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„OMUL
ESTECOMUNIST
COMUNISTDE
DELA
LANATURĂ
NATURĂ”

Recenzia filmului „OMUL ROȘU”
Florian Radu
Filmul Omul Rosu, un documentar semnat Mugur Varzariu despre Petre
Ignatencu, liderul Partidului Comunitar si fost lider al Noului Partid Comunist
Roman, cu care am colaborat îndeaproape din 2006 pînă în 2011, este un film
BUN, un film care captivează și are toate șansele să se constituie într-o piatră de
hotar în analele cinematografiei românesti post-decembriste. Nu voi vorbi aici de
plusurile si minusurile regizorului, cît anume a fost veridic și cît anume a
denaturat, cît a lăudat și cît a persiflat. Intenția mea nu este de a face procesul
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RĂTĂCIȚI ÎN EPOCA DE AUR
Sub acest titlu comun au apărut o serie de reportaje
publicate în Revista Newsweek, în limba română, nr.50
din19-25.04.2019. Newsweek, din România, fiind marcă
înregistrată a Newsweek LLC(SUA) și deci noi, comuniștii,
nu putem să așteptăm aprecieri pozitive la adresa
noastră, a istoriei noastre, a faptelor noastre, trecute sau
prezente, dacă avem în vedere cine publică aici: Sabin
Gherman, Alexandru Lazescu, Cristian Preda, Iulian Fota
sau Vladimir Tismăneanu...sau cui se face reclamă
electorală, Traian Băsescu! Nici eu nu m-am așteptat la
mai mult atunci cînd am fost sunat de ziarista Flavia
Drăgan pentru a-mi solicita un interviu. Am acceptat și am
răspuns la întrebările puse, întrebări care nu apar în
articolul publicat la pg.24 al respectivului număr al acestei
reviste, dar o parte din răspunsuri da, unele din ele
distorsionate. În general, consider articolul „Portret de
comunist, echilibrat, mă rog, cît poate fi un ziarist să fie
obiectiv scriind într-o revistă anticomunistă și mai ales
cînd este vorba de un comunist. Reproduc mai jos
articolul respectiv, permițîndu-mi să fac unele precizări, în
paranteze, care să corectez unele inexactități sau să aduc
unele lămuriri suplimentare. Ca o concluzie, apreciez că:
toate aceste materiale își propun să facă portretul
„nostalgicilor” care „suspină” după „Epoca de Aur” și care
provin din familia lui Nicolae Ceaușescu, dintre primsecretarii de județ și generalii de securitate cu neamurile
lor, cum apreciază Radu Paraschivescu -scriitor și ziarist.
O fi chiar adevărat?
Iată ce arată statisticile oficiale despre acești, porecliți
de massmedia postdecembristă, „nostalgici”:
61%dintre români consideră comunismul„o idee
bună”(sondaj CSOP-IICCMER);
44.4% dintre români consideră că înainte de 1989 se
trăia mai bine, iar 44,7 dintre români-comunismul
a fost un lucru bun pentru România(sondaj
INSCOP);
60% dintre români consideră că oamenii erau mai
patrioți pe vremea comunismului, respondenți de
peste 45 de ani (sondaj CSCI);
37% dintre români consideră că Nicolae Ceaușescu a
fost dat jos de „agenți străini”, 4% îl consideră
valoare națională, iar 2% ar vrea să semene cu el
(sondaj IRES);
64,3% dintre români au o părere bună despre Nicolae
Ceaușescu (într-un sondaj despre părerea
românilor despre președinți), unul din cinci români
are o părere excelentă despre Ceaușescu; 45%
dintre respondenți au sub 49 de ani (sondaj
Institutul de Studii Sociale).
Realizatorii acestui grupaj de articole se străduie să
demonstreze că cei evidențiați în sondajele de mai sus
sînt niște „RĂTĂCIȚI”, ca și subsemnatul, deci, trebuie
combătuți și persiflați!!!
Petre Ignatencu
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Portret de comunist
Flavia Drăgan
Petre Ignatencu (63 de ani) trăiește, din 1989
încoace, într-o disonanță. În opinia sa, România
se va dizolva(se va produce disoluția Statului român-PI),
dacă nu se întoarce pe calea socialismului.
.

Petre Ignatencu este președintele Partidului
Comunist Român, „cel pe care-l știe toată lumea”. În
Registrul Tribunalului București, PCR este(substituit
-PI) de Partidul Comunitar din România, înființat în
2015, cu circa 100 de membri. Când nu luptă pentru
idealul comunist, Ignatencu este șofer de taxi,
meserie pe care o practică din 1984, și este canoist
(kaiacist- PI)la Clubul ”Titanii”.
Revoluția din1989, care nu a fost revoluție,
pentru că „revoluția înseamnă să mergi înainte, nu
să te întorci la capitalism”, l-a împiedicat pe
Ignatencu să obțină carnetul de membru de partid:
ar fi trebuit să primească prețiosul document în
ianuarie 1990. El, însă, nu-i „comunist de
conjunctură”, și, deși anii 90 l-au prins în FSN,
spune că s-a retras, pentru că nu a vrut „să meargă
la furat”, a rămas un muncitor.
Nici comunism n-am avut, de fapt, în România.
Eram în plin socialism (eram în plină construcție a
socialismului-PI) în epoca lui Gheorghiu Dej și a lui
Ceaușescu, care „și-au făcut treaba foarte bine , în
condițiile de atunci”. Mai mult, Ignatencu susține că
„cei care se plâng că au suferit, dacă ar fi fost în
locul comuniștilor, ar fi făcut la fel”.
În istoria învățată de Ignatencu, nici
Experimentul Pitești nu e al comuniștilor, ci
legionarii l-au pus la cale, pe la spatele lui Dej,
„când societatea nu era pe deplin controlată”.
Dovezile istorice arată că Experimentul Pitești,
început în 1949 de Securitate, a constat în
reeducarea prin tortură a deținuților politici,
transformând o parte a deținuților în călăi (o parte
din ei foști legionari) (nu există dovezi că
acest„experiment”a fost aprobat sau dispus de
conducerea PCR- PI).
(continuare in pag. 5)
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regizorului întrucît PERSONAJUL filmului a
făcut acest film mare. Nu Vărzariu l-a făcut mare pe
Ignatencu ci Ignatencu l-a făcut mare pe Vărzariu.
Cît anume e valoros în film și cît anume mai
puțin valoros ține exclusiv de Ignatencu și nu de
Vărzariu, care practic nici nu s-a văzut în film - din
toate punctele de vedere. Deci, ce impresie îmi face
mie Petre Ignatencu, cum apreciez eu gîndirea lui
Petre Ignatencu așa cum transpare ea din acest
film?
Filmul începe cu afirmația lui Ignatencu care
poate șoca pe unii dar care, de fapt, e, în esență,
perfect adevărată: comunist nu este acela care-l
urmează pe Marx ci comunist este omul DE LA
NATURĂ.

Declar că da, e perfect adevărat. Toată
Știința
modernă,
istorică,
socială
și
antropologică, nu face decît să confirme, în
esență, ceea ce spunea Rousseau cu 260 de
ani în urmă: omul se naște bun dar societatea,
asa cum e ea întocmită de “civilizații” domni în
redingotă, îl face rău. Comunismul, Știința a
demonstrat-o bine, acoperă PESTE 90% DIN
ISTORIA UMANITĂȚII. Deci da, omul este de la
natură comunist. Capitalist devine el atunci
cand ALIENAREA capitalistă îl rupe pe de-o
parte de Natură pe de altă parte de semenii săi
și nu în ultimul rînd de munca sa, de EL
ÎNSUȘI. Capitaliștii, după cum am mai arătat,
sînt bogați dar nu sînt fericiți. Ei sug sînge de la
muncitori pînă aproape să crape dar, în ciuda
acestui fapt, ei nu sînt deloc fericiti. Ei caută
plăcere în distracții macabre, în orgii sexuale
stropite de droguri și băutură de proastă
calitate, în curse nebunești de mașini, în tras cu
mitraliera ca Victoraș Micula. Celebrele vînători
de oameni pe care le fac unii mari capitaliști în
filme sînt, din păcate, adevărate. Lumea este
plină de jocuri moderne de gladiatori, ascunse
cu grijă de ochii opiniei publice, dar despre asta
într-un alt articol. Iar dacă domnii capitalisti sînt
nefericiți în ciuda bogăției lor, cu atît mai
nefericiți trebuie să fie sclavii lor, osîndiți, de
vampirii cu joben și Lamborghini, la sărăcie,
foame, nesiguranță, infracționalitate și de
asemenea la droguri. A fi sărac în anul 2019
înseamnă să trăiești periculos. Practic, un om
sărac nu poate fi sigur în nicio clipă că în
secunda următoare nu i se va întîmpla ceva
cumplit. Trist dar asa trăiește, în diverse grade,
marea majoritate a populației. Nu ar plînge

Rousseau cu lacrimi amare dacă ar învia și ar
vedea, într-o mahala mizeră de la marginea
orașelor capitaliste care sclipesc ca argintul, o
confirmare atît de amară a teoriilor lui? Homo
homini lupus, omul e lup față de om, dar mai
trebuie spus că omul tipic al anului 2019, adică
proletar, este și pui care-și așteaptă tăierea, un
biet pui de fermă zootehnică ținut în viață
numai pentru a fi sacrificat mai bine. Ce e rău
cu această lume? Capitalismul e răspunsul.
Capitalismul înseamnă FRICĂ, frica cumplită
pentru ziua de mîine. Omului sărac îi e frică să
nu fie sacrificat sau tranșat de viu în vreme ce
omului bogat îi e frică să nu ajungă cumva
sărac și să i se întîmple același lucru.
Dar omul societăților primitive, pe care în mod
nedrept am fost învățati să-l calificăm primitiv? E un
om care nu trăiește poate atît de mult ca omul
“civilizat” (dacă a fi traficat în cea mai neagră
sclavie se poate chema că ești civilizat), dar care
trăiește sănătos, nu simte frica animalică față de
ziua de mîine, SE BUCURĂ DE VIAȚĂ și își
respectă semenii. Nu e un om care să nu se plîngă
de lipsuri dar e un om care trăiește cu un scop. Am
fost învățați să rîdem de copiii de pigmei pe
jumătate goi și care nu au altă avere decît zîmbetul.
- Zîmbet de puradei păduchioși!... strigă rasiștii
de serviciu, maimuțe nu oameni. Dar acest zîmbet,
oameni buni, este TOTUL, el SPUNE TOTUL, el e
sincer și nu minte. Decît zece rasiști abrutizați de
băutură care nu zîmbesc niciodată mai bine zece
mii de pigmei goi dar pentru care fiecare clipă este
de o bucurie intensă. Păcat că această “civilizație”
capitalistă, mușcă atît de tare și atît de urît din
ultimele oaze de FERICIRE COMUNIST-PRIMITIVĂ
rămase pe această Planetă, și aici nu e vorba doar
de capitalismul omului alb ci și al omului negru (vezi
tratamentul atroce al pigmeilor în Congo sau
deposedarea sistematică a boșimanilor din
Botswana) sau musulman (vezi oprimarea
semangilor, aborigenii negri ai Malaysiei), deoarece
capitalismul transformă în monstru pe orice om
atins, indiferent daca e alb, negru sau cafeniu- că
monștrii ăi mai mari sînt albi e ceva care ține de
conjunctura istorică, nu de esența sistemului.

„Omul e comunist de la Natură”, sînt perfect
de acord cu Ignatencu!
Dar e oare suficient să spui asta? Nu vreau să
joc rolul celui care caută nod în papură, acest rol îmi
displace profund, dar să afirmi că omul e comunist
de la Natură înseamnă să nu reliefezi rolul
comunismului ȘTIINȚIFIC, a ȘTIINȚEI revoluționare
care ghidează Omenirea nu spre întoarcerea la

(Continuare în pag.4)
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comunismul primitiv ci înainte, spre acel comunism
care va face omul să egaleze și chiar să întreacă
zeii. Ce ar însemna comunismul fără partea sa
științifică? O corabie fără busolă, cum se exprima
atît de plastic Stalin. Deci eu, dacă aș fi fost în locul
lui Ignatencu, aș fi spus că omul e de la Natură
comunist
aș fi adăugat că Marx iți dă acea
artie, Aprilie,
Mai dar
2019
busolă ȘTIINȚIFICĂ, singura care te poate ghida
spre comunismul viitorului.

După film Petre Ignatencu în dialog cu spectatorii

Reușita este și surprinderea de către Ignatencu
a
unei
esențe
a
comunismului.
Esența
comunismului, spune Ignatencu, este spiritul de
familie. Într-o familie domină cooperarea, nu
competiția. Și e perfect adevărat. Membrii familiei
nu-și bagă strîmbe care să facă o ciorbă mai bună.
Ei cooperează pentru a face ciorba. Parinții nu-și
sacrifică unul dintre copii pentru a-l ridica pe celălalt
ci fac în așa fel încît TOȚI copiii să se ridice, să
prospere. Iată un comunism curat. Comunismul
este etica familială aplicată iar familia este
comunism aplicat. Interesante sînt secvențele care-l
surprind pe Ignatencu la diverse comemorări.
Comemorarea lui Eminescu, a lui Gheorghiu Dej, a
lui Nicolae Ceaușescu, a Eroilor și Martirilor țărani
de la 1907 și ceferiști de la 1933, sînt evenimente
cu care noi rezonăm și la care am participat direct
în repetate rînduri. Consecvența cu care Ignatencu
și comunitarii săi comemorează pe înaintașii clasei
muncitoare și țăranimii muncitoare e de admirat și e
de natură să fie emulată de noi. Ea ne stimulează
pe noi să fim și mai activi în acest domeniu.
Interesantă și instructivă este demascarea de
către Ignatencu a ipocriziei propagandei burgheze,
care plînge de mila lui Maniu și Coposu dar care
ascunde crimele făcute de ACEȘTI stîlpi ai
burgheziei împotriva clasei muncitoare și țărănimii
muncitoare. Sîntem plăcut impresionați să-l vedem
pe Ignatencu cum demască ipocrizia sistemului cînd
vine vorba de clasa muncitoare: cum se face că
intelectualii au voie să fie clasă, politicienii au voie
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să fie clasă, chiar și mafioții au voie să fie clasă dar
muncitorii nu au voie să fie clasă? De unde această
reticență de a rosti termenul „clasa muncitoare”?
Pentru că aici este vorba de ipocrizie care
intenționează PERPETUAREA SCLAVIEI. Sub
masca democrației liberale, o spunem noi cei de la
PCdR de ani de zile, se ascunde DICTATURA
BOGAȚILOR.
pagina
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Noi nu trăim în democrație, aviz lui Vărzariu, care
a ținut să vorbească la sfîrșit, după încheierea
sesiunii de întrebări și răspunsuri, ca să arate că
are el ultimul cuvînt și care în mod FALS și mișelesc
a identificat capitalismul cu “democratia” și
socialismul cu “dictatura”.
Am considera că prestația lui Petre Ignatencu a
fost de nota zece dacă nu ar fi acel minus care a
caracterizat constant gîndirea domniei sale, și
anume faptul de a considera actuala Chină, sau
China din ultimii 40 de ani, drept “socialistă”. Cînd a
dat exemple de țări socialiste, el a menționat, pe
lîngă Cuba și Coreea de Nord, și China și
Vietnamul, unde nici vorbă nu poate fi vorba de
“spirit de familie” ci de o luptă acerbă pentru un os
de ros, la fel ca în capitalismul occidental “clasic”. O
greșeală, deopotrivă troțkistă și buharinistdengxiaopingistă, o constituie afirmația că
socialismul nu este posibil la nivel național ci doar la
nivel mondial, care este frunza de smochin cu care
șleahta lui Xi Jinping acoperă restaurarea
capitalismului în China și care denotă o confuzie
între victoria socialismului, perfect posibilă, ȘI la
scară națională, și victoria FINALĂ a socialismului,
posibilă, într-adevar, doar la scară mondială.

Petre Ignatencu cu regizorul Mugur Vărzariu(în centru)
împreună cu echipa tehnică și colegii de partid

Încolo, prestația lui Ignatencu este excelentă. Îi dăm
patru stele din cinci, și i-am fi dat cinci din cinci
dacă nu ar fi alunecat în dengxiaopingism.
Îl considerăm pe Ignatencu un om cu care putem
colabora în viitor, de la egal la egal, și cu
respectarea strictă a individualității și independenței
fiecăruia dintre partidele noastre.
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Experimentul a ținut până în 1952 , timp în care
au murit în chinuri aproape 100 de oameni. Țapul
ispășitor pentru regim a fost Eugen Țurcanu, unul
dintre călăi, fost simpatizant legionar, care a fost
executat în 1954. (fără proces?-PI)
Frigul din case îndurat de români în anii 80 și lipsa
alimentelor sunt, de asemenea, relative, pentru
Ignatencu: „Frigul din case - depășea temperatura
care era normală în Marea Britanie, 16 grade, noi
aveam 18 grade și nu era bine. Deci e o chestiune
de interpretare. Se găsea mâncare, dar nu era
diversificată”.
„Noi reușisem să creăm locuri de muncă pentru
23 milioane de oameni, aveau o locuință gratuită,
un viitor asigurat. Erau necazuri cu alimentele, mai
erau, că nu aveam de unde să facem rost de
valută, pentru că prietenii noștri din Occident numai
alimente ne luau, restul refuzau să le ia, să se
creeze un blocaj, să iasă lumea în stradă, ca în
Venezuela”, adaugă, plin de convingere, Ignatencu.
De altfel, pentru acesta, Coreea de Nord și China
sunt modele de urmat, iar știrile despre oamenii
care mor de foame sunt doar propagandă.
Marea nemulțumire a „liderului” comunist e că
românii nu s-au înghesuit să semneze pentru
candidatura partidului la europarlamentare (au
strâns doar 7900 de semnături) și că partidele mici
sunt împiedicate să candideze, pentru că li se cere
un număr foarte mare de semnături. Îl consideră pe
Ion Iliescu „un trădător”, pentru că a abandonat
idealul comunist (PCR-ul,PI), dar îl apreciază pe
Liviu Dragnea , despre care crede că este „un
politician pursânge”. Pentru USR are cuvinte de
ocară - cum să fie un partid democrat, dacă vrea să
interzică PCR (și insemnele comuniste- PI)?
Dacă n-ar fi căzut regimul comunist, astăzi
România era...în spațiu(cucerea spațiul cosmic PI) .
„Cuceream cosmosul, că nu aveam ce face cu
banii. Nu se scurgeau în afara țării ca acum”,
conchide Ignatencu.
În România mai sunt înregistrate la Tribunal alte
două formațiuni comuniste: Partidul Comunist din
România (comuniștii)-(este vorba de Partidul
Comuniștilor-PCOM
PI) și Partidul Comunist
Român-Secolul XXI.
Despre Petre Ignatencu, fotograful Mugur
Vărzariu a realizat un documentar, „Omul Roșu”,
care are premiera sâmbăta, 20 aprilie 2019, la ora
18.30, la Cinematograful Elvira Popescu, din
București.
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O recenzie întîrziatã, la rece!
Aflu din Media cã juriul Festivalului Cinepolitica
2019 a acordat filmului „Omul Roșu” doar o Mențiune
specialã pentru ,,acuitatea, umorul și originalitatea cu
care a tratat un subiect din realitatea româneascã
actualã”.
Umor, un termen prea general. Pentru un juriu cu
pretenții ar fi fost mai indicatã în motivație o nuanțã, și
anume simțul umorului sau mai bine naturalețea cu
care eroul principal se caracterizeazã pe sine cu propriile
acțiuni cu tot sau chiar pe ceilalți, din interiorul partidului
sãu sau din afara lui. Autoironia finã nu e trucatã, nu i-a
fost impusã de regizor, este apanajul oamenilor inteligenți
dar modești care își cunosc valoarea dar și limitele, cãrora
faima nu li s-a urcat la cap. Cîți dintre politicienii aflați la
putere sau chiar în opoziție mai sunt capabili de așa
ceva? Niciunul. Cîți dintre ei au avut mãcar curiozitatea sã
vizioneze acest film? S-ar putea sã avem o surprizã la
acest capitol!
Originalitate, a fost și a ținut de modul de
asamblare a secvențelor filmate, de recursul la memorie,
de alegerea unor situații inedite în care personajul și-a
expus cîteva din ideile crezului sãu politic,de utilizarea fãrã
restricții a simbolisticii de gen, extrem de reușit și
original fiind chiar posterul de prezentare a filmului.
Pentru comentarea termenului de acuitate m-aș
limita nu atît la acuratețea deosebitã a imaginii și
sonorizãrii și nici la sinonimele relaționale manifeste
de altfel(clarviziune, șarm, subtilitate),ci mai degrabã la
înțelesul de ascuțime a ideilor, la un mod incisiv de a le
prezenta. La acest capitol numeroșii spectatori tineri nu
cred cã au fost suficient de pregãtiți pentru a le recepta,
mulți dintre ei necunoscînd bine programul partidului,
trecutul istoric al acestuia și ce a însemnat el cu adevãrat
pentru țarã. I-aș recomanda producãtorului, care a reușit
deja umanizarea unui lider politic suficient demonizat de
un sistem ostil, sã revinã cît de curînd și cu o altã peliculã
axatã în principal pe mesaje explicite prezentate eventual
în antitezã, țintite cãtre exact același public tînãr din seara
premierei și nu numai.
Așa cum șlagãrul te face sã fredonezi zile bune
mãcar refrenul, și acest film rãmîne, te urmãrește în timp
cînd îi descoperi valențe noi, te provoacã sã ieși din
amorțire, din blazare, sã nu capitulezi în prezența
manipulãrii agresive și nejustificate practicate zi de zi la
cel mai înalt nivel al politicii de stat.
Oricum ,,ceva din ce trebuie sã se întâmple s-a
întâmplat deja” cãci notorietatea lui Petre Ignatencu a
crescut considerabil și-l poate duce chiar în postura de
viitor candidat la Președinția României, cu șanse reale de
reușitã.
Dacã se hotãrãște sã o facã îi urez succes!
Prof. Mihaela Radu
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75 de ani de la bombardamentul AMERICAN
asupra Bucureştiulu

Moto:„ Să nu uiţi, Darie!... Să nu uiţi!”

Pe 4 aprilie s-au împlinit 75 de ani de la nejustificatul și
iraționalul bombardament asupra Bucureștiului de către
aviația americană. Un articol pe tema aceasta nu este
inutil să-l scriem noi astăzi cînd cei de la conducerea
politică postdecembristă glorifică acest fapt tragic pentru
bucureșteni, prin gestul slugarnic făcut atunci cînd au
aprobat cu „veselie” construirea unui monument dedicat
atacatorilor, probabil au aplicat si asupra faptelor istorice
a prevederii convenției dintre România și SUA care
prevede că ”orice fapte săvîrșite de militarii americani pe
teritoriul Romaniei vor fi judecați numai în SUA după
legile lor”, adică mai pe înțeles aviatorii americani fiind
eroi pentru America trebuie să fie și pentru noi, românii,
că doar acum sîntem „parteneri strategici” nu-i așa?!! Ca
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Un articol pe tema aceasta nu este inutil să-l
scriem astăzi cînd cei de la conducerea politică
postdecembristă glorifică acest fapt tragic pentru
bucureșteni, prin gestul slugarnic făcut atunci
cînd au aprobat cu „veselie” construirea unui
monument dedicat atacatorilor, probabil au
aplicat si asupra faptelor istorice a prevederii
convenției dintre România și SUA care

prevede că ”orice fapte săvîrșite de militarii
americani pe teritoriul Romaniei vor fi judecați
numai în SUA după legile lor”, adică mai pe
înțeles aviatorii americani fiind eroi pentru
America trebuie să fie și pentru noi, românii, că
doar acum sîntem „parteneri strategici” nu-i
așa?!! Ca o coincidență, numarul victimelor este
apropiat cu numarul victimelor produs de
aceiasi”pacificatori” în Serbia(Iugoslavia) anului
1999. La noi ca si la sîrbi actualele autoritati au
ajuns să se declare „mari prieteni” ai atacatorilor
de atunci. Nu stim dacă în Serbia se află un
monument al “eroilor americani” dar la noi există,
cel din Parcul Cismigiu!! Cîtă recunoștință
slugarnică!!!
Continuare în pag.7
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Iată, pe scurt, ce s-a întîmplat acum 75 de ani.
Acum 75 de ani Bucureştiul, capitala României,
a fost ţinta unui masiv bombardament al aviaţiei
americane. Au fost vizate ţinte civile, cu
deosebire zona Gării de Nord, dar şi partea
centrală a oraşului, zone care nu aveau o
justificare militară, deoarece frontul se afla
departe, la peste 300 km, pe linia Iaşi-Chişinău,
iar luptele încetaseră de la sfîrşitul lunii martie.
Ostilităţile aveau să se reia abia la 20 august.
În jurul orei prânzului, un număr de 220
bombardiere B-17 (numite Fortăreţe zburătoare)
şi 93 bombardiere B-24 (Libertador) au intrat în
spaţiul aerian al României, venind din Italia, iar cu
puţin timp înainte de apropierea lor de capitală,
autorităţile au dat alarma. După 22 iunie 1941, sau făcut zeci de exerciţii, pentru ca populaţia să
se adăpostească, astfel că, pentru mulţi
bucureşteni, alarma din 4 aprilie părea a fi un
exerciţiu. Era o zi de marţi, iar oamenii se aflau la
lucru sau cu diverse treburi în oraş. Spre
exemplu, conferenţiarul universitar Ion Hudiţă
nota că în cursul dimineţii a fost la Universitate,
unde a discutat cu rectorul Horia Hulubei, după
care a decis să se întoarcă acasă în cartierul
Vatra Luminoasă. „De-abia m-am urcat în tramvai
– era unu şi un sfert – şi s-a auzit alarma. Cînd să
trecem de Piaţa Brătianu, sergenţi de stradă şi un
comisar au oprit toate tramvaiele, invitînd lumea
să se adăpostească unde poate. Mă îndrept spre
Piaţa Rosetti şi văzînd toată lumea alergînd
îngrozită, m-am adăpostit în gangul unei clădiri
vechi”.
Gheorghe Zane, profesor la Universitatea din
Iaşi, se afla de cîteva zile în Bucureşti; s-a dus la
Staţia C.F.R. Basarab pentru a-şi ridica bagajele
pe care le expediase din „Capitala” Moldovei. În
Memoriile sale, el avea să scrie: „Alarmă ca şi în
zilele precedente. Populaţia a crezut că este
vorba de un nou exerciţiu şi s-a ascuns în
adăposturi.” S-a conformat şi el, nebănuind ce
avea să urmeze.
Ivor Porter, spion englez reţinut din decembrie
1943 în localul Comandamentului Jandarmeriei,
împreună cu colegul său (tot spion) A.G.
Chastelain, juca bridge. Peste mai mulţi ani, avea
să noteze că în ziua de 4 aprilie 1944, pe la ora
13,45 a auzit„avioanele de vînătoare trecînd
deasupra noastră, dar nu le-am dat nici o
importanţă”; zece minute mai tîrziu, primul covor
de bombe a căzut în direcţia Gării de Nord. Neam uitat pe fereastră pînă a sunat telefonul şi i sa spus subofiţerului să ne conducă la adăpost.
Prima oară am stat acolo doar patruzeci de
minute. Nu era un adăpost în adevăratul sens al

cuvîntului, era doar un coridor la subsol. Femei
plîngeau într-un colţ, convinse că rudele lor care
locuiau în zona Gării de Nord fuseseră omorîte.
Gardienii simţeau nevoia să iasă să vadă ce se
întîmplă, dar erau obligaţi să stea cu noi; ca
prizonieri eram în aceeaşi barcă cu ei. Chas
[Chastelain] cînta la muzicuţă şi noi pălăvrăgeam
despre război, prizonieri sau gardieni la fel de
excitaţi de această schimbare în plictisul cotidian.”
În Gara de Nord se aflau cîteva sute de
moldoveni, evacuaţi pentru a nu rămîne sub
ocupaţia sovietică, de unde urmau să fie repartizaţi
în diferite locaţii din Bucureşti, precum şi din
provincie. Erau mai ales femei, copii şi bătrîni, într-o
stare de totală deprimare şi derută, deoarece îşi
părăsiseră casa şi averea agonisită, iar acum
aşteptau, flămînzi şi obosiţi, într-o gară pe care cei
mai mulţi nu o văzuseră niciodată în viaţa lor. Cînd
s-a dat alarma, aproape toţi au rămas în vagoane,
deoarece nu aveau unde să se adăpostească. Gh.
Zane a trăit şi el emoţia bombardamentului:
„Deodată a început să cadă o ploaie de bombe
dinspre Gară înaintînd în faimosul «covor» spre
centru. Ne-am refugiat în
subsolul hotelului Union la care locuiam, fără să ne
dăm seama de primejdia acestui fel de adăpost.
Bombele cădeau în jurul nostru, continuu…Afară
părea că un infern se declanşase. În adăpost, copii
au început să plîngă şi unele femei să scoată ţipete.
Încet, încet, bubuiturile s-au rărit, până cînd, după
vreo oră, nu s-au mai auzit”. Efectele au fost
cumplite.
După
ce
s-a
oprit
bombardamentul, oamenii au început să iasă din
adăposturi. Mihail Sebastian in Jurnalul său, scria:
„Cînd am ieşit în curte am văzut plutind nenumărate
hîrtii colorate (manifeste probabil) şi am crezut că
într-adevăr avioanele nu aruncaseră altceva decît
manifeste… Primele zvonuri venite din oraş (o
bombă pe Brezoianu, una pe Strada Carol) mi s-au
părut născociri. Cînd am ieşit spre centru, o stranie
agitaţie nervoasă însufleţea străzile, parcă mai mult
din curiozitate decît din groază. Abea mai tîrziu neam dat seama de întinderea dezastrului.”
Gh.Zane şi-a dat seama foarte repede de
proporţiile dezastrului: „se vedea arzînd Athénée
Palace, fum se ridica din alte părţi ale oraşului. Am
ieşit cu Lena din hotel şi cu un sentiment de oroare
ne-am îndreptat spre Athénée Palace care
tot ardea, flăcări ieşeau de prin fiecare fereastră;
ceva mai sus, pe Calea Victoriei, am văzut
fumegînd hotelul Splendid, aproape complet
dărîmat, pe trotuare numai sticlă sfărîmată de la
vitrinele magazinelor distruse de suflul bombelor. În
spatele Ateneului devastat, mai fumega locul
expoziţiei Comitetului de Patronaj.

Continuare în pagina 8
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În sus pe Calea Victoriei, pe stînga şi pe dreapta,
din loc în loc, clădiri dărîmate. Pînă în
str.Frumoasă, mai toate geamurile făcute fărîme;
călcam cu prudenţă şi ocoleam grămezile. Din
str. Sf. Voievozi înspre Gara de Nord,
bombardamentul făcuse îngrozitoare ravagii. Am
văzut un tramvai surprins în mers; conducătorul
mort stătea căzut cu pieptul lipit pe comenzi. Nam mers mai departe.”
Gh. Zane a fost şi el în zonă: „Gara de Nord,
Gara Basarab Mărfuri, Calea Griviţei grav lovite.
Gara de pasageri, la acea oră, două după
amiaza, era înţesată de călători, toţi sau aproape
toţi refugiaţi din Basarabia şi Moldova. Pribegia
lor lua aici sfîrşit”. Ivor Porter a vizitat şi el zona
respectivă: „Gara şi casele ceferiştilor din
împrejurimi au fost grav avariate. Trenurile erau
înţesate de refugiaţii din Basarabia şi Bucovina,
astfel că pierderile de vieţi omeneşti au fost
mari”.
Mihail Sebastian nota la 8 aprilie: „Ieri
dupămasă am fost în cartierul Griviţa. De la Gară
La Bulevardul Basarab, nici o casă – nici una –
n-a scăpat neatinsă. Priveliştea e sfâşietoare. Se
mai dezgroapă încă morţi, se mai aud încă vaiete
de sub dărîmături. La un colţ de stradă trei femei
boceau cu ţipete ascuţite, rupîndu-şi părul,
sfîşiindu-şi hainele, un cadavru carbonizat, scos
tocmai atunci de sub moloz. Plouase puţin
dimineaţa şi peste toată mahalaua plutea un
miros de noroi, de funingine, de lemn ars.
Viziune, atroce, de coşmar. N-am mai fost în
stare să trec dincolo de Basarab – şi m-am întors
acasă, cu un sentiment de silă, oroare şi
neputinţă”. Concluziile contemporanilor sunt
unanime: bombardamentele americane nu aveau
nici o justificare logică. A fost măcelărită
populaţia civilă, lipsită de apărare, au fost
distruse importante bunuri materiale.
Gheorghe Zane nota: „Bombardamentul din 4
aprilie şi cele următoare n-au adus, cred, nici un
folos militar anglo-americanilor; războiul era
decis cînd ele au început, n-au adus, sigur, nici
un folos politic. Opinia publică şi fruntaşii politici
aveau la această dată atitudinile fixate. O serie
de crime inutile, comise în numele eliberării
Europei.”
Pe 4 aprilie 1944, au murit sub bombele
americane 2.942 români, iar 2.126 au fost răniţi.
A fost un moment tragic, care nu trebuie uitat.
PI

Statistici devastatoare
Conferința cu tema „Migrațiune și mentalități –
un sfert de veac de tranziție și bejenie”, susținută de
doctor în științe economice Raluca Prelipceanu, ce
a avut loc în prima jumătate a lunii aprilie curent, a
fost o surpriză totală pentru auditoriu.

În primul rînd, deoarece Raluca Prelipceanu și-a
luat masteratul și doctoratul la Sorbona, cu o temă
similară, în urma unei ample cercetări făcute direct
pe teren, vreme de mai mulți ani, în mai multe țări
europene, SUA și Canada, după care i s-a propus
să lucreze la Banca Mondială sau ca înalt funcționar
în domeniul economic la Bruxelles.
A refuzat, după ce s-a convins de duplicitatea și
fariseismul acestor instituții, și a revenit în România
să ajute la reconstrucția economică a țării.
Dezamăgirea a fost totală, întrucît, la nivelul ei de
instrucție, nu s-a găsit un post în care să fie
angajată ca să-și poată dovedi utilitatea și să-și
cîștige cinstit și demn o pîine. Așa se face că a
intrat în monahism, la o mănăstire din apropierea
orașului Câmpeni, pentru a putea să-și continue
cercetările economice. Scandaloasa situație se
„potrivește” perfect României, țară condusă de prea
mulți incompetenți.
În conferința amintită, Raluca Prelipceanu a
punctat aspecte extrem de grave despre fenomenul
emigrației din România și anume:
- țara noastră este pe locul 2 în lume (după
Siria) ca număr de populație care emigrează, 9
români pe oră, 17% din populația activă a țării, 1/5
din întreaga populație;
- am pierdut 40.000 de medici (2007-2017),
84.000 tineri (2016) sub 36 de ani, din care 19% cu
studii superioare (61% femei);
- sîntem sursă de forță de muncă calificată
pentru Austria, Ungaria, Franța, Germania și
supercalificată pentru SUA și Canada.
Continuare în pag.9
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Consecințele, mai ales pe termen mediu și lung,
sînt înfiorătoare:
- 5-6 milioane de români sînt permanent sau
temporar în străinătate ca emigrați;
- pierdem o mare parte din tinerii care s-au
calificat aici pe cheltuiala statului român;
- a crescut vîrsta la care femeile procrează (de
la 18 ani în 1980 la 30 de ani în 2017);
- copiii rămași în țară abandonează școala,
devin analfabeți, nu primesc educație morală
părintească, motive pentru care vor deveni o mare
problemă peste 5-10 ani;
- diaspora românească nu este coagulată, nu
are putere, nu promovează interesele României, nu
susține interesul național;
- are loc deconstrucția identității umane,
declasarea ei (cei plecați la muncă, chiar dacă au
studii superioare, acceptă munci degradante);
- se schimbă mentalitatea celor plecați,
acceptînd, după un timp, principiile morale ale țării
unde lucrează (homosexualitatea, neasumarea
întemeierii unei familii, bigamia etc);
- emigranții români nu investesc în România
resursele lor financiare. Chiar dacă își construiesc
aici case, cimentul este francez, cărămida
poloneză, instalația electrică olandeză, cea sanitară
germană, aparatura neromânească, deci totul se
reîntoarce în aceste țări;
- 20% dintre cei plecați nu se vor mai întoarce
niciodată în România fiind pierduți definitiv;
- 23% au cerut cetățenie străină (Ungaria, Italia,
Spania, Franța, Canada, SUA);
- dezvoltarea noastră economică este doar din:
industria auto, informatică și consum;
- 40% din suprafața arabilă a țării este
cumpărată de străini;
- marile magazine cu produse agro-alimentare,
distrug agricultura românească (sectorul legumicol,
pomicol, creșterea animalelor) care a devenit una
de subzistență;
- principalele resurse strategice sînt în mîna
străinilor.
Înfiorător de adevărat, sumbru ca perspectivă.
De ce am ajuns aici?
- incompetența clasei politice care conduce țara
de aproape 30 de ani;
MIHAIL KUTUZOV
- lipsa unor programe
și strategii naționale de
1745 -pe
1813
dezvoltare economică
termen mediu și lung;
- nepotismul infiltrat în toate structurile, care
crează imobilism și rezistență la transformare;
- supraîncărcarea schemelor și posturilor
salariale la stat, care duc la cheltuieli uriașe;
- birocrația, mita, recompensarea politică cu
posturi de răspundere după alegeri;
- distrugerea sentimentului patriotic, religios,

dezunirea, trădarea, lașitatea, fac ca noi
singuri să ,,închinăm” țara celui care plătește mai
mult.
În scurt timp nu o să mai avem, chiar dacă
am dori, cu cine să mai îndreptăm lucrurile. Țara
va putea fi împărțită, fără nicio rezistență,
vecinilor.
Concluzia te rog să o tragi tu, cititorule!
Amin!
Preluat după:
https://arhivaromanilor.blogspot.com/2019/04/ralucaprelipceanu-conferinta.htm

Să nu jignim ca să nu fim jigniți!
În
ultimul
timp
massmedia internă și
internațională este din ce
în ce mai ostilă Armatei
(ROȘII)Sovietice și ruse,
prezentînd-o
ca
o
adunătură de „tîlhari și
violatori” referindu-se la
Coman Voicu
mitul comportamentului
unor militari sovietici staționați pe teritoriul
României după 23 august 1944 și pînă la
retragerea
completă
din
anul
1956,
comportament ce este prezentatat ca fiind
încurajat și tolerat oficial de autoritățile sovietice
de atunci în special conducătorului I.V.Stalin.
Pentru eximplificare, iată ordinul dat de Liderul
Sovietic Iosif Visarionovici Stalin în ceeace
privește comportamentul ce trebuie să-l aibe
soldații sovietici în teritoriile cucerite:: ʺOfițeri și
ostași ai Armatei Roșii, ne îndreptrăm spre țara
inamicului, fiecare trebuie să-și păstreze
stăpânirea de sine, fiecare trebuie să fie curajos,
populația din zonele cucerite, indifeent dacă este
vorba de germani, cehi sau polonezi, nu trebuie
să fie supusă abuzului, vinovații vor fi pedepsiți,
în conformitate cu Legea Marțială. În teritoriul
cucerit, relațiile sexuale cu sexul feminin, nu sînt
permise. Cei vinovați de violențe și viol vor fi
împușcațiʺ.
Un ordin asemănător, nu am văzut să fie
dat de Mareșalul Ion Antonescu
Armatei
Române cît s-a aflat în luptă, împotriva Armatei
Roșii.
În acest sens, se cunoaște un episod relatat
de o personă ce a apucat acele timpuri și
anume, atunci cînd trupe sovietice treceau printrun oraş din România, un soldat beat, s-a
(continuare in pag. 10)
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desprins din coloană, ducîndu-se la o fată
ce privea de pe margine, şi a luat-o de mână,
arătîndu-i ca să vină cu el. Țipetele fetei au
alertat un ofiţer sovietic ce conducea coloana,
care a luat un automat de la un soldat şi
deoarece soldatul beat nu s-a supus la somație,
a facut semn cu mîna la populația din jur să se
dea la o parte, şi a tras mai multe focuri în
soldatul turbulent, iar după un mic discurs către
trupă, a dispus ca trupul soldatului nesupus
rigorilor ordinului să fie luat de către un camion
rusesc, şi a plecat mai departe cu întreaga
coloană (relatat de dr. Sergiu Fendrihan). Acest
caz demostrează că autorităţile militare sovietice
au pus în practică indicaţiile liderului suprem,
Stalin.
Un Comunicat al Ambasadei Ruse emis la
sfîrșitul anului 2018 de la București împotriva
acestor mistificări a generat unele comentarii
negative, pe rețeaua de socializare Facebook,
spunîndu-se că Armata Sovietică nu a eliberat
România de fascism, de dominația hitleristă și
alte neadevăruri și comentarii negative și nimic
despre comportamentul ostașilor români în
timpul „războiului din Est!..
Adevărul istoric este altul! Soldații și ofițerii
români, cît timp s-au aflat în război, contra
Armatei Roșii, au comis multe crime și au jefuit
populația civilă, generînd o ură motivată a
populației din teritoriile ocupate, împotriva
Armatei Române. Este posibil, ca unii soldați sau
ofițeri sovietici, dornici de răzbunare, au comis o
serie de abuzuri, după ce ofiţerii și soldaţii
români, cînt au luptat împotriva Armatei
Sovietice, pînă la Stalingrad, nu s-au dus cu flori,
nu au mîncat iarbă timp de trei ani, au comis
multe abuzuri împotriva populației civile.
Aceste adevăruri istorice, le cunosc din istoria
trăită a bunicului meu, care a luptat împotriva
Armatei Roşii, şi apoi după 23 August 1944,
alături de Armata Roşie, pînă în Munţii Tatra din
Cehoslovacia cînd a fost rănit. Să nu uităm că
Ardealul (8 judeţe din cele 23) le-am cedat
Ungariei după Dictatul de la Viena, în data de 30
August 1940, deci trebuieau să se întoarcă la
Patria mamă, România. Prin convenţia de
MIHAILdeKUTUZOV
armistiţiu încheiată
România şi aliaţi, la 12
1745 - 1813
septembrie 1945,
s-a declarat nul şi neavenit
Dictatul de la Viena, Ardealul întorcîndu-se la
Patria Mamă. Cine ne-a garantat acest obiectiv
al nostru ? Numai Uniunea Sovietică, nu
Germania care ne-a luat Ardealul, pe care l-a dat
Ungariei, Cadou de război ți nu SUA sau Anglia.
În concluzie, Armata Roşie a eliberat România
de ocupaţia Armatei germane şi a aliaţilor ei, şi a

înapoiat Ardealul României, iar pentru
distrugerile provocate de Armata Română, în
Uniunea Sovietică, a trebuit să plătim, nu
suficient, datorii de război.

Iosif Visarionovici Stalin, a avut multă
înţelegere față de România şi o parte din
datoriile de război ale României nu au mai fost
plătite. După război, România se afla într-o
situaţie economică foarte grea, iar I.V.Stalin,
cunoscînd această situaţie a României, şi purtînd
o simpatie primului ministru Petrer Groza, liderul
sovietic a acceptat şi modificarea obligaţiilor
româneşti stabilite prin Convenţia de Armistiţiu.
Potrivit
memoriilor
fostului
demnitar
comunist, Gheorghe Apostol, în cadrul unei
discuţii, cu o delegaţie românească, prezidată
chiar de Petru Groza, în septembrie 1945, liderul
de la Kremlin a luat următoarea decizie:„să se
reducă la jumătate plata datoriei pe care
România mai trebuia să o plătească URSS-ului”.
După al II-lea război mondial, Uniunea Sovietică
a ajutat România la reconsrucţia economică,
după distrugerile provocate de bombardamentele
Anglo-americane şi mai târziu de cele germane.
Industria şi agricultura erau înapoiate şi au
beneficiat, de tehnologia performantă pentru
acea perioadă , multe fabrici şi uzine româneşti
au fost înfiinţate cu tehnologie sovietică.
Uniunea Sovietică a fost prietenul nostru,
economic şi militar şi trebuie să rămînă acelaşi
prieten pe care ne putem baza. Astăzi cine este
prietenul nostru adevărat? Doar nu cozile de
topor ale americanilor interesate de bogătiile
României (trădători de neam şi de ţară) care sau transformat în adevărate topoare care taie
adînc, la distrugerea relațiilor de prietenie
Româno-Ruse, relaţii stabilite de peste 140 de
(continuare in pag. 11)
ani.
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Cine alimentează această rusofobie?
Cei care ne insinuează ideea că Federația Rusă
reprezintă dușmanul nostru și trebuiesă să ne
înarmăm de la americani cu armament și tehnică de
luptă, să avem trupe americane și NATO în
România? Este complet fals! Rusia nu a luptat
niciodată contra României! Este o manipulare, o
diversiune elementară, ieftină, care în zilele noastre
nu mai sînt credibile. Românii au început să
gîndească cu capetele lor. Nu mai trebuie să
gîndească alții, cu diverse interese, pentru ei!
Gata cu minciuna, gata cu dezinformarea, gata
cu diversiunea!
Pînă aici! Cea mai mare parte a poporului
român vede cu ochii lor REALITATEA.
Coman Voicu- Asociatia de Prietenie Româno-Rusă

1 Mai 2019 în România
Ziua de 1 Mai, ziua internaţională de luptă şi
solidaritate a celor ce muncesc, a fost sărbătorită
anul acesta în diverse moduri.
În anul când s-au împlinit 133 de ani de la lupta
şi sacrificial muncitorilor de la Chicago s-au găsit
mulţi care au socotit nimerit să denatureze
semnificaţia acestei zile în modurile cele mai
neprincipiale cu putinţă.
Mai precis, toate partidele “oficiale” s-au luat
parcă la întrecere în a ascunde muncitorilor- şi nu
numai muncitorilor, ci tuturor oamenilor săraci în
general, această semnificaţie.
Şi nu numai partidele acestea “oficiale” ci şi
toate marile posturi de televiziune, care cu multe
zile înainte declanşaseră o adevărată campanie de
“ieşire la iarbă verde” sau de luare cu asalt a
litoralului.
Ziua de 1 Mai, zi în care au luptat şi au murit
oameni pentru un ideal măreţ, pentru ziua de lucru
de 8 ore, a devenit prilej pentru capitalişti de a face
“un ban în plus”, de a mai adăuga ceva la profiturile
deja exorbitante pe care le storc de pe urma
angajaţilor, precum şi pentru partidele acestor
capitalişti de a mai smulge ceva capital electoral de
pe urma muncitorilor. Să ne gândim de pildă la
ALDE. Ce are Partidul Alianța Liberalilor și
Democraților de-a face cu ziua de 1 Mai? Au luptat
oare părinţii spirituali ai liberal-democraţilor la
Chicago acum 133 de ani? S-au jertfit ei pentru
drepturile muncitorilor la Chicago acum 133 de ani?
I-au susţinut ei oare pe cei care

luptau ca muncitorii să se bucure de 8 ore zilnice
de lucru? Sau mai degrabă au stat în tabăra
patronilor care au dat atunci ordin să se tragă? !
Acelaşi lucru e valabil şi pentru PNL, celălalt
partid care se revendică oficial de la cei care au
tras în muncitori acum 133 de ani (şi nu numai
atunci). O mai mare batjocorire a zilei de 1 Mai nici
că se putea!
Să ne gîndim acum şi la PSD, partidul “oficial”
al stîngii, partid care, de ochiii lumii, se revendică de
la idealurile clasei muncitoare, dar care, în treacăt
fie
spus,
a
efectuat
cele
mai
mari
privatizări(vînzări) din istoria României.
Ce a făcut acest partid de 1 Mai? A făcut el ceva
pentru a ridica muncitorilor conştiinţa de clasă? Au
făcut oare cei ce se revendică de la Partidul SocialDemocrat al Muncitorilor, înfiinţat în 1893, au făcut
ei ceva pentru a le aminti muncitorilor, măcar în
treacăt, despre tradiţiile lor de luptă? Cei care sînt
acuzaţi tot timpul de mass-media de dreapta că ar fi
“comunişti” sau “criptocomunişti” au făcut oare ceva
pentru a mobiliza clasa muncitoare împotriva
exploatării capitaliste? Au rostit ei măcar o singură
lozincă anti-capitalistă la mitingurile electorale
organizate în Campania lor electorală pentru
europarlamentare?
- Nu!
Tot ce au făcut “tovarăşii” psd-işti a fost să
împartă cîteva pomeni electorale la nişte oameni
amărîţi şi batjocoriţi în fiecare zi de noua elită
capitalistă autohtonă şi străină și să facă promisiuni
electorale şi demagogie în cea mai “bună” tradiţie a
festivismului electoral din România interbelică şi
post-decembristă.

De 1 Mai reprezentanți Partidului Comunitar
au depus flori la Mausoleul lui Dej
Continuare în pag.12
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Părăsind partidele “oficiale”, ajungem la cei ce se
declară comunişti.
Să începem cu:
1.Partidul
Comuniștilor.
Prin
vocea(scrisul)
președintelui Gheorghe Ungureanu, a postat pe blogul
său un eseu-satiră, în stilul caracteristic,
inconfundabil, cu titlul:

1 Mai,Strada....și țopăiala
În anii cei frumoși ai Socialismului, precum și
înainte de xistența regimurilor democrate, sindicatele
muncitorești (numai astfel de sindicate este firesc să
existe) și partidele conduse de Comuniști organizau
mari manifestații sărbătorești în toate țările lumii,
reprimate deseori de autoritățile burghezo-moșierești,
cu sprijinul forțelor organizate ale menșevicilor (socialdemocrați).
Astăzi în foarte puține țări muncitorii, lipsiți de
sindicate și de partidul propriu, se mai întrunesc pentru
cinstirea Zilei Internaționale a Oamenilor Muncii, iar
grupuri minuscule de muncitori cu vederi progresiste
încearcă de 30 de ani să recîștige drepturile pe care
”partidele” ante-decembriste le-au sugrumat și, în
consecință, abia 10-15 inși se mai pot aduna să fluture
cîte un steag singuratic și să asculte mici ”cuvîntări”
lipsite de claritate și de siguranța perspectivei de
schimbare, aproape toate invocînd enigmaticul mamut
PCR, metamorfozat într-o secundă de la extaz
abominabil la tragedie și sinucidere.
La fel se întîmplă în majoritatea țărilor din lume
unde piețele și străzile sînt dominale de efigia
simpaticului corifeu exportator al Contrarevoluției, ”El
Comandante” Che Guevara, medicul argentinian care,
bolnav de Marx, credea că va impune victoria
Revoluției proletare prin Violența armată înfăptuită de o
echipă de 18 combatanți înarmați cu Kalașnikov; CIA și
Rene Barientos, președintele bolivian, făceau haz de
năstrușnicia
Visătorului
scăpat
din
frîiele
Comandantului Suprem, Fidel Castro…
În mari țări ale lumii, unde funcționează legal
partide care își zic ”comuniste”, cu sedii, mijloace
bănești și de comunicare în masă, uneori parlamentari
și ministeriabili, muncitorii, colorați în roșu, galben, roz,
umplu străzile și, țopăind, chiar cîntîd, își pun trupurile
la dispoziția polițiștilor pentru masaj educativ; nimeni
dintre ”comuniștii” inspirați de Marx-Engels-Lenin nu le
spune ce simplu ar fi să-și adjudece drepturile
înrolîndu-se în partidul propriu și, astfel, prin candidații
proprii și vot, ocupînd în organele Puterii locurile care li
se cuvin.
Impunerea prin Forța Străzii este întotdeauna sortită
eșecului și, deci, nu trebuie încercată decît dacă
lipsește dreptul la organizare politică de clasă
autentică; organizarea falsă, pe baza vorbelor goale

despre ”competență” telectualistă duce la
dispariție de pe scena politică (cum a ajuns
celebru cazul Partidului Comuniștilor din
Republica Moldova).
Organizat politic, legal, pentru cucerirea
Puterii, proletariatul nu trebuie să iasă în Stradă
împotriva celor care ie-au dat dreptul la
organizare, solicitîndu-le masajul dorsal, ci
pentru a dovedi că și-a înțeles dreptul și,
eventual, pentru a mulțumi, în vreme ce polițiștii
ar putea aplauda mulțimea de muncitori
manifestînd pașnic în sărbătoare; nimeni n-ar
mai numi ”democrație” brutalul despotism
universal și, mai ales, cel din odiosul imperiu
cotroman romano-german de la Strasbourg.
Să
trăiască
1
Mai,
sărbătoarea
Internațională a Oamenilor Muncii !
30 aprilie 102 e.d.(2019)

1 Mai 2019 la Moscova: foto Mediafax

2. Partidul Socialist Român, deşi partid destul de
semnificativ, nu a organizat vreo actiune publică în
spiritul vechilor tradiţii muncitoreşti, chiar dacă este
în campanie electorală și ar fi putut profita;
3. Partidul Comunitar din România, față de anii
trecuți, anul acesta nu a organizat o manifestație
publică dar a depus flori la Mausoleul Eroilor
Antifasciști și pentru Socialism din Parcul
Libertății(azi Parcul Carol I).
4. Partidul Comunist din România, partid
comunist format din tineri comuniști, născuți și
educați după lovitura de stat din decembrie 1989,
neînregistrat în Registrul partidelor politice, s-a
mobilizat și a depus flori, la același Mausoleu al
înaintașilor comuniști, cunoscut și sub numele
popular de: ”Mausoleul lui Gheorghiu-Dej”. Ei sînt
speranțele adevărate ale mișcării comuniste din
România.
Felicitări tuturor dar mai ales mentorului lor. Florian
Radu.
Trăiască 1 Mai, zi internaţională a luptei de clasă!
Petre Ignat

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

„Scânteia AS'' Nr. 03 (83) Martie, Aprilie, Mai 2019

CASA BUNICILOR

pagina 13

Lucreţiu Pătrăşcanu
– 65 de ani de la moarte

Gh.Bozgan

Este cea mai veche casă din sat, a fost
ridicată prin 1850 și renovată de vreo 5 ori,
ultima dată în 1950 cînd s-a renunțat la
acoperișul de trestie în favoarea țiglei și s-au mai
adăugat doua camere. Așa o știu eu, drept casă
a bunicilor, ea fiind de fapt a stră-stră-bunicilor
mei . Mama a prins-o cînd casa avea doar ..o
cameră, un fel de salon mare, unde în 4 paturi
dormeau bătrînii, iar jos pe, pe saltele (dricale)
de paie dormeau restul,
adică alți vreo 10.

Fericirea era atunci să îți vezi copiii răzînd,
să nu fii bolnav și să ai o bucată de pîine sau
mămăliga la masă. Toată lumea muncea,
începînd de la 5 ani. Nu existau pensii, salarii,
ajutoare sociale iar proprietatea agricolă medie
era de 1ha, adică un pic mai mare ca un teren de
fotbal. De acolo trebuia să îți scoți hrana pentru
tine și animale și să scoți și rezerva pentru anul
următor. Las la o parte că pînă să ajungi la
recoltă te jupuiau băncile și intermediarii evrei.
Comunistii, adică „ticăloșii” pe care îi știți, au
scos țărănimea din evul mediu, le-a dat țăranilor,
gratuit, materiale de construcții să își facă case,
le-a băgat curent electric, le-a ținut copiii, înainte
veșnic flămînzi și bolnavi, în școli, licee și
facultăți, făcînd din ei muncitori de înaltă
calificare dar și intelectuali de marcă și cînd totul
trebuia să meargă bine și să fim stăpîni la noi
acasa, ne-am redescoperit vocația de slugi și neam împușcat binefăcătorul, printre altele pentru
genocid (adică exterminarea de populație) deși 8
milioane de români trăiesc azi numai pentru ca
Ceaușescu a interzis avorturile.

Lucrețiu Pătrășcanu personalitate proeminentă a
Partidului Comunist Român după 23 august 1944, a
fost o victimă a declanșării „Războiului Rece” de
către statele occidentale capitaliste, în frunte cu
SUA, prin crearea Tratatul Atlanticului de NordNATO. NATO este o Alianță militară, a cărui Act
fondator s-a semnat la Washington la 4 aprilie
1949, cu scopul de lupta împotriva URSS și implicit
a celorlalte state est și central europene aliate a
acesteia, printre care și România, a cărei prestigiu
și influență a crescut foarte mult, după Marea
Victorie împotriva fascismului și nazismului în cel
de-al II-lea Război Mondial, în rîndul clasei
muncitoare mondiale, inclusiv a țărilor capitaliste
occidentale. Această situație fiind periculoasă
pentru capitaliștii din țările aflate sub influența SUA,
în urma înțelegerilor postbelice, acestea au decis
să creeze o alianță militară. Intenția constituirii
acesteia a apărut pentru prima oară încă din anul
1946. În acest context URSS a intreprins acțiuni de
contracarare, la început prin măsuri de întărire a
securității interne a noilor state, care au pornit pe
calea construirii socialismului, aflate sub influența
sa. Primele măsuri care s-au intreprins au fost cele
de supraveghere și anihilare a activității
persoanelor cunoscute ca simpatizante a țărilor
occidentale, Marea Britanie, SUA, Franța etc.,
devenite , prin crearea NATO, dușmani ai URSS și
implicit Republica Populară România, persoane
care au aparținut, în țara noastră, în principal
partidelor burgheze(numite și istorice) Partidul
Național Țărănesc, Partidul Liberal, legionarilor dar
și din al partidelor de stînga:Partidul SocialDemocrat, Socialist sau chiar Partidul Comunist,
cazul cel mai cunoscut fiind chiar al lui Lucrețiu
Pătrășcanu,
(Continuare în pag. 14)
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bănuit de colaborare cu serviciile secrete
engleze. Sesizarea autorităților române de
securitate privind bănuiala, că Lucrețiu
Pătrășcanu ar fi putut fi colaborator al serviciilor
secrete engleze, a fost făcută(se pare) de
serviciul secret al Uniunii Sovietice(KGB),
plecînd de la faptul că cei doi reprezentanți ai
PCR în Grupul de pregătire a răsturnării
guvernului Ion Antonescu, Emil Bodnăraș și
Lucrețiu Pătrășcanu, erau și cei agreați de
sovietici(Bodnăraș) și englezi(Pătrășcanu),
atunci aliați. După căderea „Cortinei de fier”
(1990) cercetările în arhivele serviciilor secrete
engleze au confirmat(se pare) temerile
autorităților comuniste române atunci cînd l-au
arestat și condamnat pe Lucrețiu Pătrășcanu
dar au scos la iveală și faptul că fruntașul
țărănist Iuliu Maniu figurează în registrele
seviciilor secrete engleze cu recompense
consistente(bani și bijuterii), pentru serviciile
aduse „Imperiului Britanic”.
Lucrețiu Pătrășcanu s-a născut în ziua de 4
Noiembrie 1900, în orașul Bacău , provenea
dintr-o familie de intelectuali. Tatăl său a fost
istoricul Dumitru D Pătrășcanu iar mama sa,
Lucreția Pãtrãșcanu, provenea dintr-o familie
boiereascã. În tinerețe, devine adept al
învățăturilor marxiste, astfel că în 1919 se
înscrie în Partidul Socialist Român din acel timp
și lucrează ca editor al ziarului acestuia,
Socialismul.
În 1922 absolvă Facultatea de Drept a
Universităii București iar în 1925 obține
doctoratul la Universitatea din Leipzig, cu o
teză despre reforma agrară din România din
perioada1918-1921.
În 1921 este unul dintre membrii fondatori ai
Partidului Comunist din România (PCdR).
Devine tot mai radical în convingerile sale
datorită succesului Marii Revoluții din
Octombrie din Rusia. Încă de tînăr a fost
inspirat de către literatura umanitaristă şi a ales
calea luptei pentru dreptate socială și împotriva
exploatării capitaliste, după ce a fost martorul
reprimării revoltei muncitorilor tipografi din 13
Decembrie 1918. În numele acestui partid,
Pătrăşcanu a îndurat de mai multe ori tortură şi
închisoare, greve ale foamei, reuşind totuşi săşi termine în aceeaşi perioadă studiile de drept,
economie politică, filozofie şi statistică. Un om
de înaltă cultură, Pătrăşcanu şi-a folosit
cunoştinţa nu numai pentru apărarea deţinuţilor
politici socialişti şi comunişti, dar şi pentru a
scrie volume cunoscute precum „Un Veac de
Frămîntări Sociale: 1821-1907”, „Probleme de

Bază ale României” şi „Sub Trei Dictaturi”, în
care a elaborat un punct de vedere novator,
marxist, despre evoluţia economică, socială şi
politică Românească în perioada 1821-1944.
Cele mai deosebite fapte din cariera politică a lui
Pătrăşcanu au avut loc în anul 1944, cînd a reuşit
să unească toate grupările antifasciste din ţară în
cadrul Blocului Naţional Democrat şi a avut un rol
deosebit, și activ, în răsturnarea guvernului condus
de mareşalul Ion Antonescu, punînd capăt dictaturii
sale militaro-fasciste şi declanșînd insurecţia
Antifascistă şi Antiimperialistă pentru Eliberare
Naţională şi Socială de la 23 August. El a redactat
„Proclamația către țară” citită de Regele Mihai I la
Radio România prin care anunța căderea
guvernului fascist al lui Ion Antonescu, la 23 August
1944, și începerea unei noi Ere pentru România. În
urma insurecţiei, Pătrăşcanu a devenit Ministrul
Justiţiei, convingerile sale personale avînd în acest
fel o mare influenţă asupra începuturilor de clădire a
unei noi Românii.
„România poate să trăiască şi va trăi numai
dacă va fi o Romănie democratică...” afirma,
atunci, Lucrețiu Pătrășcanu în discursurile sale.
Lucreţiu Pătrăşcanu a dorit înfiinţarea unei
adevărate democraţii socialiste în România. Cu
acest scop, el a susţinut pedepsirea necondiţionată
a criminalilor de război şi epurarea neviolentă a
sistemului juridic. Un mare proiect al lui Pătrăşcanu
a fost cel de a înfiinţa un sistem a „Judecătorilor
Populari”, prin care aparatul de justiţie al ţării ar fi
fost pus sub supravegherea şi controlul nemijlocit al
maselor populare.
Lucrețiu Pătrăşcanu a fost în acelaşi timp un
distins patriot care a crezut în libertatea şi
suveranitatea deplină a României. Au rămas
celebre spusele lui, la un miting electoral, dintr-un
oraș din Transilvania, în anul 1946: „Înainte de a fi
Comunist, m-am născut Român...” De aceea, nu
numai că a condamnat revizionismul Budapestei, ci,
a şi militat pentru desfăşurarea construcţiei
socialiste în România într-un fel novator, unic, lipsit
de povara dogmelor străine. Trebuie remarcat că
numele lui Stalin a apărut numai o singură dată în
cuvîntările lui Pătrăşcanu, o excepţie rară în acea
epocă în care Comunismul avea doar o singură
patrie (URSS).
Lucreţiu Pătrăşcanu a fost un înflăcărat partizan
al libertăţii şi dreptăţii fără excepţii, după cum s-a
văzut își permitea chiar și libertatea de a colabora
cu serviciile secrete străine(de a trăda). Nu a luat în
calcul faptul că oricît de merituoase sînt faptele sale
în cadrul Partidului Comunist, tovarășii comuniști
nu-i vor ierta trădarea, chiar dacă prezumtivă la
momentul condamnării. Pătrăşcanu a
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fost arestat în seara zilei de 28 Aprilie 1948.
Acest cunoscut apărător al deţinuţilor politici a
devenit din nou un deţinut el însuşi. Ancheta și
procesul a durat timp de aproape 6 ani pînă cînd a
fost judecat, între 6-13 Aprilie 1954, şi apoi executat
în noaptea de 16/17 Aprilie al aceluiaşi an, avea
vîrsta de 53 de ani...

Comunistul Iuri Gagarin
primul pămîntean care a zburat în cosmos
Anul acesta s-au împlinit 58 ani de cînd Iuri
Alekseevici Gagarin, simplu IURI GAGARIN, cel
care a scris prima pagină în istoria explorării
spațiului cosmic, a fost primul OM care a zburat
în spațiul cosmic în data de 12 Aprilie 1961. Cu
această ocazie, dar și cu ocazia împlinirii a 85 de
ani dela naștere, Primăria Generală a
Municipiului
București
prin
Administrația
Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în
colaborare cu Centrul Rus pentru Știință și
Cultură din România au organizat inaugurarea
BUSTULUI acestuia în parcul Herăstrău, azi
Regele Mihai I, din sectorul 1 al Capitalei,
București, duminica, 14 aprilie 2019, în jurul orei
13.00 și sub amenințarea permanentă a ploii.
Au participat peste 200 de persoane, o parte din
aceștia fiind membri și simpatizanți ai Asociației
de Prietenie Româno Ruse, președinte Petre
Ignatencu.
Inițiativa aparține Fundației Internaționale de
Caritate ”Dialogul culturilor – lumea unită”, din
federația Rusă și Centrului Rus de Știință și
Cultură de la București.
La eveniment a participat și cosmonautul român
Dumitru Prunariu, care a ținut un discurs în limba
română,
dar și în limba rusă.
î

Plenara Comitetului Central al P.C.R. din
Aprilie 1968, l-a reabilitat politic şi a cerut
constituirea unei comisii de anchetă care nu s-a
finalizat cu demonstrarea nevinovăției acestuia.
După anul 1989, presa a scris foarte mult
despre cazul Pãtrãșcanu și a condamnat regimul
comunist pentru soarta fostului ministru al Justiției.
Astfel, Lucrețiu Pãtrãșcanu a devenit cel mai
popular comunist din rîndurile partidului și a fost mai
mult lãudat, decât criticat, spre deosebire de alții.
Amintindu-ne cu prilejul împlinirii a 65 de ani
de la moartea sa prematură, este nevoie să ne
amintim cu solemnitate şi mîndrie faptele eroice şi
ideile importante ale lui Lucreţiu Pătrăşcanu, să
celebrăm bilanţurile pozitive ale socialismului
Românesc dar să şi respingem orice tendinţă de a
ignora represiunile şi abuzurile tragice întreprinse
de unii oameni în numele său.

Bustul este realizat de sculptorul rus Alexei
Leonov, fiind donat Primăriei Capitalei de
Federația Rusă, prin Centrul Rus pentru Știință și
Cultură din București.
Cîteva caracteristici ale monumentului:
lungime=400 mm; lățime=580 mm; înălţime –
560 mm; greutate=50 kg; material: bronz.

Petre I. și D.I.Onofrei

Petre Ignat

Cosmonautul Dumitru Prunariu cu membrii
Asociației de Prietenie Româno-Ruse

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

„Scânteia AS'' Nr. 03 (83) Martie, Aprilie, Mai 2019

O zi în Herăstrău
Despre Gagarin se știe în general că a fost
primul om care a zburat in Cosmos efectuînd la 12
aprilie1961 o rotație completă în jurul Pământului,
misiunea VOSTOK 1 încheindu-se cu bine după
108 minute. Se mai știe că a murit șapte ani mai
târziu la 27 martie1968 într-un stupid accident
aviatic.
În ceea ce mă privește, încă din primele clase
de școală primară eram cu mult timp înainte la
curent în legătură cu evenimentul epocal ce avea să
aibă loc întrucît sorbeam cu nesaț lună de lună
revista „Uniunea Sovietică” la care tatăl meu era
abonat. Încă o pusesem în temă și pe bunica mea,
femeie bătrînă extrem de credincioasă care culmea,
nu vedea nimic ofensator la adresa „Divinității” un
eventual zbor în spațiul cosmic,
ci doar o
oportunitate de a-l întîlni pe Dumnezeu!
Dacă Gagarin l-a întîlnit sau nu pe Dumnezeu
rămîne în continuare un subiect de dezbateri
filozofice. Sigur însă a căpătat o altă perspectivă
asupra vieții omului pe Pămînt dar și asupra rolului
acestuia în Univers. Personalitatea lui puternică,
pregătirea exemplară pentru zbor, carisma dar mai
ales curajul de care a dat dovadă l-au transformat
încă din timpul vieții într-un erou planetar care
dăinuie și astăzi în memoria omenirii. Și așa va
rămîne pentru totdeauna.
Dezvelirea bustului lui Iuri Alekseevici Gagarin
în Herăstrău a fost o sărbătoare superbă, o
festivitate extrem de bine organizată, cu
participarea onorantă a singurului cosmonaut
român, Dumitru Prunariu, dar și a Centrului Rus de
Cultură și Știință, a Asociației de prietenie românoruse, a Primăriei generale dar și a altor organizații și
partide politice,inclusiv Partidul Comunitar-PCDR.
Se simțea în atmosferă o emoție vibrantă, se
reconstruise pentru o oră, sau două, o punte
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între două popoare cîndva foarte prietene, un
arc între generații. Seniorii prezenți retrăiau
poate chiar secvențe din propria copilărie când
se jucau împreună cu vecinii lor de aceeași
vîrstă, români respectiv ruși. Eu, de exemplu,
aveam în anii 1956-1958 în vecinătatea casei
mele vreo cîteva fetițe prietene ale căror familii
erau încartiruite în orașul meu. Pe una o chema
Galina și avea o bunică basarabeancă care ne
ajuta să comunicăm mai bine și care ne servea
cu prăjituri delicioase pregătite în casă chiar de
ea.
Plecînd de la data nașterii celui comemorat,
09 martie 1934, l-am identificat, metaforic, ca
fiind fiul spiritual al Dochiei din cunoscuta
legendă românească și tot metaforic l-am plasat
după moarte în Lună, acolo unde un crater îi
poartă numele. Și pentru că dispariția sa a
survenit înainte ca misiunea americană Apollo 11
să fi avut loc, putem spune, tot metaforic, prin
extrapolare, că a fost și primul om care a pășit
pe satelitul natural al Terrei.
Mihaela Radu

Una caldă, una rece
Să ne uităm puţin la ceea ce ni se întîmplă - Ne
plîngem de tot felul de lipsuri, de tot felul de
nerealizări, dar nu vedem pădurea de copaci.
Nici cele bune, nici cele rele!
1. După cum s-a putut constata, omul DAIA,
luat în rîs pentru oi şi altele, îşi vede liniştit de
treabă. Umblă prin ţară, vorbeşte cu fermierii, caută
să atragă şi pe alţii în programul său de redresare a
agriculturii. Se pare că reuşeşte, inclusiv să refacă
irigaţiile. Şi cînd te gîndeşti cu cît entuziasm au fost
distruse canalele de irigaţii prin anii '90... Sper să ne
fie învăţătură de minte! Mult succes, domnule
ministru, sper să apucaţi să vă duceţi programul la
bun sfîrşit!
2 .În ciuda salariilor mărite peste fire, în
majoritatea spitalelor se menţine aceeaşi situaţie
proastă. Spitale mizerabile, unde curăţenia lasă de
dorit şi o mică bacterie te poate lichida, tot felul de
medici falşi prin spitale private şi de stat, acelaşi
personal indiferent şi aceeaşi medici pentru care
pacienţii nu par a fi oameni, ci cazuri. Nu spun că nu
există şi medici eminenţi sau asistente devotate, dar
se pierd în marea celor care au făcut medicină doar
avînd în vedere cîştigurile şi nu vocaţia. Se pare că,
după o pauză ca oamenii să se obişnuiască nu doar
cu salariile, ci şi cu obligaţiile, doamna ministru a
trecut la vizite neanunţate şi la ultimatumuri.
Aşteptăm şi măsurile pentru cei care nu se
conformează.
PC
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SÃ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
cu Mariana-Aurelia Pleșa

1. ORBU Găinii
(de Referendum)

Vă place, cum arată țara
Să ne votați în continuare?
La Referendum, cred c-ar fi,
Prima-ntrebare!
Că a ajuns, precum Sahara!
O țară-n curs de lichidare...
Cu tineret peste hotare,
Unde trudesc pe la stăpîni,
Care de care, mai hapsîni!
Șe de ne-alegeți, tot pe noi,
Că ne-am întors, toți înapoi,
Cu siguranță, garantăm,
Că fără țară, vă lăsăm!
Și-ncontinuare, vă furăm!
Cum am făcut de trei decenii!
Pentru că sîntem, niște genii!
Și țara toată-i o ruină!
De mafioți și hoți, e plină!
Cad poduri rupte, pe șosele!
Cu trenuri cu oameni, în ele!
N-avem industrie, agricultură,
Nu mai avem, infrastructură!
Nu mai avem nici irigații
Că s-au furat și-s prin hambare!
Iar vîntul suflă, pe plantații
În drum, spre deșertificare!
Tăiem păduri și-o luăm la vale!
Distrugem păsări și-animale...
Ucidem urși și căprioare,
Secăm izvoare!...
Că braconajul e în floare!
Și hoții, sînt la vînătoare!
Iar în spitale, mori cu zile
Și-s cîteva, unde cu pile,
Ajung persoanele bogate!
Și-acolo pot fi operate
De-un brancardier, de vreun pompier,
De vreun tîmplar sau chiar dulgher!

Cu diplome falsificate!
Dar avem toți, pensii speciale!
Ce cresc la fel, ca spuma-n oale!
Chiar dacă nu e prea moral
Și-e mai curînd, jaf național!
Nouă, să știți că nu ne pasă!
Banu să iasă!
Și dacă țara-o sărăcim,
Nu, noi plătim!
De-aceea, vrem ca la votare,
Să veniți toți, cu mic, cu mare
Și după cum vor și străinii
S-aveți mereu, ORBU Găinii!

2. Se împart banii primãriei!
Azi e ziua bucuriei!
E-un moment copleșitor
De Satirã și umor!
Avem nevoie de spitale!
Nu de statui și catedrale
Concerte, bîlciuri și-aiureli
Cu rîgete și țopîieli!
Dați banii, la infrastructurã!
Cã țara e spre prãbușire!
Și pînã la actul de culturã,
Ne trebuie SUPRAVIEȚUIRE!
Cu banii, renovați spitale
Și locuințele sociale!
Nu ne donãm pensii speciale!
De care-ar rîde …Caragiale!
1) 20 milioane euro, pentru Catedrala
Neamului și pentru Patriarhie-!!!
2) 80 milioane euro, pentru concerte și statui!
3) 52 milioane euro, pentru lãcașurile de cult!!!
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Dintre prioritățile CHINEI socialiste

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a
detaliat, la începutul lunii martie, poziția,
perspectivele și acțiunile țării sale în fața
conflictelor, provocărilor și a altor probleme de
interes mondial, precum și dezvoltarea relațiilor
internaționale.
La o conferință de presă, Wang Yi a spus că
Beijingul va menține diplomația pe cale pașnică,
în apărarea intereselor naționale și a ordinii
mondiale, dar fără pretenții hegemonice.
"China își va proteja drepturile și interesele
legitime și nu va permite nici o încălcare a
suveranității și demnității sale (...) idealul și
obiectivul Chinei au fost întotdeauna să
interacționeze cu alte civilizații pe baza
respectului reciproc, să trăiască în pace și să
caute o cooperare benefică cu celelalte țări ", a
spus
diplomatul,
asigurând
comunitatea
internațională că națiunea asiatică va trage
întotdeauna concluzii clare cu privire la originile
fiecărei probleme și va acționa în limitele
dreptului internațional.
Pe de altă parte, el a definit multilateralismul
ca o piatră de temelie a sistemului internațional
și a reiterat disponibilitatea guvernului său de a-l
proteja, alături de rolul Organizației Națiunilor
Unite, ca centru al acesteia.
În ceea ce privește denuclearizarea peninsulei
coreene, el a cerut Republicii Populare
Democrate Coreene (RPDC) și Statelor Unite să
fie răbdători, să abandoneze neîncrederea și să
rămînă hotărîți în decizia lor de a pune capăt
acestui proces prin intermediul dialogului politic.
El a insistat ca, înainte de toate, cooperarea
trebuie să fie cel mai bun instrument pentru a
rezolva orice diferență dintre guvernul țării sale si
Statele Unite, în timp ce a facut un apel către
Europa să promoveze față de țara sa "o politică
independenta, consistentă și progresivă".
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Tovarășul Wang Yi a apreciat nivelul bun al
relațiilor Chinei cu Japonia, RPDC, India,
America Latină și Caraibe, Asia de Sud-Est,
Africa și Rusia. Cu privire la Rusia, a apreciat că
atîta timp cît "China si Moscova sînt împreună,
se susțin reciproc, lumea va fi un loc mai sigur,
mai pașnic și mai stabil".
În ceea ce privește actualul conflict indopakistanez și criza din Afganistan, el a susținut
că părțile implicate "trebuie să părăsească"
atitudinile beligerante și "să deschidă" calea
către reconciliere, pace, înțelegere și stabilitate.
Referindu-se la situația tensionată din Marea
Chinei de Sud, ministrul Wang Yi a arătat că
”situația din zonă s-a îmbunătățit, este de
așteptat ca pînă în 2021 să se încheie discuțiile
privind Codul de Conduită și orice păreri și opinii
sînt binevenite.
A consemnat P.I.

ACTUALITATEA VENEZUELEANĂ
1. COMUNICAT
Republica Bolivariană Venezuela respinge
cu fermitate măsurile unilaterale, coercitive,
arbitrare și ilegale anunțate de guvernul
supremațist al lui Donald Trump, care afectează
Banca de Dezvoltare Economică și Socială din
Venezuela (Bandes) și patru (4) importante
instituții financiare și de capital venezuelene, cu
intenția de a restrânge dreptul venezuelenilor la
dezvoltare integrală și la sustenabilitatea
sistemului financiar național și internațional. Acest
atac care atentează direct împotriva inimii
finanțelor poporului venezuelean, demonstrează
ipocrizia imperială americană, care oferă în
manieră înșelătoare un ajutor umanitar fals, în
timp ce atacă sursele de generare a resurselor
Venezuelei prin sancțiuni directe asupra
PDVSA(Petróleos
de
Venezuela)
și
Minerven(Corporația venezueleană a minelor), și
acum împotriva circuitului financiar național, cu
intenția de a împiedica materializarea planurilor
sociale și productive promovate de agenții
economici publici și privați ai țării. Această măsură
coercitivă ilegală afectează mai mult de
23.950.280 de clienți (persoane fizice și companii
publice și private) din interiorul Republicii
Bolivariane Venezuela, fiind de asemenea
direcționată și către cele două mari bănci
comerciale,
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Banca Venezuelei și Banca Bicentenară a
Poporului, a Clasei Muncitoare, Femeilor și
Comunelor. Măsura afectează, de asemenea, în
mod direct cetățenii țărilor înfrățite de pe continent,
direcționînd atacul lor și spre Banca Prodem din
Bolivia și Banca Bandes din Uruguay, cu mai mult
de 641,366 de clienți.
Poporul și Guvernul Republicii Bolivariene
Venezuela vor rămîne fermi în apărarea
independenței lor și a suveranității politice,
economice și culturale. Nici o acțiune supremațistă
disperată, contrară scopurilor și principiilor Cartei
Națiunilor Unite, nu va realiza distrugerea voinței
Poporului venezuelean, moștenitorul luptelor antiimperialiste ale Eliberatorului Simon Bolivar.
Caracas, 22 martie 2019

2. Blocada economică impusă de Statele
Unite asupra Venezuelei-Informații relevante
• Agențiile de evaluare a riscului sînt entități
financiare care funcționează în serviciul politicii
externe a SUA. Venezuela a pierdut mai mult de
1,4 miliarde dolari din cauza informațiilor
manipulante pe care le-au emis aceste firme;
• Blocada impusă de SUA Venezuelei din anul
2014 încoace, cu prima lege de „sancțiuni“,
semnată de Barak Obama și aprobată de Donald
Trump, a costat țara mai mult de 300 de milioane de
dolari în pierdere numai în sectorul alimentar;
• Băncile și instituțiile internaționale execută un jaf
împotriva banilor venezueleni depozitați în
străinătate. Peste 5.000 de milioane de dolari i-au
fost furați Venezuelei de aceste organizații
criminale;
• Instituțiile financiare internaționale au închis
legăturile lor spre Venezuela de teama „sancțiunilor“
din SUA. Ei au anulat în mod unilateral contractele
de corespondență cu țara noastră, aprofundînd
suferința poporului venezuelean;
• Zilnic bănci din SUA și bănci europene limitează și
întrerup procesele financiare asociate Venezuelei.
Ei refuză posibilitatea de a face tranzacții libere. Ei
încearcă să o izoleze pentru a provoca sufocarea
întregii țări;
• Cu presupusele sancțiuni pe care SUA le-a impus
Băncii Centrale a Venezuelei, încearcă să împiedice
guvernul național să importe alimente de bază și
medicamente
esențiale
pentru
tratamentul
pacienților aflați în stare critică;
• "Sancțiunile" semnate de Administrația Trump pe
24 august 2017 interzic sistemului financiar global
să participe la orice tranzacție de cumpărare,
vînzare, negociere sau renegociere a datoriei
suverane a Venezuelei;

• Banca Angliei păstrează sechestrate economii
în aur ale poporului venezuelean în valoare de
1.359 milioane de dolari. Ei refuză să returneze
banii în conformitate cu solicitarea Statelor Unite
și a instituțiilor sale. Este un jaf de pirați ceea ce
fac;
• Banca americană Citibank și-a alocat de
manieră unilaterală cel puțin 196 milioane de
euro de la statul venezuelean, fără nici un motiv
logic. Este un jaf rușinos al patrimoniului
Venezuelei;
• Băncile europene blochează conturile și
prădează resursele Venezuelei ca în perioada de
piraterie. Doar Banca din Londra deține
sechestrați 453 milioane de euro care ar fi fost
destinați pentru cumpărarea de alimente și
medicamente;
• Împotriva Venezuelei a fost comis un furt
nerușinat dirijat din Statele Unite și Europa.
Capitaliștii, care acționează în Venezuela,
prădează resursele națiunii pentru a o sufoca din
interior. Numai banca North Capital a furat 238
milioane de euro de la noi;
• Băncile portugheze s-au alăturat, de
asemenea, în jefuirea bogățiilor din Venezuela.
Ele urmează o politică a Statelor Unite. Nimic
altceva, Novo Bank a sechestrat 1 543 de
milioane de euro;
• Orice operațiune legată de datoria companiei
petroliere naționale PDVSA este afectată de
măsurile coercitive și unilaterale semnate de
Statele Unite împotriva economiei venezuele;
• Din august 2017, Donald Trump a semnat trei
decrete punitive împotriva economiei Venezuelei:
- Împotriva monedei virtuale Petro;
- Împotriva conturilor de încasare;
- Și împotriva aurului venezuelean.
• Odată cu semnarea decretelor de sancționare,
guvernul SUA și-a legalizat politica de intervenție
directă în suveranitatea și afacerile interne ale
Venezuelei;
• "Sancțiunile" au permis guvernului SUA să
aprofundeze și să legitimeze persecuția
împotriva economiei venezuelene, impunînd - de
facto - o blocadă economică și financiară
împotriva Venezuelei;
• Politica de „sancțiuni“, atacul asupra finanțelor
și comerțului dintre națiuni suverane, încercînd
să stabilească o blocadă economică, în scopul
de a produce un colaps în „țara-țintă“,
Venezuela;
• Guvernele care nu ascultă de Washington sînt
atacate financiar pentru a ajuta la preluarea
puterii politice de către forțrlr politice aliniate cu
interesele Statelor Unite;
Continuare în pag.20
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• Relatarea despre existența unei „crize umanitare“
în Venezuela, face parte din scenariul scris de la
nord, pentru intervenția directă sau indirectă în țară;
• Măsurile coercitive și unilaterale, numite
„sancțiuni“, constituie practica deschisă și
nejustificată, a sistemului internațional care face o
blocadă asupra economiei, finanțelor și comerțului
internațional în Venezuela;
• Blocada economică și financiară împiedică
accesul Venezuelei la alimente, medicamente,
produse de bază și finanțare, are un impact
considerabil asupra performanței economice a țării
începînd cu 2015, și care afectează grav poporul
venezuelean;
• Venezuela nu poate negocia datoria suverană și
nici datoria PDVSA din cauza blocadei din Statele
Unite din August 2017;
• În ultimii ani, companiile farmaceutice
multinaționale au refuzat să elibereze medicamente
cumpărate de Venezuela, din ordinul guvernului
SUA;
• Refuzul creditului și blocada financiară în
Venezuela au generat pierderi financiare imense
pentru Republică;
• Așa-numita "Lege publică pentru apărarea
Drepturilor Omului și a Societății Civile în
Venezuela" este instrumentul juridic care dictează
liniile de acțiune pentru politica de blocare a
guvernului SUA față de Venezuela;
• Din 2015, un total de 2 500 de milioane de dolari
în dividende
a transmis Citgo Petroleum
Venezuelei, cifră care în prezent este compromisă
de blocada financiară;
•
Extinderea
sancțiunilor
SUA
împiedică
renegocierea sau restructurarea datoriilor suverane
venezuelene și datoria PDVSA, măsură care
urmărește prevenirea procesului de renegociere cu
creditorii internaționali;
• În martie 2018, administrația Trump a interzis
restructurarea datoriei Venezuelei prin noi sancțiuni
și a împiedicat repatrierea dividendelor Citgo
Petroleum, o companie de stat venezueleană;
• În timpul Summit-ului Americilor, în 2018, SUA și
Columbia au convenit să accelereze mecanismele
de urmărire penală a tranzacțiilor financiare ale
Venezuelei și să obstrucționeze liniile de
aprovizionare a produselor de bază cerute de
Venezuela;
• În octombrie 2018, banca elvețiană Hyposwiss
Private Bank a închis conturile companiei furnizoare
de produse alimentare Kabuco, paralizînd plata
pentru 15,9 milioane de euro pentru o navă cu
peste 90 mii tone de tort de soia destinată
Venezuelei.
Sursa: Ambasada Venezuelei în România

SOLIDARITATE CU VENEZUELA
CUBA condamnă sabotajul terorist
împotriva sistemului electric din
Venezuela
Guvernul Revoluționar condamnă energic
sabotajul la furnizarea de electricitate în
Venezuela, care constituie un act terorist, dirijat
să facă rău populației neajutorate, pentru a o
folosi ca ostatic în războiul neconvențional
declanșat de către Statele Unite împotriva
guvernului legitim condus de către tovarășul
Nicolas Maduro Moros și uniunea civico-militară
a poporului bolivarian și chavist.

Foto: misionverdad.com

Politicienii americani s-au grăbit să
sărbătorească un act care privează populația de
un serviciu de bază fundamental, deja spitale
fără energía necesară pentru a opera, întrerupe
alte servicii elementare indispensabile vieții
cotidiene, cum ar fi: alimentația, furnizarea apei,
transportul, comunicațiile, siguranța publică,
comerțul, tranzacțiile bancare și plata cu cardul;
afectează munca în general și împiedică
funcționarea școlilor și a universităților.
Secvența și modalitatea faptelor amintește
de sabotajul realizat în industria petrolieră, în
2002, comis în acel moment de către o societate
americană proprietară și operatoarea a
sistemului automatizat de producție, rafinare,
transport și distribuire a producției.
La toate acestea se adaugă și războiul
economic și financiar nemilos la care este
supusă Venezuela, cu scopul clar de a învinge
prin lipsuri și privațiuni, voința politică și suverană
a unui popor care nu s-a lăsat ingenunchiat.
Este vorba de o escaladare în războiul
neconvențional condusă de guvernul Statelor
Unite împotriva acestei țări – soră,
Continuare în pag.21
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care se desfășoară în spatele eșecului provocării
din 23 de februarie cu intenția de a introduce prin
forță a unui presupus ajutor umanitar în
Venezuela, sfidând autoritățile legitime ale țării,
violând Dreptul Internațional și normele și
principiile din Carta ONU, cu obiectivul de a
provoca morți și violență la scară mare, ca
pretext pentru o ”intervenție umanitară”

Experiența propriei istorii a Cubei și a altor țări
din regiune, arată că aceste acțiuni sunt
preambulul actelor violente de mare anvergură,
așa cum a fost invazia armată la Plaja Giron în
1961. Comunitatea internațională are suficiente
probe pentru a fi alertată.
Uzurpatorul și auto-proclamatul ”președinte”
creat de către Statele Unite a spus public că,
atunci când va fi momentul, va invoca articolul
187 din Constituție pentru a permite intrarea
misiunilor militare străine în țară și a repetat
exact aceeași frază a mentorilor săi americani:
”Toate opțiunile sunt pe masă”. Trebuie doar să
primească ordin de la Washington, se știe că
prin turneul său prin America de Sud, le-a
solicitat sprijinul anumitor guverne, pentru
intervenția militară în țara sa..
Ofensiva contra Venezuelei este însoțită de o
dură campanie de propagandă macartistă și
coordonată de către Consilierul de Siguranță
Națională al acestei țări, John Bolton, ca pretext
pentru aplicarea cu forța a Doctrinei Monroe,
însoțit activ de către Senatorul anti-cubanez
Marco Rubio, care, prin folosirea frenetică a
rețelelor sociale, evidențiază atenția sa și
implicarea personală și conspirativă, în
manevrele împotriva Venezuelei.
Printre cele mai persistente și rușinoase
declarații, este calomnnia cum că, Cuba are
”între 20 și 25 de mii de efective militare în

Venezuela”, care ”exercită dominația” în această
țară – soră și suverană, și care ”amenință”
membrii glorioasei și luptătoarei Forțe Armate
Naționale Bolivariene. Cuba respinge categoric
această minciună, la fel cum respinge cu aceeași
fermitate insinuarea că ar exista un grad de
subordonare politică a Cubei de către Venezuela
sau invers.
John Bolton este un recunoscut mincinos, cu
acreditări pe termen lung. Acest funcționar a fost
cel care în 2002 a acuzat Cuba că posedă un
program de producere a armelor biologice,
aberație dezmințită public de șeful său din acel
moment, ex - Secretarul de Stat Colin Powell, și
de ex Președintele James Carter. Mai mult, de
frică, Congresul Statelor Unite la investigat pe
Bolton.
De asemenea, Bolton s-a aflat printre
promotorii minciunii că în 2003, guvernul din Irak
poseda arme de distrugere în masă și un program
pentru fabricarea acestora, minciună care,
repetată la toate nivelurile guvernului american și
amplificată prin cele mai importante medii de
comunicare, a servit ca pretext al Statelor Unite
pentru agresiunea și ocuparea militară a acstei
țări din Orientul Mijlociu, plătind un preț de
aproximativ un milion de morți și milioane de
strămutați irakieni și mii de soldați americani morți
și răniți în timpul campaniei militare al cărui
obiectiv a fost la fel, petrolul.
După cum s-a publicat, și persoanele
informate știu, relația bilaterală între Cuba și
Venezuela se bazează pe respect de ambele
părți, pe adevărata solidaritate, pe devotamentul
comun bolivarian și martian, fidelist și chavist, pe
integrarea ”Americii noastre”, independentă și
suverană; pe voința de a practica cooperarea
complementară între popoarele din Sud, și pe
îndîrjirea de a aplica și apăra Proclamația Americii
Latine și Caraibe ca Zonă a Păcii.
În proiectele Convenției Globale de
Cooperare, încheiate între ambele țări, participă
peste 20 de mii de cubanezi, majoritatea femei,
96% dintre aceștia se ocupă cu prestări servicii de
sănătate pentru populație, alții lucrînd în sectoare
ca: educație, cultură, sport și agroalimentar.
Se poate spune că această cooperare a avut
ca efect în Venezuela, doar citînd cîteva date:
salvarea a 1.473.117 de vieți, realizarea a
717.029.310 examene de diagnostic medical,
consultații
oftalmologice
pentru
2.031.309
persoane, administrarea a 12.915.648 vaccinuri
împotriva pojarului și a tuberculozei, la care se pot
adăuga și 3.095.546 de persoane alfabetizate.
Este totalmente fals că Republica Cuba
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participă la operațiuni ale Forței Armate Naționale
Bolivariene sau în serviciile de Securitate. Este o
calomnie difuzată deliberat de către Guvernul Statelor
Unite. Cînd Bolton sau alți politicieni și funcționari ai
guvernului american argumentează așa ceva, mint
intenționat, cu scopuri politice agresive, chiar dacă au
suficiente date și informații și cunosc adevărul.
Cuba nu intervine în treburile interne ale Venezuelei,
cum nici Venezuela nu intervine în cele ale Cubei.
Spre deosebire de Statele Unite, care au 80 de baze
militare în America Latină și Caraibe, incluzînd și pe
cea care uzurpă teritoriul cubanez (Guantanamo), și
vreo opt sute în toată lumea, dispunând de peste 250
de mii de soldați; Cuba nu are nici o bază, în nici o
țară, nici specialiști în tortură și represiune
polițienească, nici închisori secrete, nici forțe navale
sau aeriene dînd tîrcoale țărmurilor și spațiului aerian
apropiat Statelor suverane, nici sateliți care să observe
fiecere detaliu.
Cu minciuna, imperialismul a promovat sîngeroasa
lovitură de stat a lui Augusto Pinochet în Chile, și multe
alte lovituri de stat și dictaturi represive în regiune. Cu
minciuni s-au asasinat peste 10 mii de cetățeni
nevinovați în invazia militară din Panama din
decembrie 1989. Cu minciuni a fost provocată
agresiunea militară și destabilizarea Libiei.
Cu minciuni, Statele Unite și alte puteri, au sprijinit
pînă în ultimul moment disprețuitorul regim de
apartheid în Africa de Sud.
Guvernul Revoluționar avertizează și acuză tendința
de a minți, fără limită și fără oprire, a guvernului
Statelor Unite, avînd consecințe periculoase în trecut și
care s-ar putea repeta.

RUSIA
Putin despre situația de la Caracas,
în convorbire telefonică cu Trump:

"Viitorul țării, o decizie a Venezuelei"

Președintele rus Vladimir Putin a
avut, vineri, o convorbire telefonică cu
omologul său american, Donald Trump,
cu care a discutat despre situația
politică

din

Venezuela

și

despre

denuclearizarea Coreei de Nord.
"Viitorul țării, o decizie a Venezuelei", a
semnalat

Putin,

potrivit

presei

moscovite.

Havana 11 martie 2019

În timpul schimbului de opinii privind
situația din Venezuela, liderul rus a
subliniat că numai venezuelienii au
dreptul de a determina viitorul țării lor.
În acest sens, a adăugat că intervenția
externă în afacerile interne ale națiunii
și încercările de a schimba puterea
subminează perspectivele unei soluții
politice la criză.
Pop Ciprian
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Ambasadorul Cubei la Școala Budești
Vineri 19 aprilie, am luat parte la sărbătorirea
Zilei Școlii Gimnaziale”Gheorghe Manu” din Orașul
Budești jud Călărași în calitate de președinte al
Asociației de Prietenie româno-cubaneze ”Che
Guevara”, asociație întreține o relație de colaborare
de mai mulți ani.
Ca invitat special a participat Ambasadorul
Cubei în România Excelența sa Roberto Cesar
Hamilton Magana cu soția precum și alti membri ai
ambasadei. A fost prezent la manifestare și primarul
interimar al localității domnul Nae Sinel.
Elevii și cadrele didactice în frunte cu directorul
școlii, domnul Daniel Huțan, au creat o atmosferă
de sărbătoare autentică prezentînd oaspeților,
părinților și invitaților un program cultural artistic
diversificat iar la final a avut loc un meci de fotbal
dintre echipa Școlii gazdă și echipa similară a școlii
din localitatea vecină Șoldanu. A învins, după un
joc antrenant, echipa gazdă cu scorul de 3-2.
Aceștia au fost premiați de ambasadorul Cubei cu o
minge de fotbal.
PI

După eșecul întîlnirii dintre Kim Jong UN și Donalt Trump de la Hanoi
Despre ce s-a întîmplat la întîlnirea dintre cei doi
conducători, ai Republicii Populare Democrate
Coreene și Statelor Unite ale Americii, Kim Jong UN
și Donald Trump, din 27 februarie 2019, a fost
prezentat de către Choe Son Hui, Adjunct al
Ministrului Afacerilor Externe al Coreei de Nord și
responsabilă de relația țării sale cu Washingtonul,
într-un cadru oficial, în fața întregului corp
diplomatic acreditat la Phenian și a corespondenților
de presa străini, convocați după întoarcerea
delegației coreene de la Hanoi, la Palatul Culturii
din Phenian, capitala RPDC.

Cîteva aspecte esențiale ale poziției Coreei de
Nord :
“nu există posibilități pentru alte negocieri cu SUA”
"Statele Unite au pierdut o ocazie de aur la
recenta întâlnire la cel mai înalt nivel de la
Hanoi, iar pentru moment nu exista cai pentru
alte negocieri",
"este dificil să se redacteze un text de pace între
două țări implicate tehnic în război de aproape 70
de ani"
Choe Son Hui a dezvăluit faptul că, în
Vietnam, Kim Jong Un i-a spus lui Trump
că:"după 260 de zile de la acordul din
Singapore, a avut multă răbdare și a intreprins
un efort maxim pentru a ajunge la o a doua
întîlnire, unde, însă, Statele Unite s-au
prezentat fără nimic concret, cu dorința de a
obține rezultate politice doar pentru una dintre
părți", și a precizat că:"în ceea ce privește
ridicarea sancțiunilor, ceea a dorit și supus
atenției partea coreeana a fost ridicarea
parțială a sancțiunilor, adică acele
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aspecte care au afectat oamenii simplii și economia acestei tari".
În acest fel, Choe Son Hui a dezmințit ceea ce Președintele Trump a declarat jurnaliștilor din Hanoi,
anume că delegația coreeană ar fi cerut ridicarea totală a sancțiunilor.
Răspunzînd întrebării adresate de un ambasador occidental, ea a spus că"nu este în măsură să
declare dacă țara sa va relua testele nucleare sau dacă se pregătește pentru aceasta".
A mai reamintit că, în data de 12 iunie 2018, la Singapore, țara sa a venit cu propuneri concrete pentru
a rezolva problemele care împiedică dezvoltarea relației bilaterale cu Washingtonul, iar aceste aspecte,
evident, nu au fost ascultate sau înțelese de omologul american.
D-na Choe Son Hui este de formație filolog, cercetător și apoi, diplomat cu rangul de Consilier în
Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului RPDCoreene, vorbește fluent în limba engleză, a fost
traducător principal și interpret în cadrul discuțiilor în format de șase părți de la Beijing. În funcția de acum
este din 2018.
Ciprian POP

9 MAI – Ziua Victoriei împotriva fascismului
Anul acesta s-au împlinit 74 de ani de la istoricul 9 Mai 1945, zi în care Germania nazistă, care a declanşat
cea de-a doua conflagraţie mondială, a capitulat necondiţionat după sîngeroasele confruntări armate în care şi-au
jertfit viaţa cu eroism mulţi ostaşi români, dar şi mai mulţi ai Armatei Roşii. Chiar dacă astăzi se încearcă
minimalizarea importanţei aceste zile istorice şi a contribuţiei semnificative a URSS la victoria împotriva
fascismului, adevărul este că glorioasa Armată Roşie a fost cea care a pătruns prima în Berlin, împingîndul pe
Hitler să-şi pună capăt zilelor şi făcînd astfel să înceteze imensele pierderi de vieţi omeneşti şi materiale.
Comuniștii din Partidul Comunitar din România au cinstit această Măreață zi, prin depunerea unei coroane de
flori la Mausoleul Eroilor antifasciști și comuniști( azi dezfectat și denumirea schimbată) . De asemenea prin
intermediul Asociației de Prietenie Româno-Rusă au fost depuse coroane de flori la diferite locuri de veci a
soldaților sovietici care au murit pe teritoriul României în cel de-al II-lea Război Mondial, astfel:
- 7 mai: la Cimitirul Sovietic din orașul Budești jud Călărași s-a depus o coroană de flori de către sucursala din
localitate, președinte Bica Nicoleta, alături de reprezentanții Centrului Rus de Știință și Cultură ;
- 8 mai: la Cimitirul Ostașilor sovietici din București s-a depus o coroană de flori în cadrul ceremoniei de
comemorare organizată de Ambasada Rusiei în România; și
- 9 mai: la Cimitirul Siruleasa din Tîrgoviște, jud.Dîmbovița s-a organizat de către sucursala Tîrgoviște, președinte
Ion Hotînceanu, o ceremonie de depunere de coroane de flori la care au participat reprezentanți ai autorităților
locale și ambasadorul Rusiei , Valery Kuzmin.
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