
acest moment greu prin negocieri cu mediatori cum ar fi
Papa, sau ONU. Sunt guverne dispuse să medieze, cum
ar fi Mexic sau Uruguay. Dacă nu, se va ajunge la multă
violență și multe suferințe pentru poporul Venezuelei.
Și nu numai.

Voi continua cu o cronologie a războiului economic contra
Venezuelei.
Să ne lămurim măcar asupra a trei probleme:
1. Cine impune sancțiunile?
2. Cine suferă din cauza lor?
3. De ce sînt impuse sancțiunile?
La prima întrebare rãspunsul sare în ochi: le impune SUA și
vasalii ei latino- americani și europeni. Plus Israelul. Nu e
nevoie de alte comentarii.
La a doua întrebare propaganda oficială spune că pînă
de curînd (adică pînă la autoproclamarea lui Juan
Guaido) de sancțiuni nu avea de ce să sufere poporul
Venezuelei, deoarece ele erau îndreptate numai
împotriva lui Maduro și a celor din anturajul lui. Cinismul
mass-media nu are limite. Hai să vedem. Nu vom
menționa sancțiunile individuale, ci doar pe cele care
afectează și pe alții. Apoi vom răspunde și la a treia
întrebare.
Așadar să urmărim cronologia:
5 martie 2013. Moare Chavez.
14 aprilie 2013. Alegeri prezidențiale. Cîștigă, la limită
Nicolas Maduro (50,6%). Oponentul, Henrique Capriles
nu recunoaște alegerile și își cheamă partizanii în stradă.
Scenariu cunoscut: Iugoslavia 2000, Ucraina 2004. Doar
că aici violențele s-au soldat cu morți: 11 chaviști uciși, 65
răniți.
12 februarie 2014 – mai 2014. Guarimba. Opoziția în
frunte cu Capriles încearcă să dea jos președintele prin
forță.
(continuare în pag. 5)
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Violențe, drumuri blocate, camioane cu alimente
jefuite. 42 morți, 850 de răniți. Printre guarimbeiros,
și Juan Guaido. Nereușita loviturii de stat violente
face SUA să caute alte metode pentru a face
populația să se întoarcă împotriva chaviștilor.
Decembrie 2014. Congresul SUA (dominat de
republicani, dar președinte era Obama) dă legea
113-278 ”Lege pentru apărarea drepturilor omului și
a societății civile din Venezuela”. Ea dictează linia
de conduită a guvernului SUA și a vasalilor săi
contra revoluției bolivariene: stabilește posibilitatea
de a se adopta măsuri coercitive în domeniul
economic, financiar și comercial ”lucrînd” împreună
cu ”partenerii strategici” din Organizația Statelor
Americane (OSA) și Uniunea Europeană (UE)
Ianuarie 2015. Agenția de rating Moody degradează
riscul de țară al Venezuelei la CCC: adică ”băi, ăștia
cu investițiile, nu vă băgați, că vă pierdeți banii”.
Dolarii încep să fugă din țară.
Februarie 2015. Agenția de rating Standard an
Poor’s dă o notă și mai rea: CC. Adică nu dați bani
Venezuelei, că rămîneți fără ei.
Martie 2015. Se bagă și Fitch Rating și lansează
alertă de un pretins default al țării. Începe inflația.
8 martie 2015. Intervine acum Obama (da, da, ăla
cu premiul Nobel pentru pace!) și dă ordinul
executiv 13692 care declară Venezuela ”O
amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa
siguranței naționale și a politicii externe a SUA”. Pe
baza ordinului se creează noile atacuri economice la
adresa țării.
Iunie 2015. La mînăreala asta intervine și Franța
prin COFACE, entitate financiară care reia
calificările date de cele trei grații ale ratingului: riscul
investiției în Venezuela este la fel ca în țările
africane măcinate de război civil. Pînă acum e cam
clar ce se urmărește: negarea dreptului la valută al
statului Venezuelean.

Mai 2016. Pînă acum au acționat SUA și vasalii.
Acum Parlamentul (în mîinile opoziției) votează o
lege care anulează toate contractele petroliere,
investițiile internaționale ale statului și emisiunile
de titluri de stat. Pretinde că de dragul luptei
contra inflației: să oprească injectarea de
monedă în economie. Tot atunci banca
nemțească Kommerzbank blochează conturile
mai multor instituții din Venezuela, inclusiv bănci
și PDVSA (cea care exploatează petrolul).
Iulie 2016. Citibank interzice operațiunile cu alte
instituții bancare din țară, inclusiv cu Banca
Centrală din Venezuela. Banca JP Morgan dă cel
mai mare indice de risc din lume țării, deși
Venezuela tocmai a achitat 6 miliarde din datoria
externă.
August 2016. Închiderea conturilor bancare
intermediare în dolari și obligă Venezuela să
opereze cu alte monede, deși veniturile din petrol
încă se calculau în dolari. Țara suferă mari
pierderi datorită noilor costuri de tranzacție, de
schimb și a speculației monetare. Banca Novo
Banco (Portugalia) informează statul că nu mai
poate face operațiuni în dolari datorită presiunii
exercitate asupra ei de alți intrermediari bancari.
Hop și opoziția ( Asta e opoziție? Este. Așa fac
dreptacii!). Adunarea națională(Parlamentul)
declară că acordarea unui împrumut de 482,5
milioane de dolari Venezuelei de către Fondul
latino-american al rezervelor este ilegală!
Septembrie 2016. PDVSA lansează o ofertă de
a schimba 7 miliarde de dolari pentru a-și face
plățile. Agențiile de rating sar în sus toate: nu vă
băgați, că pierdeți banii.
Noiembrie 2016. Banca JP Morgan lansează o
alarmă falsă că PSVSA e în default cu 404
milioane de dolari. ConocoPhilips (petroliști
americani) deschid proces PDVSA.

28 octobrie 2015. John Kelly, șef de armată declară
că în Venezuela e criză umanitară și că SUA are
dreptul să intervină, îndrăgostită fijnd de bravul
popor venezuelean!

Decembrie 2016. Întreprinderea Crane Currency
(căreia Venezuela a avut nesăbuirea să îi
comande tipărirea de monedă) întîrzie deliberat
livrarea ca să creeze haos în populație pe motiv
că nu sunt bani(lichidități).

Aprilie 2016. În fine, începe blocajul financiar.
Instituțiile de stat venezuelene cu conturi în bănci
controlate de SUA primesc restricții de a face plăți în
dolari. FMI intervine și el sunînd goarna ”catastrofei
economice” din țară .

Aprilie 2017. Noul președinte al Adunării
Naționale,
Julio
Borges,
cere
băncilor
internaționale să înceteze legăturile economice și
financiare
cu
Venezuela.
Parlamentul
venezuelean devine un instrument
(continuare în pag. 6)
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de legitimare a blocadei financiare.
Mai 2017. Banca Goldman Sachs cumpără titluri de
stat PDVSA de 865 milioane dolari, operație
declarată ”nulă și neavenită” de președintele
Parlamentului, Julio Borges. Același individ se
întîlnește cu noul consilier al lui Trump pe probleme
de siguranță națională pentru a coordona
sancțiunile financiare și economice contra
Venezuelei.
Iulie 2017. Banca Citybank refuză să primească o
plată din partea statului Venezuelean în titluri de
stat.

24 august 2017. Donald Trump semnează
ordinaul
13808 ”Impunerea de noi sancțiuni Venezuelei”.
Se interzice orice tranzacție cu Venezuela, în
primul rînd cu PSVSA. Tupeul e delirant: Se
interzice ca Venezuela și PDVSA să emită titluri
de stat; se interzice tranzacționarea titlurilor de
stat deja emise; se interzice vărsarea de
dividende către statul Venezuela de entitățile
economice, chiar din Venezuela, care sînt pe
teritoriu American. Este afectat în primul rînd
Citgo, care aparține PDVSA și are trei rafinării și
6000 de stații de distribuire de benzină pe
teritoriul SUA. Motivul? Iubirea de poporul oropsit
al Venezuelei ”sancțiunea a fost redactată cu
grijă pentru a refuza dictaturii o sursă de
finanțare”. Fostul ambasador American la
Caracas, William Brownfield este entuziast: ”Cea
mai bună soluție este să gîtuim economic
guvernul Venezuelei chiar dacă aceasta va
genera ani de suferință pentru popor”. Compania
Euroclear reține 1,2 miliarde de dolari aparținînd
Venezuelei. Bank of China (Frankfurt) refuză o
tranzacție de 15 milioane dolari pentru compania
venezueleană Gold Reserve, Credit Suisse
interzice clienților săi orice tranzacție financiară
cu Venezuela iar SUA începe embargoul
petrolier. Refuză să cumpere petrol de la
Venezuela.
5 septembrie 2017. Canada și SUA se aliază
pentru ”a adopta măsuri contra Venezuelei și
contra persoanelor care sînt vinovate de situația
actuală”. Citgo nu mai poate prelucra petrol din
țară și nu mai poate contribui cu 2,5 miliarde
dolari la bugetul țării.

21 august 2017. Bank Of China, cu sediul în
Panama, informează Venezuela că în urma
presiunilor din partea Trezoreriei SUA
și a
guvernului din Panama nu va mai efectua nici o
tranzacție în dolari cu destinația Venezuela. Peste o
zi, mai multe bănci din Rusia informează guvernul
despre imposibilitatea de a avea tranzacții cu
băncile din Venezuela datorită restricțiilor impuse de
băncile intermediare americane și din mai multe țări
europene. Peste încă o zi, 23 august, același lucru
îl face și holdingul bancar BDC Shandong: oprește
o tranzacție de 200 milioane dolari. Frate frate, dar
să nu se supere Unchiul Sam!

Octombrie 2017. Deutsche Banck informează
banca chineză Citic Bank că îi închide conturile
pentru că a făcut afaceri cu PDVSA. Venezuela
cumpără vaccinuri și medicamente de la
Organizația Mondială a Sănătății, sub egida ONU
iar banca elvețiană UBS refuză tranzacția,
cauzînd o întîrziere a sosirii medicamentelor de
patru luni și dînd peste cap sistemul public de
sănătate.
3 noiembrie 2017. Maduro anunță că Venezuela
a rambursat deja 74 miliarde de dolari din datoria
sa publică. Degeaba, agențiile de rating o țin pe
a lor: riscul de default este imens, catastrofă, nu
dați bani acolo. Se încearcă să se confiște
bunurile PDVSA.
Noiembrie 2017. UE interzice vînzarea de
Continuare în pag.7
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armament pentru Venezuela. Standard and Poors
declară Venezuela în stare de default parțial.
Deutsche Banck închide definitiv conturile Băncii
Centrale
Venezuela.
Venezuela
cumpără
medicamente antimalaria iar Columbia nu le lasă
să intre în țară. Giganții farmaceutici Baster,
Abbot și Pfizer interzic vînzarea de
medicamente
către
Venezuela.
Băncile
intermediare refuză Venezuelei să cumpere
alimente de 39 milioane dolari. Ca să nu fie
mîncare de Crăciun. Standard and Poors declară
Venezuela în stare de ”default selective”.
Jumătate de milion de pneuri deja plătite nu ajung
în țară datorită blocadei financiare.
Ianuarie 2018. Trezoreria SUA se felicită pentru
bunele rezultate ale politicii ei. Înainte, pînă la
falimentarea totală! Președintele Nicolas Maduro
lansează criptomoneda Petro iar Parlamentul
declară nulitatea actului(patrioți nu glumă!). Să nu
fie bani în țară. Se mai fură de SUA un milliard de
dolari în bonuri de tezaur.
Anul 2018 i-a înrăit și mai mult pe dușmanii
revoluției din cauza alegrii lui Maduro.
Rezumat.
Între 2014 și 2017 SUA și vasalii au luptat pentru
apărarea drepturilor omului și a ”societății civile”
din Venezuela manipulînd agențiile de rating,
interzicînd băncilor să facă afaceri cu Venezuela,
blocînd conturile țării, importurile – inclusiv de
alimente și medicamente – sau pur și simplu
furînd proprietăți ale țării. La sancțiuni au
participat și bănci rusești sau chinezești, de frică.
Venezuela a fost declarată pericol pentru
siguranța SUA de Obama și Trump a interzis prin
ordin companiilor americane să aibă afaceri cu
această țară. De mirare este că totuși,
revoluționarii
bolivarieni
au
reușit
să
supraviețuiască trei ani!!!
Scopul textului de mai sus era să ne lămurim
asupra a trei probleme:
1. Cine impune sancțiunile?
2. Cine suferă din cauza lor?
3. De ce sunt impuse sancțiunile?
Răspunsul la 1. este clar. SUA, vasalii săi dar mai
ales stăpînii SUA, transnaționalele. Complexul
militaro industrial.
Și la 2 răspunsul se cam vede. Dar continuăm
cronologia din 2018.

Martie 2018. Companii aeriene anulează zborurile
către Caracas. Columbia, Panama, Mexic. Trump
interzice absolute orice tranzacție cu criptomonedă.
SUA reînnoiește pentru încă un an decretele
13692(Obama) și 13808(Trump). Decretul lui Trump
mai adaugă încă șase măsuri coercitive, ca să
atace stabilitatea financiară. Biroul de Crime
Financiare ale SUA alertează toate instituțiile
financiare mondiale că toate tranzacțiile cu entități
publice din Venezuela sînt suspecte e corupție.
Acuzația face din ce în ce mai greu ca firmele
alimentare (majoritatea private) și laboratoarele
farmaceutice (idem) să poată importa produse de
primă necesitate. În plus sînt blocate alte fonduri de
aproape 2 miliarde de dolari aparținînd statului.
19 martie 2018. Trump semnează ordinul 13827
care interzice tuturor cetățenilor și insituțiilor să facă
tranzacții cu criptomoneda Petro. Prima decizie în
acest sens în scurta istorie a cripromonedelor.
27 martie 2018. Guvernul statului Panama publică
o listă de șase companii venezuelene suspectate de
spălare de bani și finanțare a terorismului. (Pentru
cine nu știe: Panama a fost invadată în decembrie
1989 de SUA, președintele Norriega (fost CIA)
arestat, au fost, oficial, 2000 de morți iar la
conducere a fost pusă o marionetă). Peste o zi
Consiliul Federal al Elveției ordonă sancțiuni
similare contra Venezuelei, rupînd tradiția de
neutralitate a țării.
19 aprilie 2018. Steven McNuchin, secretarul
trezoreriei SUA se întîlnește cu reprezentanți din
Germania, Argentina, Brazilia, Canada, Columbia,
Spania, Franța, Guatemala, Italia, Japonia, Mexic,
Panama, Paraguay și Anglia cărora le cere
imperativ ”acțiuni concrete pentru a restrînge
capacitatea funcționarilor venezueleni corupți și a
rețelelor lor de susținere”, motivînd că Maduro nu
este legitim și deci nu are dreptul să facă operațiuni
financiare pentru Venezuela. Tot în aprilie, SUA și
Columbia creează un grup de spionaj financiar
pentru a bloca importurile de alimente și
medicamente: războiul economic pentru asfixierea
Venezuelei promis de Trump a intrat în faza
internaționalizării.
Mai 2019. Joaca de-a ”Nu te las să îmi plătești și
apoi te dau în judecată”. Nouă milioane de dolari ai
statului sunt confiscați. Erau destinați cumpărării de
echipament pentru dializă. 20000 de pacienți sunt
afectați. Banca italiană Intensa Sanpaolo blochează
banii destinați aranjării standului
Continuare în pag. 8
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Venezuela la a 16-a bienală de arhitectură din
Veneția. Compania petrolieră ConocoPhilips
blochează bunuri ale PDVSA pentru un litigiu de
2,4 miliarde dolari. Intrarea de bani în urma
exportuluui de petrol devine și mai grea.
Compania minieră canadiană Rusoro face la fel,
pentru 1,2 miliarde. Altă companie canadiană,
SNC-Lavalin intentează proces PDVSA la un
tribunal din New York pentru o pretinsă datorie
neplătită de 25 mil. dolari. Guvernul Columbiei
blochează un transport de 400 de tone de
alimente destinate programului CLAP care
permite aprovizionarea a 6 milioane de oameni.
21 mai 2018. Ce nu era pînă acum legitim
Maduro, dar de acum e ”dracul gol”!Este reales
președinte cu 67%! De acum se interzice oricărui
american să cumpere proprietăți în Venezuela.
Consiliul Europei adoptă decizia 2018/901 care
sancționează membrii din administrația țării care
lucrează în sectorul alimentar. Devine imposibil
ca să se cumpere alimente din UE.
August 2018. Brazilia admite că datorită
sancțiunilor nu poate să își onoreze datoria de 40
mil. dolari către compania venezueleană
Corpoelec care furnizează energie electrică
statului brazilian Roraima!
25 septembrie 2018. OFAC sancționează cinci
companii americane pentru că au făcut afaceri
cu Venezuela.
1 noiembrie 2018. Trump dă un decret prin care
autorizează trezoreria să confiște proprietățile
operatorilor din sectorul aurifer din Venezuela
fără nici un fel de autorizație penală. Scop: să
împiedice Venezuela să își recupereze bazinul
minier Orinoco, al patrulea din lume. Secretarul
Trezoreriei SUA declară ”Trebuie să ne
manifestăm indignarea în fața dezastrului cauzat
de ei mediului înconjurător și populațiilor
indigene”. L-a apucat dragostea de populațiile
indigene, care sunt și acum căsăpite în Brazilia.
9 noiembrie 2018. Banca Centrală a Angliei
refuză să restituie Venezuelei 14 tone de aur.
13 decembrie 2019. Compania de cauciucuri
Goodyear își închide porțile. ”Sancțiunile SUA ne
fac imposibilă activitatea”. (Păi dacă nu ați
naționalizat-o, așa vă trebuie. Tiranul de Maduro
a uitat să naționalizeze măcar companiile
americane).
4 ianuarie 2019. Grupul de la Lima (cu excepția

Mexicului) adoptă o rezoluție de înăsprire a blocadei
contra surorii lor, Venezuela. Textul stabilește o listă
de personalități juridice cu care ”nu este voie să se
colaboreze, să li se interzică accesul la sistemul lor
financiar și să li se blocheze activele și resursele
financiare; în plus, vor coopera cu organismele
financiare internaționale pentru a împiedica
acordarea de noi credite Venezuelei”.
8 ianuarie 2019. Trezoreria SUA blochează activele
a 24 de companii private pentru că au făcut afaceri
cu guvernul Venezuelei! Parlamentul Venezuelei
pune gaz pe foc: declară nule și neavenite toate
contractele semnate de PFVSA cu companiile
străine. Scop: să dea faliment PDVSA. (De ce? Că
e de stat. Ciudată anarhie la un dictator feroce ca
Maduro!!). În plus, același parlament (parlament?
Culmea e că lucrează în aceeași clădire cu mult
demonizata Constituantă) aprobă crearea unui fond
de rezervă în străinătate provenind din resursele
deja blocate de SUA și alții pe motive de corupție.
Inițiativă salutată de Mike Pompeo, CIA-istul care
acum e pe post de ministru de externe. Pompeo
exultă: acesta este începutul sfîrșitului! vor fi blocate
toate bunurile Venezuelei din străinătate, așa cum a
pățit și Gaddafi.
25 ianuarie 2019. Imediat după ce Guaido se
autoproclamă președinte (23 ianuarie) trezoreria
SUA declară, halucinant că: ”SUA va folosi toate
instrumentele economice și diplomatice pentru a se
asigura că tranzacțiile comerciale ale guvernului
venezuelean sunt compatibile cu recunoașterea lui
Juan Guaido ca președinte interimar al țării”. Adică
să se fure resursele țării sub pretext că susțin
puterea legitimă. Banca Angliei folosește declarația
ca să își reitereze refuzul de a înapoia cele 1,2
miliarde de dolari Venezuelei. Se înscrie în logica
decisă de Washington și aprobată de Adunarea
Națională, ”parlamentul” Venezuelei care este plătit
din bani publici și lucrează în aceeași clădire cu
Adunarea Constituantă. Suprarealist sau cum?
26 ianuarie 2019. În paralel cu Consiliul de
Securitate ONU, Pompeo cere aliaților USA ”să
deconecteze Venezuela de la sistemul lor financiar”
și să verse toate activele guvernului de la ei din țară
către Juan Guaido. Jaful activelor financiare ale țării
a început. Juan Guaido a devenit peste noapte
miliardar de carton.
28 ianuarie 2019. SUA anunță blocarea unor active
ale PDVSA de 7 miliarde de dolari. Confiscă firma
Citgo iar Guaido pune acolo un nou consiliu de
administrație, deși conturile firmei sînt blocate.
Continuare în pag.9
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12 februarie 2019. Consilierul pe securitate al lui
Trump anunță că ”națiunile și companiile” care
continuă să aibă afaceri cu Venezuela vor avea
probleme ”Ele nu vor fi uitate. SUA vor continua să
exercite întreaga lor putere pentru a proteja bunurile
poporului venezuelean”. Adică toată lumea să
blocheze economia Venezuelei care nu e a
poporului venezuelean?. Cine era vizată? India care
s-a întîlnit cu ministrul petrolului , Manuel Quevedo
ca să cumpere țiței.

De ce România l-a recunoscut pe Guaido? Este
o adevărată trădare națională. Poate că și la noi
vreodată președintele Parlamentului îl declară pe
președinte ilegitim și se autoproclamă interimar
iar China, India și Rusia + aliații lor îl susțin. Cum
ar fi atunci?

Acum putem să răspundem mai clar la întrebarea:
cine a suferit și suferă în urma sancțiunilor și să ne
explicăm și de unde a pornit hiperinflația.

Am mai văzut un asemenea scenariu?

Mai putem să ne minunăm de poporul revoluționar,
care a rezistat pînă acum și să îl admirăm. În Chile
regimul a rezistat doar doi ani.

Dacă Maduro cădea ca urmare a Guarimbei, da,
s-ar mai fi văzut. Dar să reziste 5 ani fără război
civil, protejînd dușmanul trădător din interior
(Guaido), nu.

Răspunsul la a 3-a întrebare. Dar de ce toată
această tortură?

Așa ceva nu am mai văzut!

O explicație ar fi în termeni geopolitici. Venezuela
dispune de cele mai mari rezerve de petrol și aur
din lume, este bogată și în alte resurse (coltan,
fier , bauxită, diamante, apă dulce, gaze. Dar are
tupeul să creadă că acestea sunt ale ei, nu ale
transnaționalelor, nu ale SUA. Asemenea bogății
stîrnesc apetitul prădătorilor.

Ce ni se putea întîmpla dacă nu îl recunoșteam?
Să vedem ce pățește Grecia și Italia, care nu lau recunoscut?

Nu chiar așa de cinic!

Gheorghiță Zbăganu

VENEZUELA
o țară bogatăîn petrol și dorită
colonie de către imperialiștii americani

Bine, dar cu poporul ce au prădătorii? De ce să îl
chinuie? Să îl înfometeze, să îi refuze accesul la
medicamente?
O explicație este că o parte din popor – cea demnă
– refuză sistematic de 20 de ani să își cedeze
suveranitatea transnaționalelor sau SUA. Mai mult,
partea bună a poporului a reușit pînă acum să
reziste la trei încercări ale Imperiului de a le subjuga
țara: în 2002 (lovitura de stat), 2004 (referendumul
de demitere) și 2014 (guarimbas). Acești oameni nu
numai că au demonstrat că este posibil și un alt
drum decît neoliberalismul, dar au dat lecții de
rezistență și de demnitate și celorlalte popoare.
Deci poporul trebuie pedepsit. Pînă cînd va cere în
MIHAILStăpînul
KUTUZOV
genunchi să se întoarcă
și să îl jefuiască în
1745
1813
continuare.
De ce vasalii SUA s-au supus? ..și se supun în
continuare?
Nu văd altă explicație decît că se supun stăpînilor,
SUA. Multi- și Trans-naționalelor. Dacă are cineva
vreuna mai puțin conspirativistă, să mi-o spună.

Coman Voicu

Venezuela trece printr-o
profundă criză economică
și socială determinată de
SABOTAJUL capitaliștilor
din Venezuela și de
Embargoul
economic
impus de SUA asupra
Economiei Venezuelei.

Embargoul economic reprezintă un autentic
”război economic” împotriva Venezuelei datorită
căruia, ACUM, economia venezueleană este
blocată și asediată!
Venezuela, prin conducătorul ei NICOLAS
MADURO, duce o luptă dublă: cu embargoul
economic impus de jandarmii lumii actuale,
Statele Unite ale Americii, și cu reprezentanții
capitalismului FEROCE din interiorul țării
susținut,
de
asemenea,
de
imperialiștii
americani.
În Venezuela este nevoie de LEGE ȘI ORDINE,
este nevoie să fie apărat SOCIALISMUL,

(continuare in pag. 10)
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speranța unei vieți mai umane și mai drepte.

HUGO CHAVEZ - 6 ani de la moarte

Socialismul, apără pe cei mulți, pe cei săraci, pe
cei fără bani. Și ei au DREPTUL LA VIAȚĂ.
Guvernul României și Președinția, au recunoscut
pe Juan Guaido, autointitulatul conducător al
Venezuelei, fără să fie ales de poporul
venezuelean
. Aceasta
echivalează
cu
recunoașterea unei adevărate Lovituri de Stat,
neconformă
cu
normele
internaționale
recunoscute de ONU.
Clasa politică din România postdecembristă
vorbește întruna de democrație, de ”Stat de
drept” dar autorizează IMPOSTURA, FORȚA,
legalizează LOVITURA
DE STAT prin
recunoasterea unui președinte autoproclamat
într-o piață. Este o mare greșeală, a autorităților
române. Nu este o atitudine a unei țări
independente și suverane, așa cum scrie în
Constituție, ci a unei colonii care reacționează
cum îi convine Imperiului. Cîtă ipocrizie și
servilism la aceste autorități!.. Tragedia este că
sînt ale noastre, a românilor! Așa s-a întîmplat și
cînd a fost vorba de țările prietene Irak și Libia.
Venezuela, trebuie să își hotărască singură
soarta politică, economică și socială, fără
intervenția altor state chiar dacă se numesc
Statele Unite ale Americii!
Ca membru al Asociației de prietenie românovenezuelene”Simon Bolivar” l-am însoțit pe tov.
Președinte Petre Ignatencu în vizita pe care
acesta a făcut-o la Ambasada Venezuelei în
România pentru a transmite mesajul de
solidaritate, al membrilor și simpatizanților
asociației dar și a Partidului Comunitar
Comunitar din România, cu eroicul popor
venezuelean care luptă pentru a apăra
independența și suveranitatea țării lor împotriva
imperialiștilor americani care vor să-i subjuge.
Le-am adus la cunoștința reprezentanților legali
ai Venezuelei în România că asociația noastră va
organiza o manifestare publică de solidaritate cu
KUTUZOV
țara lor în fațaMIHAIL
Ministerului
Afacerilor Externe în
1745 - 1813
prima duminică a lunii martie.
Trăiască Venezuela socialistă, liberă și
independentă!

Hugo Chavez este conducătorul Venezuelei
moderne care i-a învățat pe venezueleni să se
apere împotriva imperialismului. A fost președinte
al Republicii Bolivariene a Venezuelei din 2
februarie 1999 pînă la 5 martie 2013 cînd a
decedat după o grea suferință. Și-a iubit atît de
mult țara și poporul său încît nici boala grea nu la putut determina să înceteze activitatea de
slujire a lor.
Hugo Chávez s-a născut la 28 iulie 1954 în
orașul Sabaneta-Venezuela. Militar de carieră, a
trecut la politică și a devenit liderul organizației
politice Mișcarea ”a Cincea Republică” de la
înființarea acesteia, 1997 și a condus-o până în
2007, atunci cînd aceasta a fuzionat cu mai
multe
partide
pentru
a
forma
Partidul Socialist Unit din Venezuela(PSUV), pe
care l-a condus pânã la moartea sa. Urmând
propria ideologie politicã, o combinație dintre
bolivarianism(o doctrinã de esențã naționalistã)
și marxism adaptat la condițiile din Venezuela
începutului de secol XXI denumit de el ”
socialism al secolului XXI-lea”
supranumit
”chavism”.
Hugo Chavez s-a concentrat pe implementarea
unor reforme socialiste în țară ca o parte a unui
proiect social, cunoscut sub numele de
Revoluția Bolivarianã, care prevedea punerea în
aplicare a unei noi constituții, instituții publice noi
caracteristice democrației participative,
(continuare in pag. 11)
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naționalizarea mai multor industrii-strategice
cheie(în primul rînd exploatarea petrolului),
creșterea fondurilor publice de îngrijire a
sãnãtãții și educației și reducerea semnificativã a
sãrãciei.
A fost un critic al neoliberalismului economic, al
globalizării dar și a politicii externe a SUA. A
promovat în permanență socialismul și
colaborarea latino-americană.
La 7 octombrie 2012, Chavez a câștigat alegerile
prezidențiale din țara sa pentru a patra oară
consecutiv, învingându-l pe Henrique Capriles
Radonski fiind astfel ales pentru un nou mandat
de șase ani, pe care din păcate nu l-a putut
exercita doar aproape două luni, de la10 ianuarie
2013 la 5 martie 2013 cînd a murit în urma unei
operații nereușite pentru eliminarea unei tumori
canceroase ce s-a efectuat în decembrie 2012.
Urmașul său la conducerea Venezuelei este
actualul președinte Nicolas Maduro care
continuă implementarea ”chavismului” în condiții
foarte grele.

SCRISOARE DE PROTEST
Către:
Președintele României Klaus Johanis
Guvernul României –
Ministerul Afacerilor Externe
D-nului Ministru Teodor Meleșcanu
Domnule ministru de externe al României
Noi, membrii și simpatizanții Asociației de prietenie
româno-venezuelene”Simon Bolivar”, participanți la
mitingul de solidaritate cu Republica Bolivariană
Venezuela, dar și organizațiile care s-au asociat
demersului nostru, ne exprimăm preocuparea
pentru atentatul la starea de pace și concordie din
sînul poporului multietnic al acestei țări latinoamericane produs prin îngerința brutală în treburile
interne ale acesteia, contrar normelor, recunoscute
internațional, privind relațiile dintre state și
consemnate în documentele Organizației Națiunile
Unite, de către Statele Unite ale Americii la care au
achiesat țările din Grupul de la Lima și unele țări
din cadrul Uniunii Europene, printre care,
regretabil,
și
România,
prin
vocea
dumneavoastră, domnule ministru de externe
Teodor Meleșcanu dar și a președintelui

României, domnul Klaus Johanis, recunoscînd
actul ilegal și anticonstituțional de autoproclamare
ca președinte interimar al Venezuelei a lui Juan
Guaido,
președinte
al
Adunării
Naționale(Parlamentului).
Prin
aceasta
dumneavoastră
recunoașteți
și
sancțiunile
economice criminale intreprinse împotriva Statului
Venezuela de către SUA de peste 5 ani, sancțiuni
care au produs, déjà, pagube uriașe acestuia, cu
efect direct asupra nivelului de trai al poporului
venezuelean prieten.
Avînd în vedere cele de mai sus, condamnăm
acestă intervenție ilegală în afacerile interne ale
Venezuelei.
Considerăm incalificabilă amenințarea cu forța
împotriva președintelui legitim al țării, Nicolas
Maduro,
și
recunoașterea
complet
anticonstituțională a lui Juan Guaido, ca președinte
interimar .
Este inadmisibil, după părerea noastră, ca țări care
declară că au o democratie veche, solidă, să
accepte o asemenea ingerință în politica internă a
unui stat, acțiune care aruncă în aer dreptul
internațional pe baza căruia s-a constituit
Organizația Națiunilor Unite.
Condamnăm în mod deosebit atitudinea servilă a
Guvernului României și a Președintelui, care au
acceptat să participe la această încălcare criminală
a dreptului internațional . Cine poate garanta că în
viitor România – sau oricare alt stat mic – nu va
putea fi pedepsită la fel dacă rezultatul alegerilor nu
este pe placul vreunei superputeri?
Vă amintim că în 1968, cînd o altă coaliție de state
a intervenit în afacerile unui alt stat aliat, atunci, cu
țara noastră, România a știut să aibă o atitudine
demnă, neparticipînd la acțiune. Mai mult , a
condamnat-o public prin vocea președintelui de
atunci al țării noastre.
În concluzie:
Vă cerem să reveniți la o atitudine demnă și să
anulați recunoașterea lui Juan Guaido ca președinte
interimar al Venezuelei dar și a embargoului
economic instituit de SUA acestei țări demne.
Cu cea mai mare considerație
Petre Ignatecu- Președinte al Asociației de
prietenie româno-venezueleană”Simon Bolivar”
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86 DE ANI DE LA MAREA GREVĂ
A MUNCITORILOR CEFERIŞTI
Luptele muncitoreşti de la Atelierele Griviţa,
precum şi din alte locuri, de la începutul lui 1933,
reprezintă unul dintre cele mai importante
episoade ale istoriei luptei clasei muncitoare
pentru drepturi sociale din România, unul care
trebuie cunoscut de toţi cei care ţin cu adevărat
la acest popor, de cei mulţi şi exploataţi.

Aceste lupte glorioase au avut loc într-un context
foarte asemănător cu cel din zilele noastre; în
contextul unei ADÎNCI crize a capitalismului
mondial.
La 1 ianuarie 1933 se anunţă a treia curbă de
sacrificiu, care urma să reducă salariile
muncitorilor cu 10 pînă la 12%. Protestul
muncitorilor este prompt. Pe 13 ianuarie 1933
are loc o mare întrunire de protest a ceferiştilor
din Galaţi, cu participarea a 800 de oameni.
Peste două zile poliţia arestează 16 muncitori
gălăţeni şi, ca urmare, 1000 de tovarăşi de-ai lor
protestează pe străzile oraşului, obligînd
autorităţile să-i elibereze pe 12 dintre cei 16
arestaţi.
Pe 27 ianuarie se pun în mişcare şi muncitorii
bucureşteni. 400 de ceferişti de la Atelierele
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Griviţa se adună şi hotărăsc declanşarea unei
greve de avertisment, de 45 de minute, pentru a
doua zi. Totodată, ei aleg un comitet de grevă
care prezintă următoarele revendicări: plata
integrală a salariilor, anularea curbei de sacrificiu
care îi lovea atît de dureros, reprimirea la lucru a
muncitorilor concediaţi, renunţarea la sistemul
penalizărilor, care iarăşi le tăia din salarii,
încetarea concedierilor. Pe 28 ianuarie acest
memoriu
a
fost
înaintat
ministrului
Comunicaţiilor, Eduard Mirto. La chemarea
comitetului de grevă, muncitorii au ocupat

atelierele, aşteptînd ca solicitările să le fie
rezolvate. Pe 2 februarie, la orele 9.00
dimineaţa, peste 5000 de muncitori se adună şi
ocupă atelierele, în timp ce în faţa atelierelor se
strîng alţi 6000 de oameni, membri ai familiilor
greviştilor, dar şi oameni simpli, din cartier, între
care numeroşi şomeri. La ora 21.00 delegaţia
greviştilor se întoarce de la minister cu
principalele revendicări acceptate, o dată cu ele
fiind acceptate şi revendicările TUTUROR
ceferiştilor din ţară. Crezînd că au învins,
muncitorii griviţeni pun capăt grevei la ora 23.30.
În tot acest timp guvernul îşi pregătea, pe
ascuns, lovitura. Prim-ministrul Alexandru VaidaVoievod a depus în Parlament un proiect de lege
pentru, nici mai mult nici mai puţin, declararea
stării de asediu pe timp de şase luni, însoţită de
introducerea cenzurii. Proiectul de lege a fost
Continuare în pag.13
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adoptat
de reprezentanţii
,,Scânteia
AS'' Nr.nouburgheziei
06 (78) şi moşierimii
cu Iulie-August
202 voturi pentru
şi
43
contra
(pe 4 februarie),
2018
regele Carol al II-lea promulgîndu-l
pagina 12în aceeaşi zi.
Starea de asediu era valabilă în tot Bucureştiul şi
pe o rază de cinci kilometri în jurul acestuia, dar
şi - semnificativ pentru amploarea nemulţumirilor
populare -, la Cernăuţi, Galaţi, Iaşi, Ploieşti,
Timişoara şi în întreaga zonă a Prahovei. De
remarcat că între cei care au votat PENTRU
introducerea stării de asediu s-a numărat şi
cunoscutul politician şi ideolog al extremei
drepte, autoproclamat „prieten al poporului” în
faţa „primejdiei evreieşti” A. C. Cuza. El a
declarat deschis: „Guvernul se află în perfectă
cunoştinţă de cauză şi este SINGURUL în
măsură să judece oportunitatea acestor măsuri”.
Iată, deci, cum „prietenul poporului” A.C. Cuza,
care considera că-i reprezintă pe muncitori mult
mai bine decît comuniştii „străini de neam şi
lege” s-a dovedit un ALIAT de nădejde al
sistemului împotriva celor care, fie şi prin
revendicări pur economice, lipsite de orice
conotaţie „comunistă”, îl ameninţau.
Cine au fost, în acele momente, SINGURII care
se aflau de partea muncitorilor? Ei bine, tocmai
COMUNIŞTII. Încă din martie 1932 conferinţa pe
întreaga ţară a ceferiştilor alesese un Comitet
Central de Acţiune în fruntea căruia se afla
tînărul militant comunist Gheorghe-GheorghiuDej. Dacă, aşa cum se spune acum, comuniştii
erau un partid slab de tot şi fără influenţă, atunci
cum se face că nişte muncitori în mare măsură
NECOMUNIŞTI au decis EI ÎNŞIŞI să fie
reprezentaţi de un COMUNIST? Dacă muncitorii
români nu dădeau doi bani pe un partid amărît
de numai „o mie de membri”, cum se face că
tocmai pe un membru al ACESTUI partid de „o
mie de membri” l-au ales să le reprezinte
interesele? Iată o întrebare la care mercenarii de
azi, cu pretenţii intelectuale, pur şi simplu NU AU
ce să răspundă.
Tocmai ACEST comitet condus de un comunist a
hotărît, la declararea mişelească a stării de
asediu, după ce muncitorilor li se promisese
satisfacerea revendicărilor, să declare o nouă
grevă. Şi, din nou, un fapt care atestă
POPULARITATEA comuniştilor în rîndul maselor,
chiar şi în condiţiile unei crunte ilegalităţi. În
noaptea de 11/12 februarie sînt arestaţi, în toată
ţara, sute de comunişti şi simpatizanţi ai
comuniştilor. Dacă Partidul Comunist cel de1000
de membri era atît de slab cum se spune acum,
cum se face că TOCMAI DE EL se temeau liderii

regimului burghezo-moşieresc în acele zile de
tulburări muncitoreşti? Încă o întrebare la care
anticomuniştii pur şi simplu NU AU CE să
răspundă, pentru simplul motiv că refuză cu
încăpăţînare să gîndească logic. Dar chiar un
parlamentar liberal ca Richard Franasovici va
declara, după reprimarea în sînge a mişcării, că
guvernul a trebuit „să salvgardeze ordinea publică
în contra elementelor COMUNISTE, aflate în slujba
Internaţionalei Roşii de la Moscova”. Deci, ceea ce
era de demonstrat s-a demonstrat. Politicienii
burghezi ai vremii declarau deschis că tocmai
COMUNIŞTII au fost în fruntea mişcării, în ciuda, o
repet, a caracterului PUR ECONOMIC al
revendicărilor acesteia, contrazicîndu-i pe slujitorii
cu pretenţii intelectuale ai burgheziei de azi.
Ca urmare a acestor provocări vădite, ceferiştii de
la Griviţa declanşează greva, pe 15 februarie.
Muncitorii griviţeni ocupă din nou atelierele şi de
data aceasta SUTE DE MII de muncitori din
capitală intră în grevă, în semn de solidaritate cu
fraţii lor de clasă: muncitoarele de la Regie,
muncitorii de la Dürer, cei de la Herdan, Malaxa,
Lemaître, Voinea, Vulcan, Balcani, Mociorniţă. În
aceste condiţii armata a arestat, în noaptea de
15/16 februarie comitetul de grevă, iar în dimineaţa
zilei de 16 a trecut, în forţă, la evacuarea atelierelor
Griviţa. Ca şi în 1918, şi la Lupeni în 1929, armata
A TRAS în muncitori, ucigînd, oficial, trei oameni şi
rănind grav alţi 16. În realitate numărul celor ucişi a
fost de şapte – este vorba de muncitorul
COMUNIST Dumitru Popa, muncitorul UTECIST,
de 19 ani, Vasile Roaită, montorul de numai 17 ani
Ion
Dup,
muncitorul Dumitru
Maier,
pontatorul
Cristea Ionescu şi
hamalii
Ion
Dumitrescu şi D.
Olteanu. Arestaţi au
fost nu mai puţin de
2000 şi printre ei,
din nou, comunişti în
primul
rând
liderul
de
necontestat
al
luptelor, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, apoi
Chivu Stoica şi
Constantin Doncea,
Gheorghe Vasilichi
şi alţii.
Vasile Roaită
(Continuare în pag. 15)
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI

Cine a fost Iuri Andropov?

Cu Mariana-Aurelia Pleșa

„Perspectivă”
Gara de Nord, trebui mutată
Departe, la periferie!
Ne spune-o minte „luminată”
Cu funcție-naltă-n primărie...
În loc vom, vom construi pe dată,
O cîrciumă și-un mic bordel
O pizzerie și-un hotel
Să ne mîndrim pe plan local,
C-avem și noi, un Place pigalle!!!

Un loc de-amor ca-n Paradis
Ce-și are cuibul, la Paris!
Vom face jocuri de noroc,
Va fi Las Vegas, pe-acest loc!
Cu gigollo și-animatoare
Cu proxeneți și-animatoare...
Terenu-acesta, e-o valoare!
Căci gara veche-i un eșec!
Și Moulin Rouge, va fi și-aici!
Cu amintiri, despre Lautrec
Cu miliardari și cu șeici...
Nu mai vrem șine și peroane!
C-avem gipane și avioane!
De populație, nu ne pasă!
Prostimea, să mai stea, și-acasă!
C-o nouă gară-o să vedeți,
În anul 2050!
Că de atîta furătură,
Nu mai avem, infrastructură!
Mormîntul inițial al lui Nicolaen Ceaușescu

Iuri Andropov a încetat din viaţă cu 35 de ani în urmă, în
ziua de 9 Februarie 1984. Cu această ocazie, putem
discuta întrebarea de bază: Cine a fost acest Iuri
Andropov?
În primul rînd a fost un om de seamă în istoria mişcării
Comuniste.
Se cunoaşte puţin despre tinereţea lui Anropov, că s-a
născut în 1914 şi că a participat energic la activităţile
Tineretului Comunist şi apoi Partidului Comunist al URSS,
păstrîndu-şi speranţa în viitor, în ciuda terorii staliniste a
acelei epoci.
Andropov a început să atragă atenţia publicului în anul
1967, cînd a devenit director al KGB. În această poziţie
proeminentă, Andropov a pus capăt definitiv sistemului
sclavagist din Gulag şi, alături de Ministrul de Externe,
Andrei Gromîko, l-a convins pe Leonid Brejnev să
introducă politica de destindere între URSS şi SUA. Spre
a păstra această destindere, Andropov s-a opus
intervenţiilor militare planificate în Afganistan (1979) şi în
Polonia (1981).
După moartea lui Brejnev în 1982, Andropov a devenit şef
de stat al URSS. A părăsit repede politica de ignoranţă a
lui Brejnev şi a admis că existau numeroase probleme
dificile și grave în URSS: Conducerea era coruptă,
bunurile de consum lipseau din magazine, industria era
învechită şi progresul economico-social aproape că nu
mai exista. Andropov s-a străduit cu toată energia sa să
rezolve aceste carenţe. De pildă, corupţia a fost stăpînită
printr-o anchetă generală aşa de severă că mulţi din
vechea echipă politică a lui Brejnev au fost practic epurați
– un caz mai aparte fiind cel al şefului de partid din
Uzbekistan, Şarof Raşidov, care s-a sinucis după ce
Anropov îl interogase la telefon despre falsificarea imensă
a recoltelor de bumbac!
Pentru a îmbunătăţi starea economică ruşinoasă a URSS,
Andropov a preluat ideea Preşedintelui Nicolae
Ceauşescu de a căuta soluţii Marxiste pentru rezolvarea
problemelor unei orînduiri Marxiste. În acest fel, Andropov
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Comuniştii s-au aflat în prima linie a luptelor, comuniştii
au dus greul represiunii, comuniştii au fost liderii eroilor
şi martirilor de atunci. Mişcările muncitoreşti de la
Bucureşti din 13 decembrie 1918, de la Lupeni din
1929, de la Griviţa din 1933, toate au fost, istoria o
arată în mod sigur, conduse, atît ideologic cît şi pe
teren, de comunişti, lucru care explică, de altfel,
amploarea şi combativitatea lor. De aici se desprinde
lecţia că, dacă vrem ca protestele populare şi
muncitoreşti actuale, în condiţiile unei crize la fel de
mari ca atunci, să fie măcar pe jumătate la fel de
combative ca acelea de atunci, noi, comuniştii de azi,
trebuie să urmăm exemplul înaintaşilor noştri şi să
stabilim legături strînse cu masele muncitoreşti,
mergînd, ca şi atunci, de la asigurarea indispensabilei
busole ideologice, pînă la extrem de importanta
participare pe teren. Mişcarea muncitorească actuală
are nevoie de comunişti la fel cum a avut acum 86 de
ani.

Delegația Alianței Comunițtilor depune o coroană la
Monumentul ceferiștilor din Parcul Gării de Nord

Și la Grivița Roșie
Continuare din pag.14

a pus capăt politicii zadarnice de dezvoltare extensivă
a lui Brejnev, înlocuind-o cu ideea unei dezvoltări
democratice şi intensive, unde productivitatea muncii
ar spori prin raţionalizare, automatizare şi
autogestiune în întreprinderi.

Cinste veşnică eroilor şi martirilor
ceferişti din 1933!
Ca în fiecare an noi, comuniștii de azi, am adus un
omagiu tuturor ceferiștilor care care s-au jertfit în timpul
marii greve din februarie 1933 depunînd coroane de
flori la Monumentul din Parcul Gării de Nord dar mai
ales la cel din fața Atelierelor Grivița, locul unde a avut
loc represiunea. Au participat comuniștii de la Partidul
Comunitar din România(PCR), Partidul Comuniștilor,
Partidul Socialist Român și Partidul Comunist din
România(PCdR).
Petre Ignat

Deşi aceste proiecte au avut roade clare
(Productivitatea globală a crescut cu 4% în perioadă
1983-84), proiectele lui, din păcate, au pierit odată cu
tovarăşul Andropov în februarie 1984. După o scurtă
perioadă de conducere a URSS de către Constantin
Cernenko, un fost adept, tînar, al tovarăşului
Andropov, Mihail Gorbaciov, a încercat o versiune
mai radicală a ideiilor sale sub denumirea
„Perestroica” – Un proiect a cărui rezultate merită
discutate într-un alt articol...mai ales că ele au dus la
destrămarea URSS!
Lumea noastră s-a schimbat desigur în aceşti 35 de
ani care au urmat morții premature a tovarăşului Iuri
Andropov. Totuşi, autorul este convins că anumite
probleme au rămas aceleaşi şi că putem învăţa de la
Andropov cum să le rezolvăm cît mai repede – prima
dintre ele fiind corupţia endemică care a devenit
duşmanul întăi al ţării noastre, care ne-a interzis orice
prosperitate sau progres şi care trebuie neapărat
învinsă ca ţara noastră să supravieţuiască şi în viitor!
D.I. Onofrei - elev

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

„Scânteia AS'' Nr. 02 (82) Februarie 2019

pagina 16

S-a constituit Alianța electorală
ALIANȚA „COMUNIȘTI pentru SOCIALISM”

SĂ FIE ÎNTR-UN CEAS BUN!

Adresa redacției: Mun.București, str.11 Iunie nr.23 sect. 5
Adreseinternet: site: www.npcr.ro; e-mail: scanteiaasociatia@gmail.com
Colectivul redacțional
Petre Ignat
Redactor șef (tel. 0745980663)
Tiron Octavian Iulian Secretar de redacție
Sergiu Fendrihan
Redactor
Mariana Aurelia Pleșa Redactor
Coman Voicu
Redactor

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

