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OMUL
ESTE -COMUNIST
DE LA NATURĂ
23 AUGUST
LA A 75-A ANIVERSARE

Pionierii României socialiste salută EROII patriei

Ziua de 23 August a însemnat pentru români Sărbătoarea
Naţională, în perioada în care asupra lor nu se abătuse blestemul exodului
către Occident, în căutarea unor locuri de muncă dintre cele mai grele, ci
se puteau mîndri că sînt cetăţeni demni ai Republicii Socialiste România,
călăuzită neabătut pe calea construirii societăţii socialiste de către Partidul
Comunist Român.
Actul de la 23 august 1944- prin care dictatura militară
antonesciană lua sfîrşit, România întorcînd armele împotriva lui Hitler şi a
fascismului- a avut o deosebită importanţă pentru grăbirea
deznodămîntului în al II-lea Război Mondial şi, implicit, pentru curmarea
(continuare în pag. 3)
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Mihai Viteazul comemorat la 418 ani de la moarte
În ziua de 9 august 2019 la
Mînăstirea Plăviceni (localitatea
Plopii Slăvitești jud.Teleorman) a
avut loc Praznicul”tăierea capului
Sfîntului Mihai”- hramul mînăstirii,
prilej de comemorare a Marelui
Voievod Mihai Viteazul cu prilejul
împlinirii a 418 ani de la
asasinarea acestuia la Cîmpia
Turzii în anul 1601.
Au participat sute de oameni
veniti din toate colțurile țării,
oameni de cultură, istorici, scriitori,
personalități publice locale, mai
puțin județiene și naționale ca în
anii precedenți.
La această manifestare a
participat și o delegație a
Mormîntul Marelui Voievod Mihai Viteazul acoperit de Tricolorul daco-românilor

-

Partidului
Comunist
Român
Comitetul
de
Reorganizare(PCR) care a depus o coroană de flori la
mormîntul unde s-au găsit( în vara anului 2010)
osemintele Voievodului Mihai Viteazul, fiind singura
coroană a unui partid, semn că era singurul partid
participant.
Manifestările ce au avut loc la Mînăstirea Plăviceni au
fost posibile datorită strădaniei starețului acestui
așezămînt mănăstiresc părintele ieromonah Teoctist
Moldoveanu.
Cîteva cuvinte despre Mihai Viteazul
Mihai Viteazul s-a născut în Tîrgul de Floci, un
important tîrg de lînă din Ialomița, a fost(oficial) fiul
domnitorului Pătrașcu cel Bun, mama sa fiind Teodora,
membră a familiei Cantacuzinilor.

I s-a spus Viteazul pentru că a avut curajul să
înfrunte forța uriașă a Imperiului Otoman din
acele vremuri, dar si toate celelalte națiuni
vremelnic potrivnice din jurul Romaniei:
ungurii, polonezii, tatarii si rusii. Din ianuarie
1588 și pînă în vara anului 1593, el va urca
constant în dregătorii, de la funcția de ban de
Mehedinți, la acea de mare stolnic, mare
postelnic și mare ban al Craiovei.Urcă pe
tronul Țării Românești în 1593, a Transilvaniei
în 1599(pînă în1600) si a Moldovei în 1600.
Mihai Viteazul a realizat prima reunire a
teritoriilor Daciei lui Decebal vatra milenară a
daco-românilor de azi. În Europa medievală
era supranumit ”Dacul cel rău”.
Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de
măsuri: adoptă aceeași stemă pentru toate
teritoriile, construiește o biserică ortodoxă la
Alba-Iulia, acordă anumite înlesniri preoților și
iobagilor transilvăneni valahi(români) și
numește ca Mitropolit al Transilvaniei pe Ion
de la Prislop. Figura lui Mihai a influentat
decisiv istoria daco-românilor, gîndul său
cuprinzător și fapta sa temerară au impus un
model și au inaugurat o epocă.
În constiința colectivă românească, el este
unul dintre cei mai importanti eroi naționali ai
țării( România de azi).
Petre Ignat
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pierderilor de vieţi omeneşti şi a pagubelor
materiale devastatoare, cu care s-au soldat
cumplitele încleştări armate. Începînd cu anul 1990,
însemnătatea acestei zile istorice a fost micşorată
în mod deliberat de către noua putere politică
instalată la cîrma ţării în urma loviturii de stat din
decembrie 1989. Astăzi mareşalul Ion Antonescu
este prezentat, neoficial, noilor generaţii ca un erou,
fostul rege Mihai I achiesează la aceasta prin tăcere
iar poporul român şi armata română drept trădători
ca urmare a trecerii de partea Uniunii Sovietice şi a
Armatei Roşii, ţinându-se sub tăcere faptul că
împotriva Germaniei naziste, alături de Uniunea
Sovietică au luptat „umăr la umăr” inclusiv Statele
Unite ale Americii şi că rămînerea trupelor române
de partea lui Hitler ar fi echivalat cu un act sinucigaş
pe toate planurile, nu doar militar!
Pentru a evoca adevărata importanţă a
acestei zile, din respect pentru adevărul istoric şi
pentru eroii care s-au jertfit în luptele împotriva
fascismului, redăm în continuare un articol publicat
în revista „Pentru Patrie”, nr. 8 (448) / august
1985, care arată modul în care presa de pe întreg
mapamondul prezenta în zilele fierbinţi ale lui
august 1944 decizia de o importanţă covîrşitoare a
României, din data de 23 august 1944.
Alexandru Voicu
Dacă o seamă de evenimente şi fapte
deosebite din istoria universală au fost recunoscute
şi s-au impus în contemporaneitate după scurgerea
unui anumit timp, actul eroic de la 23 August 1944 a
fost remarcat şi preţuit chiar în momentul
declanşării lui; el a intrat în conştiinţa umanităţii ca
un simbol al tăriei şi energiei poporului român care,
în virtutea drepturilor şi intereselor sale
imprescriptibile, a răsturnat, prin forţe proprii,
dictatura antonesciană şi a înlăturat pentru
totdeauna dominaţia fascistă de pe plaiurile
mioritice. Forţele progresiste de pretutindeni, opinia
publică internaţională au primit cu o deosebită
satisfacţie faptele de excepţie ale poporului român,
hotărârea sa fermă de a participa, alături de coaliţia
Naţiunilor Unite, la înfrângerea celui mai mare
duşman al omenirii, fascismul. Ştirile şi comentariile
difuzate de presa scrisă şi vorbită, declaraţiile unor
personalităţi politice şi militare, directivele
guvernelor şi comandamentelor militare sunt în
unanimitate de acord că revoluţia română a
contribuit la prăbuşirea dominaţiei hitleriste în
Balcani, a facilitat înaintarea rapidă a armatei
sovietice în această zonă, a creat condiţii favorabile
pentru intensificarea mişcării antifasciste europene,
pentru grăbirea sfârşitului războiului. Toate şi toţi
sunt de acord că poziţia strategică pe care o

reprezenta România, resursele ei materiale şi
umane puse în slujba luptei împotriva Germaniei
hitleriste au reprezentat contribuţii importante la
zdrobirea maşinii de război germane, la triumful
adevărului asupra forţelor întunericului.
Se evidenţiază, totodată, că participând cu
toate forţele la lupta împotriva hitlerismului,
România a constituit un strălucit exemplu de urmat
pentru ţările aflate sub dominaţia Germaniei.
Epopeea poporului român de acum 41 de
ani, care defineşte întreaga noastră istorie, întreaga
noastră devenire, a fost considerată, pe bună
dreptate, aşa cum rezultă şi din relatările presei
internaţionale, pe care le consemnăm în continuare,
ca una dintre marile cotituri ale desfăşurării, în
ansamblul ei, a conflagraţiei mondiale.
- „Ieşirea României din Axă are o importanţă
covârşitoare pentru această ţară şi pentru întreg
Balcanul, deoarece prin această lovitură se
prăbuşeşte întregul sistem de dominaţie german din
sud-estul Europei.” („Pravda”, 27 august 1944).
- „...ieşirea României – care era cea mai sigură şi
folositoare aliată a Germaniei, constituind şi o
poziţie cheie a naziştilor în Balcani – din alianţa cu
Reichul nazist, înseamnă crahul sistemului politicomilitar al Germaniei din sud-estul Europei” . (Postul
de radio Moscova, 27 august 1944).
- „...înfrângerile nemţilor în România vor avea, de
asemenea, pentru Germania şi mai grele
repercusiuni economice. Odată cu România, nemţii
au pierdut şi petrolul şi grâul românesc. În
economia germană de război, acest lucru produce
un gol atât de mare, încât întreaga lui importanţă nu
poate fi estimată acum”. („Voina i rabocii clas”, 1
septembrie 1944).
- „Pierderea teritoriului român a fost fatală
germanilor, deoarece Germania importa din această
ţară 30% din materiile prime de care avea nevoie.
În plus, Germania pierde în Rămânia un aliat
important din punct de vedere militar, deoarece ea
dispune de o armată de circa 25-30 de divizii.”
(Postul de radio Moscova, 2 septembrie 1944).
- „De acum înainte România este un nou aliat în
tabăra Naţiunilor Unite, ea manifestându-şi voinţa
de a se alătura în lupta care se duce împotriva
inamicului comun.” (Postul de radio american
pentru Europa, 23 august 1944).
- „...din punct de vedere politic şi militar dezertarea
(Continuare în pag.4)
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României din Axă reprezintă un triumf major pentru
aliaţi.” („The New York Times”, 24 august 1944).
- „Ieşirea din Axă a României face mai mult decât
să lipsească pe nazişti de sursa lor cea mai mare
de petrol şi de trupele care odinioară le fuseseră de
mare ajutor. Ea năruie întreg frontul balcanic şi
pune Mai
în pericol
artie, Aprilie,
2019 oricare din trupele germane din
Grecia, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia
şi Polonia de sud.” (The Evening Star, 24 august
1944).
- „Oricare va fi rezultatul imediat al luptei,
perspectivele de succes ale Aliaţilor au crescut
considerabil în urma evenimentelor din ultimele
câteva zile, căci ruptura dintre Hitler şi Bucureşti
înseamnă că, cel puţin, nu vor exista trupe
româneşti „regulate” care să opună rezistenţă ruşilor
în est şi că noile cereri vor fi satisfăcute pe seama
rezervelor micşorate ale armatei germane. Istoria
poate consemna, pe bună dreptate, retragerea
României ca unul dintre evenimentele decisive ale
întregului război.” („The New York Times”, 25
august 1944).
- „Fapta României constituie un act de mare curaj şi
aceasta va grăbi sfârşitul războiului. Situaţia
Germaniei din Balcani se apropie de o catastrofă
îngrijorătoare... Pentru germani, efectele militare ale
ieşirii României din război sunt incalculabile...
Efectele strategice ale acestui act extraordinar va fi
prăbuşirea sistemului german de apărare; din punct
de vedere politic înseamnă îndepărtarea influenţei
germane din sud-estul european... Prin ieşirea
României din alianţa cu Germania, nemţii pierd
toate resursele lor petrolifere din regiunea Ploieşti.
Gestul României va fi un exemplu de urmat pentru
Bulgaria, Finlanda şi Ungaria.” (Radio Londra, 24
august 1944).
- „Prin ruperea relaţiilor sale cu Germania şi prin
declararea războiului împotriva acestei ţări,
România a zdrobit zidul Balcanilor ce fusese ridicat
acum cinci ani de Hitler.” (Radio Londra, 26
august 1944).
- „Prăbuşirea Germaniei în Balcani este astăzi un
fapt sigur şi aceasta se datoreşte acţiunii
României... Ruptura României cu Axa şi trecerea ei
de partea aliaţilor tradiţionali vor însemna poate
pentru germani o lovitură de moarte.” („Sunday
Times”, 27 august 1944).
- „Schimbarea intervenită în poziţia României este,
fără îndoială, lovitura cea mai puternică pe care a
primit-o Germania în această zonă a Europei.” („Le
Figaro”, 30 august 1944).
- „Hotărârea României a stimulat celelalte naţiuni.
Comuniştii români au fost principalii făuritori ai
trecerii alături de Armata Roşie
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împotriva Germaniei.” („L’ Humanite”, 4
septembrie 1944).
- „Franţa socoteşte că România a adus prin
contribuţia ei o scurtare a războiului cu cel puţin
6 luni.” (Radio Paris, 13 ianuarie 1946).
- „Hotărârea României a suscitat o adâncă
impresie la Helsinki. Ziarele finlandeze publică
ştirea4 sub titluri uriaşe. Ele subliniază că
pagina
hotărârea României este de mare importanţă
pentru Finlanda.” („National Zeitung”, Basel,
25 august 1944).
- „Mai clare decât toate celelalte evenimente de
până acum ale războiului, retragerea trupelor
germane din Paris şi trecerea României de
partea Aliaţilor trebuie să deschidă poporului
german ochii, în sensul că definitiva cădere a
Germaniei nu mai poate fi împiedicată.” („Der
Bund”, Berna, 25 august 1944).
- „România a luat o hotărâre care va influenţa
considerabil evoluţia războiului în sud-estul
european... România – piesa cea mai importantă
a dispozitivului german în Balcani – a deschis o
breşă mortală în sistemul defensiv al „fortăreţei
Europa” – a lui Hitler – N.N.” („Journal de
Geneve”, 29 august 1944).
- „În orice caz, suntem convinşi că nu este greşit
a se considera ieşirea din război a României
drept un eveniment foarte fericit, nu atât prin
faptul că a dus, numai în Balcani, şi mai mult la
scurtarea războiului,
cât prin profunda
semnificaţie nemijlocită în politica şi pacea
Balcanilor. Din această cauză, opinia publică din
Turcia nu simte decât satisfacţie.” („Akşam”,
Ankara, 25 august 1944).
- „Intrarea în război a României alături de aliaţi a
schimbat planurile stabilite – poziţiile din Carpaţi
se află azi încercuite pe la sud. Forţele ungarogermane, pe poziţii în munţi, se vor afla între
două focuri – ruşii la nord şi est şi românii, în
scurt timp întăriţi de ruşi, la sud. Se deschide
astfel drumul pe Dunăre către Budapesta şi
Bratislava şi cel de pe Tisa, către Silezia şi
Cehoslovacia.” („O S’ecolo”, Lisabona, 26
august 1944).
- „Prăbuşirea ocupaţiei germane în Balcani.
Bariera dificilă a Carpaţilor a dispărut în mod
practic. La sud-vest de România se întinde
Iugoslavia împânzită de partizani care ţin
continuu în şah garnizoanele germane. Mai
departe se află Adriatica dominată de adversarii
lor. În mod vital este creată astfel o barieră
continuă în nordul Balcanilor, care va conduce la
pierderea tuturor forţelor germane din Grecia,
Marea Egee şi Creta.” („La Prensa”, Buenos
Aires, 25 august 1944).
Dr. Traian Rus

ASOCIAȚIA
ASOCIATIA MILITANȚILOR
MILITANȚILOR PENTRU
PENTRUPACE,
PACE,EGALITATE
EGALITATEȘIȘI
PROGRES
PROGRES
SOCIAL
SOCIAL
„SCÂNTEIA”
„SCÂNTEIA”

„Scânteia
AS''
Nr.04
(84)
Iunie,
Iulie, August
„Scânteia
AS''
Nr. 01
(81)
Ianuarie
2019 – 2019

pagina55
pagina

Pentru cine am construit socialismul?

Pe măsură ce românii se conving tot mai mult
de superioritatea regimului comunist, în massmedia se intensifică propaganda deşănţată
anticomunistă.
Tinerilor li se inoculează idea, mincinoasă, că
în cei 45 de ani de socialism nu s-a realizat
nimic, nu s-a făcut altceva decît că au fost
băgați oamenii la închisoare. Anticomuniştilor
nu le-au ajuns 27 de ani, de restaurare a
capitalismului, pentru a întoarce pe toate
feţele „crimele comunismului”; minciuna,
defăimarea, calomnierea continuă cu şi mai
multă vervă.
”Comisiei
pentru
investigarea
crimelor
comunismului” îi propunem să studieze
adevăratele
„crime”
ale
comunismului:
industrializarea, electrificarea întregii ţări,
dezvoltarea
agriculturii
pe
baza
agrotehniciicelei mai avansate, alfabetizarea,
gratuitatea învăţământului de toate gradele şi
ridicarea învăţământului românesc la un nivel
superior, recunoscut pe plan mondial;
asistenţa
medicală gratuită şi extinderea reţelei
medicale
pe
întreg
teritoriul
ţării;
ocupareaintegrală a forţei de muncă;
asigurarea unui trai decent şi a siguranţei zilei
de mîine pentru toţi cetăţenii Republicii
Socialiste România.
Cei care au trăit în acele vremuri glorioase,
ştiu că realizările nu s-au obţinut uşor. După
un război mondial distrugător şi seceta din
anii 1945 şi 1946, reconstrucţia ţării a cerut
multe eforturi şi sacrificii. Un aspect
emoţionant al eroismului în muncă al clasei
muncitoare în anii ’40 este redat în minunatul
roman al lui Radu Tudoran: „Dunărea
revărsată”. Probabil că Traian Băsescu nu a
citit acest roman, dar oricum se presupune că
ştia prin ce proces greu şi complicat se crează
o navă. Totuşi, asta nu l-a împiedicat să vândă
străinilor flota comercială a României. La fel sa întîmplat cu cele peste 2000 de întreprinderi
industriale, cu averea C.A.P.-urilor şi a I.A.S.urilor, cu bogăţiile subsolului, cu resursele
energetice. În momentul loviturii de stat din
22 decembrie 1989, capitalismul reinstaurat a
moştenit o economie înfloritoare, o avere
imensă, acumulată prin munca de 45 de ani a

poporului român. România nu avea datorii,
dispunînd chiar de rezerve de valută. După
decembrie ’89 a început un jaf de proporţii
nemaiîntîlnite, întrecînd pe turci, tătari, fanarioţi.
Cei care acum sînt milionari în euro nu îşi
datorează averea muncii şi inteligenţei. Ei au pus
mîna pe o bucată, mai mare sau mai mică, din
imensa avere a statului român, care a fost risipită
în vînt. A fost privatizat (jefuit) tot ce aducea
beneficii. Aceşti rechini capitalişti ar trebui să fie
recunoscători comuniştilor care au creat bogăţiile
pe care ei au pus mîna!
Dar noii capitalişti sunt cei mai înverşunaţi
anticomunişti, temîndu-se ca poporul, ajuns
la disperare, să nu-şi ia înapoi averea jefuită. Dar
cei care au profitat cel mai mult de pe urma
jefuirii averii statului român, sunt capitaliştii din
Occident. După ce întreprinderile de stat au fost
falimentate intenţionat, prin devalorizarea forţată
a leului şi alte mecanisme financiare, au venit
capitaliştii străini („investitorii”), erijîndu-se
în „salvatori” ai economiei româneşti. La ora
actuală, industria (cîtă a mai rămas), bogăţiile
subsolului, comerţul, terenuri agricole, bănci etc.,
se află în mâinile străinilor. Micii producători şi
comercianţi români sînt striviţi de concurenţa
marilor firme străine.
Occidentul, care şi acum, ca întotdeauna,
priveşte cu aroganţă şi dispreţ ţările din
Europa de Est, vine şi ne dă lecţii, ne învaţă cum
să facem unele lucruri, pe care le-am făcut mai
bine în anii socialismului. Te cuprinde revolta
văzînd reclamele firmei „Petrom”, aparţinând
concernului austriac „OMV”, care vrea să apară
în postura de „binefăcător” al economiei
româneşti. Bineînţeles, nu sînt arătate trenurile
lungi de cisterne cu ţiţei românesc, care iau
drumul Austriei. Ce nevoie aveam noi de
„binefacerile” concernului „OMV”, cînd în 1965
România deţinea locul al doilea în Europa la
extracţia de ţiţei? În ce priveşte producţia de
utilaj petrolier, România de afla pe locul doi în
lume! S-au dezvoltat impetuos şi celelalte ramuri
ale industriei. În anul 1965, producţia industrială
a crescut faţă de 1938 de 9,6 ori. Ritmul mediu
anual de creştere a producţiei industriale a fost
între 1951-1965 de 13,3 %. Şi toate acestea sau realizat fără capitalişti străini!
Un număr imens de fabrici şi uzine, care nu au
Continuare la pag. 9
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Jaful bine făcut din Agricultura românească

după
lovitura de stat din decembrie 1989, este
Unul dintre jafurile din Agricultura românească de

și cea a Complexului de îngrășare a berbecilor de la IAS
Cogealac din satul Nunta, comuna Istria, județul
Constanța. Despre acest Complex, am discutat cu
dr.med.vet. Vasile CARAIAN șeful Complexului între anii
1971-1994, un om cu alese calități de conducător și
specialist în medicină veterinară, cu care am conlucrat
pentru redactarea acestui articol.

De la început trebuie să spun că berbecuții erau îngrășați
cu furaje combinate (purumb, orz, srot de floarea
soarelui, săruri minerale paie măcinate și granule de
lucernă). Nu se foloseau hormonii de creștere cum se
folosesc astăzi intens și care reprezintă un atentat la
siguranța alimentară a consumatorilor. Îngrășătoria avea
60.000 de locuri iar anual se îngrășau 100.000 de capete,
din care 94% pentru export , 4% sacrificări de necesitate
și 2% mortalități . Se exportau în țările arabe ca Iordania,
Arabia Saudită și altele. Cu aceste exporturi am am
contribuit la plata datoriei externe, proritate națională
strategică a acelor vremuri.
La 12 aprilie 1989, în cadrul Plenarei Comitetului Central,
Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu , anunța lichidarea datoriei externe,
exclamînd: ”ROMÂNIA NU MAI PLĂTEȘTE TRIBUT
NIMĂNUI!”
Datoria externă a României a fost făcută pentru
dezvoltarea industriei și agriculturii nu pentru consum!
Planul de productie era depășit cu 130%. Salariul în
acord global se dădea lunar, 80 % din el, și diferența
plus depășirea se dădeau la sfîrșitul anului. Anual, se mai
dădeau, suplimentar, echivalentul a pînă la 6 salarii,
premiere pentru toți angajații.
Cu toții eram militanți și munca noastră era răsplătită pe
măsură. Nu munceam pentru profitul unui patron,
munceam pentru noi și pentru construcția Socialismului în
Romania. Munceam pentru asitența medicală gratuită,
pentru învățămîntul gratuit, pentru o locuință cu o chirie
modică și pentru independență financiară și nu în ultimul
rînd pentru SUVERANITATEA ROMANIEI. Complexul
mai dispunea și de un sistem gospodăresc, de creșterea
ovinelor,10.000 de oi mame plus tineretul aferent. Oile
erau dispuse cîte 1000 de capete în saivane. Se obținea
cîte 10 kg de lînă de ovină tunsă .
La aceste realizări de excepție Statul Socialist a decorat
Complexul cu titlul de EROU AL NOII REVOLUȚII
AGRARE la producția de lînă.eram în coordonarea
științifică a INSTITUTULUI DE CREȘTEREA OVINELOR
PALAS din Constanța.

Am avut o agricultură BINE ORGANIZATĂ, BINE
CONDUSĂ ȘI PERFORMANTĂ, O AGRICUTURĂ
SOCIALISTĂ. Socialismul este cea mai DREAPTĂ
ORÎNDUIRE.
Astăzi Agricultura României este în HAOS, este
vîndută, nu ne mai aparține nouă, românilor. La
început aveam 27.500 de locuri, dar pentru planul
la export cerința era mai mare. Ne-am gîndit să
extindem îngrășătoria și pentru acesta am apelat la
sprijinul Ministrului Finațelor din acea perioada,
FLOREA DUMITRESCU, care a înțeles importanța
acestei acțiuni și ne-a acordat tot spărijinul
financiar pentru extinderea unității.
După Lovitura de Stat din decembrie 1989,
conducerea unității Trustului GOSTAT Constanța,
de care aparțineam, ne-a încurajat să rămînem pe
loc, că noi vom fi stăpînii Complexului, în sensul că
prin privatizarea complexului prin metoda MEBO
vom prelua acțiunile noi, lucrătorii. Unii dintre
salariați nu erau prea optimiști dar eu (șeful
complexului) i-am încurajat să nu își facă griji, că
nu vom fi păcăliți și ne-am văzut de treabă
conștiincios.
În anul 1994, mă anunță portarul că doi arabi dau
roată complexului.
A treia zi, cei doi arabi au fost primiți de seful de
unitate, adică eu, dr. medic veterinar Caraian Vasile.
Am fost întrebat cîtă leafă am si am răspuns. - Ce
vă intereseaza pe voi? Într-un tîrziu le-am spus ce
salariu am. Atunci ei mi-au spus că vor cumpăra
complexul și că eu sunt un specialist bun și voi primi
un salariu de zece ori mai mare. Le-am spus că
acest Complex nu este de vînzare (știind că ni s-a
promis că-l vom cumpăra noi , salariații).
Continuare în pag.7
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Ministrul adjunct -șef al departamentului GOSTAT
era ing STAN DRAGOMIR, cu care eram amic. Am
telefonat la șefa de Cabinet și am rugat-o să mă
treacă în audiență. M am prezentat la d-nul Ministru
căruia i-am comunicat că de cîteva zile au venit doi
arabi la Complex și mi au oferit un salriu amețitor, că
ei cumpără complexul. Eu le-am spus că, Complexul
nu este de vînzare, iar ei mi-au spus că eu nu stiu.
Domnul ministru mi-a spus că întradevar eu nu
stiu, Complexul e vîndut. I-am adus amite că ne-a
promis ca-l preluăm noi, salariații. Avînd o vechime
în complex de 25 de ani, i am spus să nu se vîndă
arabilor fiindcă ei nu vor să facă îngrășare, ei
profită că obiectivul este la 42 de km de Portul
Constanța și vor să îl transforme în centru zonal de
achiziționare a berbecuților și după ce spoliază
România de berbecuți , vor face importuri din țările
vecine, vor introduce puțină radioactivitate și în țara
noastră. Mai mult de atît, nu vor supraveghea
sistemul de evacuare a dejecțiilor și vor inunda satul
cu acestea.
Domnul ministru mi-a spus ferm că ACEST
COMPLEX ESTE DAT și nu se mai discută.
Văzînd că nu mai am ce comenta, am plecat
acasă cu un gust amar și cu regretul că sunt
neputincios și nu pot să fac nimic pentru a opri
distrugerea complexului.
A doua zi, am fost la complex, mi-am dat demisia,
am cerut comisiei de inventariere, să plece înainte
de a veni arabii-proprietarii, SĂ NU VAD CUM SE
FURĂ MUNCA MEA DE UN SFERT DE VEAC.
Din păcate, cele prezise de mine, adică faptul că
sfîrșitul complexului este aproape, s-au adeverit .
După 7 ani de agonnie, complexul a devenit o ruină
și nu mai produce nimic. Am prezentat în cîteva
cuvinte, o parte din marile distugeri , ale IAS urilor și
CAP urilor, de care nu răspunde nimeni.
Statul MAFIOT, instaurat după lovitura de stat din
decembrie 1989, a avut grijă să distrugă, să
falimenteze și să fure, cu legea în mînă, munca,
adesea eroică, a celor care au construit socialismul
în România. Pentru a nu fi trași la răspundere,
guvernanții postdecembriști au eliminat din Codul
Penal at 165 , care prevedea pedepse grele pentru
subminarea Economiei Nationale.
NU vom rămîne indiferenți la jefuirea Agriculturii
Romînești , ne vom transforma în Constatatori și
Acuzatori ai Criminalilor Economiei Naționale. Vom
cere să se facă dreptate și cei vinovați să răspundă
pentru faptele lor în fața unor judecători onești și
profesioniști .
NU vor scăpa, nu îi vom ierta, niciodată! Criminalii
Economiei Naționale nu au nici o scuză!
Faptel lor sunt imprescriptile!
Dr med vet. CARAIAN VASILE
COMAN VOICU -comunist

Viorea

Mesaj poetic pentru primul
ministru- Viorica Dăncilă,
la mitingul pentru LIMBA ROMÂNĂ din
07 IULIE, ORA 17.00, în fața guvernului,
împotriva impunerii de către UDMR ca
LIMBA MAGHIARĂ să devină a doua
LIMBĂ OFICIALĂ în statul român!
Viorică viorea
'Ce nu-ţi vezi de treaba ta
De ce bagi dihonie
Nu te temi de Pronie?
În celulă l-ai uitat
Pe cel ce te-a-nscăunat
Dar ce ai cu limba-mamă
N-ai ruşine? Nu ţi-e teamă
C-o să vină Tăvălugul
Să-ţi demaşte vicleşugul?
Cum ai să pledezi la bară:
În româna, sau maghiară?
Dac-ai să alegi maghiara
Ne-am dus dracului, cu ţara
Cum tu nem tudok maghiară
Or să mi te zvârl-afară
Va să smiorcăi în română
C-ai scăpat ţara din mână
Dar cine să te-nţeleagă
Dac-ai făcut limba bleagă
C-ai pus-o zâlog la şmen
Şi-a tăiat-o Kelemen
Fraţii, după noua-ţi lege
Nu se vor mai înţelege
Fă deci bine şi ia seamă
Şi cruţă-ne limba-mamă
Că nu-i o marfă de troc
Ieşi cumva subtil din joc
Şi lasă-i pe-alde Hunor
Să se vaite-n limba lor...
Continuare în pagina 8
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SOCIALISMUL = MUNCÃ PENTRU MUNCÃ,
MUNCÃ în SCHIMBUL MUNCII

Motto:”Nu e nevoie ca SOCIALISMUL să fie
înțeles!
Este nevoie ca SISTEMUL CAPITALIST să fie
bine înțeles!”

Vedeți că ați căzut în capcana CĂMĂTARILOR
INTERNAȚIONALI și a laboratoarelor de
manipulare științifică? Dacă așezăm un teanc de
euro sau dolari (sau chiar și un lingou de aur) pe
o suprafață de teren acesta va produce HRANĂ?
Sau se va construi o fundație de casă? NU!
MUNCA produce
TOT!
MUNCA ESTE
CAPITALUL pe care CLASA MUNCITOARE ÎL
CEDEAZĂ FĂRĂ LUPTĂ, EXPLOATATORILOR!
Dacă așezăm un morman de euro lîngă
măseaua unui pacient, aceasta se va vindeca?
NU! Este medicul care MUNCEȘTE pentru
tratarea acelei măsele! O apendicită sau un chist
pot fi extrase de un teanc de euro sau de un
lingou de aur? NU! Așadar PUTEREA OCULTEI
CRIMINALE constă în păcălirea OMENIRII de a
MUNCI PENTRU BANI! BANI pe care această
OCULTĂ CRIMINALĂ îi controlează, îi circulă, îi
manevrează și îi emite!
Dacă OMENIREA revine la NORMALITATE adică
MUNCĂ PENTRU MUNCĂ, MUNCĂ în
SCHIMBUL MUNCII, imediat se va relua trendul
de evoluție pozitivă! SOCIALISMUL AUTENTIC
(fără privilegii pentru nomenclatură) este singura
formă de orînduire socială care permite evoluția
materială și spirituală a popoarelor fiindcă
OPREȘTE FURTUL de BUNĂSTARE din
buzunarul CLASEI MUNCITOARE către CLASA
EXPLOATATOARE!
Nu e nevoie ca SOCIALISMUL să fie înțeles!
Este nevoie ca SISTEMUL CAPITALIST să fie
bine înțeles!
Luci Ionescu
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fost acaparate de capitaliştii străini, au fost închise
şi distruse, în urma şantajării guvernelor României
de către F.M.I. Prin distrugerea industriei româneşti,
Occidentul a urmărit mai multe scopuri:
1. Eliminarea concurenţei. O dată cu distrugerea
industriei, capitaliştii străini au obţinut o importantă
piaţă de desfacere;
2. Crearea unei rezerve de braţe de muncă ieftine.
În urma închiderii întreprinderilor industriale, cel
puțin trei milioane de români, rămaşi fără lucru, au
fost nevoiţi să-şi părăsească ţara şi familia, pentru a
lucra în străinătate pe salarii demult mai mici decît
erau plătiți autohtonii;

Proletariatul, forța opusa capitalismului!
Nu de puține ori, lumea s-a structurat în doua
tabere, una care produce și una care consumă,
una conducătoare și alta, supusa. Ca o reacție
de rezistență , "clasa muncitoare", adică aceea
care produce, s-a organizat în sindicate.
Programul de flexibilizare a activității de
producție crește avantajele de protecție a
muncitorilor, astăzi se încearcă refacerea mîinii
de lucru umane prin introducerea noilor
tehnologii care să producă dar fără ca să
consume. Poate că nimeni nu s-a gîndit la
dezechilibrul care se produce pe piața de
desfacere, pentru cine să produci, dacă nu ai pe
cei care sa le consume? Diferențele între munca
umană și roboți se accentuează pe zi ce trece, în
viitor așteptăm ca pe piața muncii oamenii sa fie
marginalizați, iar în locul acestora să producă
robotii, care cîștigă teren.
Anumite categorii de muncitori sunt scoase de
pe piața muncii și trecute în șomaj , iar statul le
asigura o minima normă de existență, cînd ei ar
trebui lăsați să producă, reintroducîndu -se
sintagma de ,,reconversie profesionala, fă-te că
ești pregătit în toate, dar nespecializat în nimic",
un lucru destul de incert care afectează
majoritatea categoriilor sociale.

3. Prin distrugerea fabricilor şi uzinelor s-a urmărit,
de asemenea, dispariţia dovezilor materiale ale
forţei creatoare a regimului comunist. Au dispărut
hărţile economice, materialele statistice care
dovedeau puterea economică a statului socialist. Se
urmăreşte astfel ca tineretul să nu cunoască
realizările socialismului.
4. S-a mai urmărit ca, o dată cu distrugerea
industriei, să dispară clasa muncitoare din
România, care, organizîndu-se, poate reprezenta
un pericol serios pentru regimul capitalist.
MIHAIL KUTUZOV
1745 - 1813
Ca o concluzie, puteam
afirma că de pe urma

realizărilor socialismului profită azi capitaliştii străini
şi autohtoni. Generaţiile care au muncit cu
abnegaţie pentru construirea socialismului, nu se
mai bucură de roadele muncii lor.
Prof. Şarlota Cighear

Sindicatele, încă, nu s-au organizat pentru
elaborarea unui plan de combatere a unor
lacune disfuncționale în ceea ce privește modul
de organizare, de plată a salariaților și
muncitorilor, semn că încă nu s-au deșteptat din
letargia care le-a înțepenit activitatea, ele fiind
primele organizații cîte trebuie să se ocupe de
clasa muncitoare care produce.
Discrepanțele cresc din ce un ce mai mult în
sistemul capitalist între muncitori și clasa bogată,
repartizarea bogățiilor nu este făcută corect,
mîna de lucru fiind ieftină, derapajele în
economie se datorează faptului că nu sunt
elaborate planuri de dezvoltare pentru anumite
segmente ale economiei și nici pentru populație.
Legile după care se ghidează corporațiile sunt
făcute ca să țină în stare de declin clasa
muncitoare. Din această cauză, crește rata
cerșetorilor, a copiilor abandonați, a focarelor de
infecție și a depopulării unor zone întinse.
Eugenia Rada. Mehedinti
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BILANȚ DE ZIUA SUA

MIHAIL KUTUZOV
1745 - 1813
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Cea mai veche casă din lume, 7000 de ani,
descoperită în România
Este puțin probabil ca vreun membru – UNUL
SINGUR! – al actualului Parlament sau al actualului
Guvern să realizeze importanța istorică uriașă a unei
descoperiri arheologice recente de pe teritoriul satului
Topolița, situat la 4 kilometri de Târgu Neamț.
Identificat cu ani în urmă, situl arheologic de la Topolița
a intrat în atenția specialiștilor după ce o echipă
germană a efectuat o scanare geo-magnetică a
acestuia și a constatat existența ruinelor mai multor
locuințe vechi de aproape 7 milenii. 7 MII DE ANI
înseamnă 5 MII DE ANI înainte de Hristos, adică cu cel
puțin 1.500 de ani înainte de constituirea primei
civilizații acreditate de istorici De fapt, descoperirea de
la Topolița este o confirmare de necontestat a unui
adevăr de care istoricii noștri oficiali râd sau se fac că
nu-l observă: România este vatra primordială a
civilizației europene. Și chiar a lumii, dacă luăm de
bună sentința istoricilor care consideră primordială
civilizația sumeriană a Mesopotamiei. Iată câteva
argumente care ar trebui repetate în fiecare manual de
istorie, la toate categoriile de studiu:
– Civilizația Cucuteni (5.200 – 3.200 î. Hr.) este mai
veche decât civilizația Sumeriană (de la 3.500 î.Hr.
până la 1950 î.Hr. – începutul civilizației babiloniene)
– Cea mai veche scriere de pe pământ: Plăcuțele de
la Tărtăria (5.000 – 6.000 de ani înainte de Hristos) cu
1.000 – 1.500 de ani mai veche decât scrierea
cuneiformă sumeriană (2800-2400 î.Hr.).
-- O scriere mai veche chiar decât plăcuțele de la
Tărtăria, a fost descoperită în 2012, lângă Miercurea
Sibiului, pe traseul autostrăzii Sibiu-Orăștie (vechime
8.200 de ani)
– Cel mai vechi templu din Europa este Templul de la
Parța, jud. Timiș – 6200 î.Hr.
– Cea mai veche statuetă din lume, Venus Gravetiana
(21.000 de ani înainte de Hristos), a fost descoperită la
Poiana Cireșului, județul Neamț, în 2015.
Revenind la recenta descoperire de la Topolița,
constatăm, cu amarnică tristețe, că, cel puțin în mediul
online, o singură publicație a prezentat știrea, până
acum: site-ul vestea.net din Piatra Neamț. Păcat!
O știre colosală care nu a beneficiat de atenție nici
măcar cât o nuntă cu dar a unui interlop de provincie.
Presa este și ea perfect aliniată la nivelul de
competență al guvernanților.
Complexul Muzeal Județean Neamț – relatează

vestea.net – a făcut demersurile necesare pentru
ca în situl respectiv să poată fi făcute cercetări
sistematice, care să confirme sau să infirme datele
geo-fizice.

Astfel, arheologul dr. Vasile Diaconu, de la
Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, a
fost desemnat să conducă lucrările, care oferă
deja rezultate încurajatoare.
Momentan au fost deschise două suprafețe,
totalizând aproximativ 100 mp, iar în una dintre
acestea au fost dezvelite resturile unei case
incendiate acum aproape 7.000 de ani.
Săpăturile au scos la lumină nu doar resturile
unei case, ci și un bogat material arheologic,
constând din ceramică, statuete umane, dar și
numeroase unelte de piatră.
Situl ocupă o suprafața de aproape 3 hectare
și include un număr de 23 de construcții din
neolitic, atribuite culturii Precucuteni, civilizație
predecesoare a faimoasei lumi cucuteniene.
Deși bugetul pentru astfel de lucrări este
întotdeauna limitat, iată că arheologul Vasile
Diaconu a reușit, sprijinit de o mână de muncitori
tineri, să descopere lucruri uluitoare…
Dacă ar fi să transpunem în limbaj sportiv
prioritatea
mondială
privind
începuturile
civilizației planetare, „scorul” ar fi, în raport cu
sumerienii
din
Mesopotamia
(considerați
„întemeietorii primei civilizații pe Terra”), fie și
numai la această enumerare sumară, cel puțin
șase-zero pentru România. Dar… qui prodest?
Miron MANEGA
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Acordul Bonn-Budapesta (19-23 august 1989)

În vara anului 1989, Republica Federală
Germania finalizase în mare parte înțelegerile cu
Uniunea Sovietică și cu S.U.A., privitoare la
unificarea țării. Franța și Marea Britanie au
încercat să se opună acestui proiect. În cadrul
întîlnirii dintre președintele Franței, Francois
Mitterand și cel al Uniunii Sovietice, Mihail
Gorbaciov, de la Kiev, din 6 decembrie 1989, a
cărei stenogramăa fost datăpublicității, Mitterand
a arătat pericolul refacerii puterii Germaniei și a
exercitarii unui control al ei asupra întregului
centru al Europei. El l-a rugat pe Gorbaciov să
nu sprijine proiectul german de reunificare,
promițînd în schimb accesul Moscovei la fonduri
mari prin Banca Europeanăde Reconstrucție și
Dezvoltare. Franța și Marea Britanie invocau și
necesitatea menținerii Germaniei divizate pentru
a nu-i crea probleme lui Gorbaciov, sprijinitorul
politicii Occidentului, în fața acuzațiilor pe care i
le aduceau grupările politico-militare și de
informații conservatoare de la Moscova,
nemulțumite de faptul că președintele sovietic
sprijinea promovarea intereselor occidentale.
Pentru a-l sprijini pe Mihail Gorbaciov, Marea
Britanie și Franța au sprijinit regimurile politice
pro-sovietice din centrul și estul Europei, cum a
fost și cazul sprijinirii grupării Iliescu-MilitaruBrucan de la București.
Unii lideri din Republica Democrată
Germană nu s-au împăcat ușor cu ideea
dispariției Germaniei comuniste, mai ales șefii
Partidului Comunist, Erich Honeker (deloc) și unii
lideri ai Stasi, ca generalii Erich Mielke și Markus
Wolff (greu). Era necesară o acțiune popularăde
anvergură care săconvingă pe comuniștii radicali
să
accepte
mersul
evenimentelor
spre
reunificarea pașnică a țării. Guvernul vestgerman a conceput un plan de trecere în masă a
unor cetățeni din Germania de Est în cea de
Vest. Pentru aceasta, cancelarul Helmuth Kohl sa deplasat la Budapesta, în perioada 23-25
august 1989 și a încheiat Acordul BonnBudapesta privitor la angajamentele de sprijin al
Ungariei pentru reunificarea Germaniei și al
guvernului de la Bonn pentru reunificarea
Ungariei cu Transilvania. Anterior, se purtaseră
discuții intense, încheiate în jurul lui 19 august
1989. Prin acordul încheiat, Ungaria se angaja
să deschidă granița cu Austria, permițînd est-

germanilor, care intrau cu zecile de mii ca turiști în
Ungaria, să treacă în vest. în schimb, Germania s-a
angajat să sprijine Ungaria în eforturile ei de a
recupera Transilvania. Încurajarea germană și
siguranța guvernului maghiar legat de interesul
Uniunii Sovietice pentru destabilizarea României, a
determinat Budapesta să se implice din plin în
acțiunile din România, din decembrie 1989, alături
de serviciile secrete ale altor state.[3] De altfel,
Uniunea Sovieticã demarase cu decenii în urmã,
din 1969, pregãtirile în vederea schimbãrii regimului
ceaușist de la București, așteptînd doar condiții
prielnice și motivații solide. Printr-un document al
serviciului vest-german de informații, B.N.D., emis
în anul 1973, guvernul de la Bonn era informat că
ministrul sovietic al Apărării, mareșalul Andrei
Greciko, a afirmat într-o convorbire cu Erich
Honeker că ”într-o perspectivă mai lungă lucrurile
nu mai pot continua astfel cu România”. Serviciile
sovietice de securitate și informații creaseră o
unitate specială care sprijinea din umbră
organizațiile revizioniste maghiare din emigrație,
care revendicau Transilvania cu glas tare. De
asemenea, sovieticii au catalizat revendicările
bulgarilor față de sudul Dobrogei. În iunie 1971, cu
ocazia vizitei în China, Nicolae Ceaușescu a fost
informat de președintele Mao și de premierul Ciu
En Lai că Moscova acționează împotriva României
mai ales prin agentura compusă din personalitățile
politice, informative ｺ i și militare care făcuseră
studiile în U.R.S.S. și slujeau în continuare
internaționalismul comunist, în general și Uniunea
Sovietică în special.
În cursul revoltei populare şi al loviturii de stat din
România (decembrie 1989), Ungaria a fost
implicată direct în destabilizarea României, iar
acţiunile diversioniste s-au desfăşurat în formele
cele mai violente în Transilvania, mai ales de-a
lungul unui aliniament de frontieră a provinciei
istorice (Timişoara, Arad, Cugir, Sibiu, Braşov,
Târgu Secuiesc, Miercurea Ciuc şi altele).
Prof. univ. dr. Corvin Lupu

preluat după
http://www.justitiarul.ro/uneltirile-germaniei-din-1989-si-1990
pentru-dezmembrarea-romaniei/
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI

Mariana-Aurelia Pleșa

To be or not to be!
A fi sau nu a fi...
De-o vreme-ncoace-ți dă frisoane,
O modă nouă, la femei;
Cu tatuaj și silicoane
Și sîrmă-n nas, ca la purcei!
Cu nasuri mici și delicate,
Și sîni, ca două damigene!
Din foste nasuri scîlciate!
Și mărgeluțe prinse-n gene,
Toate cu buze botoxate!
Vedetele sînt operate
La coafor și la Obor
În locuri neautorizate,
De către un ”doctor”impostor!
Și fiindcă-i criză de dentiști
Și oamenii săraci, sînt triști
Că nu mai au un dinte-n gură
S-au oferit doi betoniști
Să le facă la toți...dantură!
Cu aparate de sudură....
Și-anestezia-i realizată
Cu-o votcă tare și-o lopată!
Și de nu-nlătură beleaua
Vor folosi chiar și... cazmaua!
Ieri, o clientă se plîngea
Că pe stomac, o apăsa
Genunchiul celui..ce-o suda!
Și fiindcă-așa, i-a fost ursita
I-a răscolit pe loc, gastrita!

Că la clienții generoși,
Vor fi și dinții, mai frumoși!
Și este-n funcție de milioane,
Ca să-i îmbrace-n „termopane”!
Căci falșii medici și ingineri
Foști brancardieri și chiar hingheri,
Pe loc s-au metaformozat
În doctori mari și plasticieni
Și în celebri esteticieni
Cu diplome de doctorat!
Ingineri mari, ”în construcții”
Acum fac și liposucții...
Chiar kinetoterapie...
Dar din păcate toate sînt
Doar pe hîrtie!
Și vor să-i credem pe cuvînt!
Uite, chiar ieri și-a angajat
Vecina mea, un avocat...
Cu robă și cu papion...
Dar eu pe loc, am observat,
Că el era un angajat
La Supercom!
Și l-am văzut, tărînd de zor,
Un tomberon!
Șă stînd lucrurile-așa,
Ce încredere-am avea
Că cel ce ne-a „operat”
E medic adevărat?
Și nu e vreun condamnat,
Pentru crimă și hoție
Ieșit ieri, din pușcărie?
Doar c-al nostru mameluc,
Scăpase...din balamuc!
Și m-am trezit în cap...cu un papuc!
Considerînd că și-a greșit cariera,
La perfuzii exersa cu sîrg,
Liftiera!.....
Unde-i controlul de-altădată?
Se-ntreabă lumea revoltată!
Nu mai avem, niciun control...
Că toată lumea e... la Mall!
Avem doar falsuri și viroze
Și fel de fel de listenoze!
N-avem control alimentar
Cu ce se află-n galantar...
Cu riscul de-a ne-mbolnăvi...
Și-atunci, cu temă ne-om gîndi
Oare-i to be or not to be?
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25 iunie 1950 – începutul unei cumplite furtuni

Ziua de 25 iunie amintește de un moment tragic al istoriei
Umanității. În ziua de 25 iunie 1950, imperialiștii americani
împreună cu slugile lor din Sudul Peninsulei Coreene au
declanșat operațiunea militară ce avea ca scop
distrugerea procesului construcției socialismului în tînăra
Republică Populară Democrată Coreeană și, implicit,
înrobirea totală a poporului coreean. A urmat un război
terifiant în urma căruia au fost uciși peste 2 milioane de
oameni, iar capitala RPDC, Phenian, a fost distrusă
complet. Trupele americane au comis orori de neimaginat
împotriva civililor coreeni, atît în Nord cît și în Sud. În acest
articol doresc să pun în lumină adevărul despre tristele
evenimente din 25 iunie 1950 și urmările acestora.
Context
Înfrîgerea imperialismului japonez din august 1945 a adus
Eliberarea Peninsulei Coreene de către armata condusă
de tovarășul Kim Ir Sen, sprijinit de Uniunea Sovietică în
frunte cu Marele tovarăș Stalin. Din păcate însă, soarta
Sudului Peninsulei avea să fie una tragică. Imediat după
Eliberare, trupele americane au invadat acest teritoriu,
instituind acolo teroarea militară. Americanii au impus la
conducerea Sudului pe un lacheu al lor, criminalul
Syngman Rhee, care în anii ce au urmat si-a concentrat
toate acțiunile în vederea lansării unei operațiuni militare
pentru ocuparea Nordului. Pentru a contracara aceste
amenințări, tovarășul Kim Ir Sen a înființat la data de 8
februarie 1948 Armata Populară Coreeană, reprezentînd
forțele regulate pentru apărarea democrației populare în
Nordul Peninsulei. Tot în același an a avut loc fondarea
Republicii Populare Democrate Coreene la data de 9
septembrie, în fruntea ei fiind ales prin vot popular nimeni
altul decât părintele independenței, tovarășul Kim Ir Sen.
În anii 1945-1950, slugile imperialismului american din
Sud au persecutat pe toți cei care se opuneau ocupației
americane și militau pentru Reunificarea Patriei,
cunoscute fiind asasinatele politice comise împotriva unor
personalități progresiste precum Ryo Un Hyong sau Kim
Ku. Tot sub conducerea sinistrului Syngman Rhee a fost
săvîrșit și masacrul de pe Insula Jeju, în urma căruia au
fost uciși peste 60.000 de oameni care se manifestasera
împotriva autorităților fasciste de la Seul. Toate aceste
fapte reprezentau doar începutul marii tragedii.
Ziua de 25 iunie
În zorii zilei de 25 iunie 1950, imperialiștii americani
împreună cu lacheii lor din Sud au încălcat suveranitatea
Republicii Populare Democrate Coreene, lansînd atacuri
la graniță. Din acest motiv, tovarășul Kim Ir Sen a decis să

contracareze amenințarea imperialistă și a pornit ofensiva
pentru Eliberarea Patriei de sub jugul american. În aceeași
zi, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului de
Miniștri, tovarășul Kim Ir Sen a rostit discursul intitulat “Să-i
anihilăm pe agresorii înarmați prin intermediul
contraofensivei decisive” în care a pus în lumină acțiunile
criminale și reacționare ale trădătorului Syngman Rhee și a
făcut apel la sprijinirea Armatei Populare. Ziua următoare, el
s-a adresat la radio poporului coreean, rostind discursul
“Toate forțele pentru victoria în război!” în care a trasat
sarcinile muncitorilor, țăranilor și soldaților în acest Război de
Eliberare a Patriei. El a încheiat discursul spunând: “Trăiască
poporul coreean care s-a ridicat conștient la un război drept!
Trăiască Republica Populară Democrată Coreeană! Să
avansăm spre victorie!”. Acest discurs a dat un puternic spirit
de luptă poporului coreean.
Tot pe 25 iunie 1950, imperialistii americani au căutat să-și
legitimeze acțiunile criminale și teroriste ce urmau a le
desfășura prin intermediul teribilei rezoluții 82 a Consiliului de
Securitate al ONU. Acea rezoluție disimula în mod grosolan
adevărul, declarând Republica Populară Democrată
Coreeană ca stat agresor în război și ordonînd celorlalte
state să nu acorde nici un fel de sprijin acesteia. Pentru a
obține adoptarea acestei rezoluții mincinoase, americanii au
manipulat situația astfel încît să fie supusă la vot în lipsa
URSS, singurul stat cu drept de veto în Consiliul de
Securitate ce ar fi putut să o blocheze. Este necesar să
amintim și atitudinea perfidă și trădătoare a Yugoslaviei
titoiste care s-a abținut la vot, în condițiile în care era obligația
oricărui stat socialist să voteze fără ezitare împotrivă. Este
cunoscut faptul că Tito era la rîndul său un aservit intereselor
occidentului, dar despre această chestiune vom vorbi mai
detaliat cu alte ocazii.
Urmările zilei de 25 iunie
Ziua de 25 iunie 1950 a avut consecințe teribile asupra
poporului coreean. În urma falsului numit “Rezoluția 82”, un
număr mare de state membre ONU au primit ordin să
susțină războiul criminal dus de imperialistii americani
împotriva RPDC. Desi Armata Populară Coreeană a avut
un debut fenomenal în acest Război, armatele imperialiste
au pornit o ofensivă în urma debarcării de la Inchon,
ajungând să ocupe marea parte a Nordului. Armata
Populară Coreeană condusă de tovarășul Kim Ir Sen s-a
regrupat si a eliberat Nordul, iar apoi frontul s-a stabilizat în
jurul paralelei 38. Nu trebuie să uităm sprijinul acordat
tovarășului Kim Ir Sen de către tovarășul Stalin care a trimis
în ajutorul Armatei Populare Coreene avioane de luptă
sovietice precum celebrele MiG-15, sau sprijinul acordat de
tovarășul Mao Zedong care a trimis în sprijinul poporului
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DESFIINȚAȚI ROMÂNIA, NETREBNICILOR!
Desfiinţaţi România, netrebnicilor, nu vă mai prefaceţi că
avem o ţară! Nu ne mai minţiţi că România e un stat
suveran şi nu ne mai chemaţi la vot! Ce să alegem, o gaşcă
de tîrîtoare la porţi străine? Nişte nevertebrate încolonate, cu
căciulile în mînă, la uşa ambasadelor stăpînitoare aici? De
ce să ne amăgim că vă dăm puterea, cînd, de fapt, cei de
afară o au şi o exercită după cum le vine cheful? Cheltuim
degeaba bani şi energie, iluzionânu-ne aiurea că bătălia
electorală va decide asupra destinului nostru.
Nouă ne-a rămas doar dreptul de a scoate din urnă numele
slugilor, nu altceva. Deşi, inşii ăştia - parlamentari şi miniştri,
nu-l pomenesc pe preşedintele ilegitim - nu au identitate. Şiau abandonat-o voluntar, ca nu cumva să-şi supere şefii de
la Bruxelles şi Washington. Oameni fără chip şi stare civilă,
nişte contururi amorfe şi confundabile unul cu altul, goale.
Copii abjecte ale politicianului născocit de o Europă
globalizată şi insensibilă la tradiţiile naţionale. Legile trebuie
să aibă musai girul ocupanţilor, ca şi mărimea lefurilor, a
pensiilor, nimic nu trece de ochiul lor satrapic.

coreean peste 1 milion de voluntari chinezi. După mai
multe încercări ale armatelor imperialiste de a porni în
ofensivă, respinse cu măiestrie de armata condusă de
tovarășul Kim Ir Sen, ziua de 27 iulie 1953 a adus sfîrșitul
războiului prin semnarea armistițiului. Războiul declanșat
de americani a scăldat Peninsula Coreeană într-o baie de
sânge, peste 1 milion de civili fiind torturați și uciși prin
metode dintre cele mai cumplite, iar Phenianul a fost
distrus complet de bombardierele americane.
Din fericire, după încheierea războiului, sub conducerea
deosebită a tovarășului Kim Ir Sen Republica Populară
Democrată Coreeană s-a ridicat din nou și a devenit o
țară în care orice om iubitor de pace si dreptate socială șiar dori să trăiască.
Mulțumim tovarășului Kim Ir Sen pentru minunata Victorie
obținută împreună cu poporul coreean împotriva
criminalilor americani! Mulțumim tovarășului Kim Ir Sen
pentru reconstrucția Republicii Populare Democrate
Coreene după cumplitul război! Moarte imperialismului
american și lacheilor săi din Sud! Glorie Președintelui
Etern! Trăiască Republica Populară Democrată
Coreeană!
MANSE!!!
Tov. Adrian Crăciunoiu
(Partidul Comunist din România și KFA România)

Ne-am vândut economia şi independenţa la ordinele
cancelariilor euroatlantice, ne-am trimis aşijderea cetăţenii în
pribegie să cerşească o firimitură de condiţie umană
inferioară. Suntem monitorizaţi de ani de zile de parcă am fi
infractori, ni se interpretează în toate felurile orice gest şi
mişcare. Trădătorii s-au înmulţit şi circulă la vedere, unii sunt
chiar formatori de opinie. Statul îi decorează şi-i saltă în
grade şi ranguri, se bucură de onoruri şi privilegii. Se laudă
cu relaţiile lor de dincolo de graniţe şi, din vocaţia delaţiunii,
şi-au făcut piedestal.
Schengen-ul este sperietoarea cu care ne ameninţă
stăpânul, titulatura compromisului suprem. Intraţi în spaţiul
nostru doar despuiați şi de-a buşilea, uitaţi că sunteţi români,
ni se repetă întruna. Şantajul politic e botezat corectitudine
politică, iar de nu schimbăm legislaţia internă pe placul
afaceriştilor străini, ioc investiţii! Întreprinzătorii muscali ne-au
cumpărat la bucată metalurgia..... Subminarea economiei
naţionale şi spionajul sunt vini indigene.
Procurorii români sunt preocupaţi să-i bage la zdup numai
pe afaceriştii neaoşi. Ceilalţi sunt curaţi şi cinstiţi, americanii
ne-au chevronizat şi bechtelizat de ni s-a dus buhul, dar ne
predau lecţii de morală.Parlamentarii băştinaşi s-au sculat cu
noaptea-n cap şi s-au îmbulzit, spăşiţi, la un ataşat
diplomatic, un ţîşti-bîşti împins de peste Ocean să ne
măsoare lipsa de demnitate. Au cearcăne pămîntii, de la
nesomn, şi le tremură bărbăţia de frică. Vocea li s-a piţigăiat
şi păşesc umil în salonul yankeului. Îi explică pierit că sunt
Continuare în pag.16
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puterea legiuitoare şi se scuză că nu l-au întrebat înainte,
că nu i-au cerut permisiunea de a legifera. Gazda îi
cercetează cu dispreţ şi mestecă arogant chewing-gum.
Bleah, ce popor de lingăi! îşi zice în gînd individul care şi-a
ataşat la carîmb România. E atîta scîrbă în ochii ăstuia că
abia se abţine să nu scuipe. America nu s-a învrednicit,
de un an şi ceva, să-şi expedieze ambasadorul la
Bucureşti, la ce bun? În colonie merge şi aghiotantul.
Alţi cîţiva diplomaţi s-au repezit la Palatul din Dealul
Arsenalului să-i ia la refec pe aleşi, să-i iscodească faţă în
faţă. Parlamentarii din republica vasală îşi pun cenuşă în
cap, o ţin langa cu proasta comunicare şi promit că nu se
va mai întîmpla. Îşi iau angajament să nu-şi mai
necăjească supraveghetorii. Ce vreţi, naivii şi-au imaginat
că procedura de legiferare le aparţine lor, nu străinilor!
Năimitul de la Cotroceni rîde cu gura lăbărţată şi hăhăie
cu tîlc, are şi motive. Păi, nu le spune el mereu, politrucilor,
să fie atenţi că altfel îi pîrăşte Apusului?!
Ăştilalţi şi ei aidoma, nu se lasă, fiecare umblă cu
turnătoriile pe afară. Aşa că desfiinţaţi, netrebnicilor,
România, n-o mai batjocoriţi prin oficinele străinătăţii!
(Marian Nazat)
Nota redacției: Articolul trebuie înțeles ca un pamflet

învăţat un medic trac pe vremea în care era la oaste:
„Zamolxe, regele nostru, care este un zeu, ne spune că
după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ţinem
seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit, neţinându-se
seama de corp. Tot astfel trebuie să-i dăm îngrijire trupului
dimpreună cu sufletul, şi iată pentru ce medicii greci nu se
pricep la cele mai multe boli. Pentru că ei nu cunosc întregul
pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea
nu poate fi sănătoasă căci toate lucrurile bune şi rele pentru
corp şi pentru om în întregul său vin de la suflet şi de acolo
curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai
ales şi în primul rînd, să tămăduim izvorul răului pentru ca să
se poată bucura de sănătate capul şi tot restul trupului.
Prietene, sufletul se vindecă prin descîntece. Aceste
descîntece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în
suflete înțelepciunea”
5. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce urmează voi
scrie despre cea mai mare ţară, care se întinde din Asia
Mică pînă în Iberia şi din nordul Africii pînă în Scandia, ţara
imensă a dacilor.”
6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea despre
plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte
vechi. Acum este o certitudine. Este rîndul nostru să gîndim
că scrierea a început în Europa cu 2000 de ani înaintea
scrierii sumeriene. În România avem o comoară imensă,
dar ea nu aparţine numai României, ci întregii Europe”
7. Friedrich Hayer 1899 – filozof austriac: „Rumunii sunt
poporul din Europa care s-a născut creştin”

Ce spun învățații străini despre noi(românii)
și strămoșii noștri(daco-geții)
1. Sumerologul rus A. Kifisim: „Strămoşii rumânilor
au exercitat o influenţă puternică asupra întregii
lumi antice, respectiv a vechii Elade, a vechiului
Egipt, a Sumerului şi chiar a Chinei”
2. Pitagora (580 î.H – 495 î.H) face zece referiri la
valorile superioare ale geţilor. În «Legea 1143»
spune: „Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să
tragi învăţăminte de la ei. La geţi toate pamînturile
sunt fără margini, toate pamînturile sunt comune”.
(Erau organizați în mod comunist!!!)
3. Homer: „Dintre toate popoarele geþii sunt cei mai
înþelepþi”
4. Platon (427 – 347 î.H.), elev a lui Socrate şi
profesor al lui Aristotel, surprinde în dialogul
«Carmides» o discuţie între Socrate şi Carmides, în
care profesorul îi spune lui celui din urmă ce l-a :

5. Dionisie Periegetul (138 d.H.): „În ceea ce
urmează voi scrie despre cea mai mare ţară, care
se întinde din Asia Mică pînă în Iberia şi din nordul
Africii pînă în Scandia, ţara imensă a dacilor.”
Continuare în pag.17
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6. Marco Merlini, arheolog italian (n. 1953), spunea despre
plăcuţele de la Tărtăria: „Oasele ca şi plăcuţele sunt foarte
vechi. Acum este o certitudine. Este rîndul nostru să
gîndim că scrierea a început în Europa cu 2000 de ani
înaintea scrierii sumeriene. În România avem o comoară
imensă, dar ea nu aparţine numai României, ci întregii
Europe”

Spaţiul carpatic, getic, valah a reprezentat în antichitate
Officina Gentium, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie India,
Persia, Grecia, Italia, Germania, Franța şi aşa-zisul spaţiu
slav. Vedele, cele mai vechi monumente literare ale
umanităţii, au fost create în centrul Europei. Fostul PrimMinistru al Indiei, Jawaharlal Nehru a scris că: „Vedele sunt
opera arienilor care au invadat bogatul pămînt al Indiei”

7. Friedrich Hayer 1899 – filozof austriac: „Rumunii sunt
poporul din Europa care s-a născut creştin”

18. Bonfini: „Limba românilor n-a putut fi extirpată, deşi sunt
asezaţi în mijlocul atîtor neamuri de barbari şi aşa se luptă să
nu o părăsească în ruptul capului, încît nu s-ar lupta pentru o
viaţă cît pentru o limbă”

8. Alfred Hofmann, 1820, în «Istoria Pământului»: „Întradevăr, nicăieri nu vei putea găsi o putere de înţelegere
mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai ager, însoţit
de mlădierile purtării, aşa cum o afli la cel din urmă rumun.
Acest popor ridicat prin instrucţie ar fi apt să se găsească
în fruntea culturii spirituale a Umanităţii. Şi ca o completare,
limba sa este atît de bogată şi armonioasă, că s-ar potrivi
celui mai cult popor de pe Pamînt. Rumania nu este
buricul Pămîntului, ci Axa Universului”
9. Marija Gimbutas, profesor la Universitatea California din
Los Angeles, în «Civilizaţie şi Cultură»: „România este
vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate
culturală cuprinsă între 6.500 – 3.500 î.H., axată pe o
societate matriarhală, teocrată, paşnică, iubitoare şi
creatoare de artă, care a precedat societăţile indoeuropenizate, patriarhale, de luptători din epoca bronzului
şi
epoca
fierului.
A devenit de asemenea evident că această străveche
civilizaţie europeană precede cu cîteva milenii pe cea
sumeriană. A fost o perioadă de reală armonie în deplin
acord cu energiile creatoare ale naturii”
10. Louis de la Valle Pousin: „Locuitorii de la nordul Dunării
de Jos pot fi consideraţi strămoşii Omenirii”
11. Gordon W. Childe: „Locurile primare ale dacilor trebuie
căutate pe teritoriul României. Într-adevăr, localizarea
centrului principal de formare şi extensiune a indoeuropenilor trebuie să fie plasată la nordul şi la sudul
Dunării de Jos”
12. Eugene Pittard: „Strămoşii etnici ai Rumunilor urcă
neîndoielnic pînă în primele vârste ale Umanităţii, civilizaţia
neolitică reprezintă doar un capitol recent din istoria ţării”
13. Daniel Ruzzo, arheolog sud-american: „Carpaţii sunt
într-o regiune a lumii în care se situa centrul european al
celei mai vechi culturi cunoscute pînă în ziua de astăzi”
14. William Schiller, arheolog american: „Civilizaţia s-a
născut acolo unde trăieşte astăzi poporul român,
răspândindu-se apoi spre răsărit şi apus”
15. John Mandis: „Cele mai vechi descoperiri ale unor
semne de scriere au fost făcute la Turdaş şi Tărtăria”
16. Olof Ekstrom: „Limba română este o limbă-cheie care
a influenţat în mare parte limbile Europei”
17. Universitatea din Cambridge: În mileniul V î.H. spaţiul
carpatic getic era singurul locuit în Europa.

19. Ludwig Schlozer (Russische Annalen-sec XVIII): „Aceşti
volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wolsche, ci VLAHI
(RUMUNI), urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare
a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum îşi au limba lor
proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova,
Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”.
20. Michelet, Paris 1859, către trimisul lui Cuza: „Nu invidiaţi
vechile popoare, ci priviţi pe al vostru. Cu cît veţi săpa mai
adînc, cu atît veţi vedea ţîşnind viaţa”.
21. Andre Armad: „Într-adevăr acesta este unul din cele mai
vechi popoare din Europa…fie că este vorba de traci, de geţi
sau de daci. Locuitorii au rămas aceiaşi din epoca neolitică –
era pietrei şlefuite – până în zilele noastre, susţinînd astfel
printr-un exemplu, poate unic în istoria lumii, continuitatea
unui neam”.
22. D’Hauterive (Memoriu asupra vechii şi actualei stări a
Moldovei, 1902): „Limba latinească în adevăr se trage din
acest grai (primodial), iar celelalte limbi, mai ales rumuna
sunt acest grai. LATINEASCA este departe de a fi trunchiul
limbilor care se vorbesc astăzi (aşa zisele limbi latine), aş
zice că ea latina, este cea mai nouă dintre toate”.
23. Huszti Andras: „Urmaşii geto-dacilor trăiesc şi astăzi şi
locuiesc acolo unde au locuit părinţii lor, vorbesc în limba în
care glăsuiau mai demult părinţii lor”.
24. Bocignolli (1524): „Rumunii despre care am spus că sunt
daci”.
25. L.A. Gebhardi: „Geţii vorbeau aceeaşi limbă ca dacii şi
aveau aceleaşi obiceiuri. Grecii dădeau atît geţilor din
Bulgaria, cît şi dacilor din Moldova, Valahia, Transilvania şi
Ungaria acelaşi nume şi credeau că şi geţii şi dacii provin de
la traci”.
26. Martin Hochmeister (Siebenburgische Provinziaal
Blatter, 1808): „În cele mai vechi timpuri cunoscute, în
Transilvania şi în ţările învecinate locuiau dacii, care mai erau
numiţi şi geţi şi de la ei a primit actuala Transilvanie
împreună cu Moldova, Muntenia şi regiunile învecinate din
Ungaria numele de Dacia”.
Continuare în pag.18
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27. Abdolonyme Ubicini (Les origines de l’histoire
roumaine, Paris, 1866): „Dacii sunt primii strămoşi
ai rumunilor de azi. Din punct de vedere etnografic
dacii par să se confunde cu geţii, aceeaşi origine,
aceeaşi limbă. Asupra acestui punct de vedere
toate mărturiile din vechime concordă”.
28. Universitatea din Cambridge (1922, The
Cambridge History of India): „Faza primară a
Culturii Vedice s-a desfăşurat în Carpaţi, cel mai
probabil, iniţial în Haar-Deal”.
29. Jakob Grimm (Istoria limbii germane, 17851863): „Denumirile dacice de plante, păstrate la
Dioscoride (medic grec din perioada împăraţilor
Claudius şi Nero) pot fi găsite şi în fondul limbii
germane”.
30. Cronicile spaniolilor 25 (pag.179): „Daco-Geţii
sunt consideraţi fondatorii spaniolilor”.
31. Carol Lundius (Cronica ducilor de Normandia):
„Daco-Geţii sunt consideraţi fondatorii popoarelor
nordice”.
32. Leibnitz (Collectanea Etymologica): „Daco-Geţii
sunt consideraţi fondatorii teutonilor prin saxoni şi
frizieni, ai olandezilor (daci) şi ai anglilor”.
33. Miceal Ledwith (Consilier al Papei Ioan Paul al
II-lea): „Chiar dacă se ştie că latinaesca e limba
oficială a Bisericii Catolice, precum şi limba
Imperiului Roman, iar limba rumună este o limbă
latină, mai puţină lume cunoaşte că limba rumună
sau precursoarea sa, vine din locul din care se
trage limba latină, şi nu invers! Cu alte cuvinte, nu
limba rumună este o limbă latină, ci mai degrabă
limba latină este o limbă rumună. Aşadar, vreau sa-i
salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din
Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul
minunat lumii occidentale”.
34. Daniel Ruzo (1968): „Am cercetat munţi din
cinci continente, dar în Carpaţi am găsit
monumente unice dovedind că în aceste locuri a
existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei
mai vechi civilizaţii cunoscute astăzi”.
35. Carlo Troya (1784-1858, istoric italian): „Nici un
popor din cele pe care grecii le numeau barbare nu
au o istorie mai veche şi mai certă ca a geţilor sau
goţilor. Scopul lucrării mele, Istorie Getică sau
Gotică se împarte în două părţi şi una din ele arată
că geţii lui Zamolxe şi ai lui Decebal au fost
strămoşii goţilor lui Teodoric din neamul Amalilor.”
36. Harald Haarman (specialist în istoria culturii):
„Cea mai veche scriere din lume este cea de la
Tărtăria (cu mult înainte de scrierea sumeriană;), iar
civilizaţia danubiană este prima mare civilizaţie din
istorie”.
37. Paul Mac Kendrick: „Burebista şi Decebal au
creat în Dacia o cultură pe care numai cei cu vederi

înguste
ar
putea-o
califica
drept
barbară”.
„Rumunii sunt membri ai unuia din cele mai remarcabile
state creatoare ale antichităţii.” „Sus în Maramureş există un
loc marcat drept centrul bătrânului continent” (Europa de la
Atlantic la Urali).
38. William Ryan şi Walter Pitman (geologi, 1995):
„Locul descris de Vechiul Testament ca fiind
inundat de potop este cel al Mării Negre”.
39. Robert Ballard (explorator, 1999), confirmă cele
spuse de Ryan şi Pitman.
40. Cavasius (De la Administratione Regni
Transilvaniae): „În Italia, Spania şi Galia, poporul se
slujea de un idiom de formaţie mai veche sub
numele de lingua rumunească, ca pe timpul lui
Cicero”.
41. G. Devoto, G. Wilkie, W. Schiller: „Barbarii n-au
fost numai descoperitorii filosofiei, ci şi
descoperitorii tehnicii, ştiinţei şi artei… Trebuie să
merg mai departe şi să arăt lămurit că filozofia
greacă a furat din filozofia barbară. Cei mai mulţi
şi-au făcut ucenicia printre barbari. Pe Platon îl
găsim că laudă pe barbari şi aminteşte că atât el cît
şi Pitagora au învăţat cele mai multe şi mai
frumoase învăţături trăind printre barbari”.
42. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfîrşit o
altă greutate de interpretare cu această metodă a
unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu
le avem şi în limba în care au fost scrise întîia
oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai
de învăţaţi, pe cînd înţelesul şi textele le păstrează
numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să
concepem uşor că aceştia au putut să falsifice
înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o
aveau în stăpînire”.
43. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona,
1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să
înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt
urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în
Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci
legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile
estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă
de cuceritori avea aceeaşi obîrşie. Voi rumunii
sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască
rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că
acest popor a avut o cultură spirituală şi morală
înaltă”.
44. Marc Pagel (profesor, şef al laboratorului de bio
informatică la Universitatea Reading, Anglia): „Acum 10.000
de ani în spaţiul carpatic a existat o cultură, un popor care
vorbea o limbă unică şi precursoare a sanscritei şi latinei”.
45. Clemance Royer (în Buletin de la Societe d’Antropologie,
Paris, 1879): „… celţii, germanii şi latinii vin din estul
Europei… iar tradiţiile arienilor istorici din Asia îi arată venind
din Occident… noi trebuie să le căutam leagănul comun la
Dunărea de Jos, în această Tracie pelasgică a cărei limbă o
ignorăm”.
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46. Jean Laumonier (în cartea „La nationalite francaise”,
Paris, 1892): „Românul sau dacul modern este adevăratul
celt al Europei Răsăritene”.
47. Andre le Fevre (în lucrarea „Les races et les langues”,
Paris 1893): „Celţii bruni cărora etnografia le relevă urma din
Dacia pîna în Armric (Bretania) şi Irlanda, galii blonzi…
populaţii care vorbeau dialecte indo-europene”.
48. Împăratul Iosif al II-lea: „Aceşti bieţi supuşi rumuni, care
sunt fără îndoială cei mai vechi şi mai numeroşi în
Transilvania, sunt atât de de chinuiţi şi încercaţi de nedreptăţi
de oricine, fie ei unguri sau saşi, că soarta lor, dacă o
cercetezi este într-adevar de plâns…”

ACTUALITATEA VENEZUELEANÃ

1. Venezuela denunțã Ordinul Executiv al
SUA care încearcã sã formalizeze criminalul
blocaj economic și comercial
Guvernul Republicii Bolivariene Venezuela denunțã
în fața comunitãții internaționale o nouã și gravã
agresiune a administrației Trump prin acțiuni
arbitrare de terorism economic împotriva poporului
din Venezuela. Washingtonul a emis un alt Ordin
Executiv care încearcã sã oficializeze criminalul
blocaj economic, financiar și comercial deja în curs,
care a provocat rãni grave în societatea
venezueleanã în ultimii ani și al cãrui unic obiectiv
este sã sugrume poporul venezuelean pentru a
forța o schimbare a guvernului neconstituțional din
țarã, cu încãlcarea deschisã a principiilor și
scopurilor Cartei Națiunilor Unite.
Aceastã hotãrâre a elitei conducãtoare din Statele
Unite intenționeazã sã acorde formã juridicã
blocajului tuturor bunurilor și proprietãților Statului
venezuelean, constituind astfel cea mai grotescã și
mai nerușinatã jefuire despre care existã un record
în istoria contemporanã a relațiilor internaționale.
Nesatisfãcuți cu jaful ilegal al companiei Citgo și al
sediului diplomatic venezuelean, Casa Albã și aliații
sãi cautã noi oportunitãți și resurse pentru a uzurpa
și a jefui ceea ce aparține celor peste 30 de
milioane de venezueleni.
Comunitatea internaționalã trebuie sã ia în
considerare cã este nevoie de mult mai mult decât
un magnat supremacist într-o campanie electoralã,
sau un șoim rãzboinic, învechit, obsedat și disperat

sã nu-și piardã locul de muncã, pentru a desface
munca libertarã inițiatã de Eliberatorul Simón
Bolívar și reluatã în secolul XXI de comandantul
Hugo Chávez.
Prin acțiunile sale intervenționiste reînnoite, este
clar cã guvernul Statelor Unite și aliații sãi s-au
angajat în eșecul dialogului politic în Venezuela.
Se tem de rezultatele și beneficiile lui. În acest
sens, Guvernul Bolivarian din Venezuela nu va
permite aceastã escaladare pãrtinitoare a
agresiunilor, sã afecteze procesele dialogului
politic din țarã și confirmã voința sa neclintitã de
a ajunge la acorduri naționale în diferite
dimensiuni, pentru a consolida și mai mult
democrația noastrã și a garanta dreptul poporului
sã trãiascã în Pace.
Înaintea atacul imperialist, Președintele Nicolás
Maduro ratificã apelul sãu la unitatea tuturor
venezuelenilor de bine, pentru înfrunta
terorismului economic și politic în aceastã nouã
fazã. Unitatea militarã civicã naționalã este
esențialã pentru a merge ferm și patriotic pe
drumul cãtre ratificarea caracterului irevocabil
independent al Venezuelei, depãșind împreunã
orice obstacol care stã în calea apãrãrii țãrii și a
suveranitãții sale naționale sacre.
Caracas, 06 august 2019
2. BLOCADA ASUPRA VENEZUELEI
Venezuela este victima unei blocade economice
și financiare gîndită și executată de Statele
Unite. Este vorba despre un consens general al
elitei americane împotriva poporului venezuelean
și a modelului său politic și cultural.
Blocada vizează desființarea, pe calea
colapsului, a modelului social venezuelean,
lansat de Hugo Chavez, ”Socialismul sec.XXI”,
care se concentrează pe distribuirea echitabilă a
venitului țării pentru a îmbunătăți viața populației
și a se ocupa de nevoile sale.
Blocada împotriva Venezuelei are aceleași efecte
și consecințe ca și bombardierele într-un război
convențional: moartea inocenților, daune la
infrastructuri și suferință generalizată. Războiul
necesar al lui Trump este Venezuela, blocada
reprezintă proiectilele. În Washington Post au
numit-o „opțiunea nucleară” datorită răului imens
provocat întregii țări.
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În 8 martie 2015, Venezuela a fost desemnată
ca o „amenințare neobișnuită și extraordinară
pentru siguranța națională a SUA” printr-un ordin
executiv semnat de Barack Obama. Apoi, Citibank a
refuzat să primească fonduri venezuelene pentru
importul a 300 mii doze de insulină necesare pentru
tratamentul pacienților diabetici.
În august 2017, Donald Trump a semnat alt
ordin executiv prin care a interzis toate tranzacțiile
care aveau ca obiectiv obținerea unei finanțări
pentru Republica Bolivariană Venezuela. Cu
această măsură s-a oficializat legal boicotul
financiar și politica de izolare a Băncii Naționale a
Venezuelei.
Potrivit unui raport publicat în aprilie 2019, de
către investigatorii Mark Weisbrot și Jeffrey Sachs,
de la Centrul de Investigație Politică și Economică a
SUA, s-a ajuns la concluzia că cifra estimativă de
morți datorită blocadei economice este aproximativ
de 40 mii de venezueleni. Indică de asemenea că,
măsurile Administrației Trump reprezintă o
„pedeapsă”, fiind un factor care provoacă suferință
colectivă.
În ianuarie 2019, Administrația Trump a aprobat
noi „sancțiuni” împotriva Petroleos de Venezuela
S.A. (PDVSA) care au inclus înghețarea a 7
miliarde de dolari în active ale societății filiale
CITGO, anticipîndu-se o scădere estimativă de 11
miliarde de dolari a veniturilor din exporturilor sale
pentru următorii ani.
Datorită acelorași presiuni exercitate din Statele
Unite, Banca Angliei a anunțat confiscarea ilegală a
1.359 milioane de dolari ale Republicii în aur
depozitați la această instituție bancară.
Se estimează că pierderile totale datorită acestor
măsuri coercitive unilaterale ajung la peste 30 de
miliarde de dolari.
În octombrie 2018, în timpul unui interviu exclusiv
la VOA, ex ambasadorul american în Venezuela,
William Brownfield, a afirmat că ”cea mai bună
soluție” pentru țară ar fi „accelerarea” colapsului,
chiar dacă asta s-ar traduce într-o mai mare
încărcătură de suferință, de luni sau ani, pentru
populația venezueleană.

SPORT
Petre Ignatencu – continuă să fie singurul
președinte de partid campion în sport
Pe lîngă activitatea politică, tovarășul Petre
Ignatencu, președintele Comitetului de reorganizare
al PCR , desfășoară și o activitate intensă și în
domeniul sportului, ca sportiv de performanță,
participînd la numeroase competiții naționale și
internaționale, cupe și campionate naționale,
europene și mondiale.
În programul său din luna august figurează două
competiții majore: campionatul național(17 august)
și Campionatul Mondial (29-30 august la SzegedUngaria). Cînd pleacă la tipărit acest număr al
Revistei ”Scânteia”, Campionatul Național a avut loc
deja, pe pista de la Bascov-Budeasa de lîngă Pitești
. Tov. Președinte și Redactor șef al revistei a obținut
rezultatele: un loc 1, campion național, în proba de
de K1-1000m și două locuri în probele de
K2(partener Dincă Ștefan) în cursele de 200 și
1000m.
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