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75 de ani de la eliberarea teritoriului României și a Europei de Est
de trupele Germaniei naziste în cel de-al II-lea Război Mondial
25 octombrie 1944 este data care este apreciată ca fiind momentul istoric cînd a
fost eliberată Europa de Est de sub dominația Germaniei naziste(hitleriste) și
aliaților ei precum Ungaria hortistă sau Austria, din păcate pînă cu două luni
înainte, pînă la 23 august 1944, printre aliații fideli se afla și România condusă de
mareșalul Ion antonescu. Dar această dată este și data cînd a fost eliberat
întregul teritoriu a României de sub ocupația Germaniei și Ungariei fasciste iar
regimul comunist a considerat că această zi, prin importanța ei, să fie declarată
ca zi a Armatei române prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. Trebuie
spus că pînă atunci Armata nu avea o zi a ei.
Eliberarea teritoriului naţional, finalizată la 25 octombrie 1944, a fost obţinută prin
lupta şi jertfa a 525 702 militari români, din care 58 330 au fost ucişi, răniţi sau
daţi dispăruţi dar și cu aportul decisiv al Armatei Roșii sovietice care a lăsat un
consistent tribut de sînge pe pămîntul României.
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„Coloanade
detancuri
tancuri - Cneaz
Coloana
Cneaz Dmitri
DmitriDonskoi”.
Donskoi

Cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la obținerea victoriei
în cel de-al doilea Război Mondial, pe data de 22
octombrie la Centrul Rus de Știință și Cultură din
București a avut loc deschiderea expoziției „Coloana
de tancuri - Cneaz Dmitri Donskoi”.
Expoziția cuprinde fotografii a acestei unități de tancuri
specială, pentru Uniunea Sovietică,

angajată într-o sforțare uriașă pentru
apărarea ființei primului stat socialist din lume
de ”ciuma nazistă” care l-a atacat, cu duritate,
cu intenția de a-l cuceri și distruge. Această
”Coloană de tancuri” este specială prin faptul
că a fost constituită la inițiativa Patriarhiei
Rusiei, din donațiile credincioșilor săi. S-au
adunat peste 3 milioane de ruble cu care s-au
cumpărat 44 de tancuri care constituiau
efectivul ei total cu care a intrat în
componența trupelor de tancuri ale URSS. În
componența coloanei au intrat 19 tancuri T34-85 și restul tancuri aruncătoare de flăcări
OT-34. Donația Patriarhiei ruse a consfințit
normalizarea relațiilor dintre Biserica Ortodoxă
Rusă și statul sovietic. Coloana de tancuri
Dmitrii Donskoi a participat la luptele de
eliberare a Uniunii Sovietice, a Europei de Est
și centrale și înfrîngerea Germaniei naziste la
9 mai 1945. Coloana de tancuri - Cneaz
Dmitri Donskoi” a participat și la luptele de
eliberare a României
iar Victoria finală
împotriva Germaniei a găsit-o la Berlin cu
doar două tancuri din cele 44 cu care a plecat,
inițial, la luptă.
Petre I
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Decretul privind decorarea Regelui Mihai I cu ordinul Victoria
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Protest cu privire la declarația anticomunistă a Parlamentului European
Încercarea Parlamentului Uniunii Europene de a
rescrie istoria celui de-al II-lea Război mondial prin
Rezoluția adoptată, în final, de aceasta pe 19
septembrie 2019, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de
la începerea acestui război, cel mai mare din istorie,
în care s-au înregistrat peste 50 de milioane de
victime, militari și civili, dintre care peste 25 de
milioane numai în Uniunea Sovietică, care, în
această rezoluție este incriminată, fiind acuzată că
ar fi contribuit la declanșarea acestui nimicitor
război ca urmare a semnării așa-zisului Pact
Ribentrop Molotov, în august 1939, rezoluție cu un
pronunțat caracter anticomunist, a atras criticile
organizațiilor antifasciste din Europa, una dintre ele
ne-a parvenit și nouă, este vorba de protestul
adresat Parlamentului Uniunii Europene, înainte de
adoptarea acesteia, de către Uniunea Panelenă de
Rezistență Națională și Armata Democrată din
Grecia (PEAEA-DSE)afiliată la FIR – Federația
Internațională
a
Rezistenților
(Antifascistă)
organizație afiliată la ONU.

Continuînd operațiunea falsificării (retroactiv) a
istoriei celui de-al Doilea Război Mondial, cu scopul
de a o rescrie într-un mod pe care îl dorește
imperialismul, Uniunea Europeană, care are
ideologia anti-comunismului, încearcă acum să
legitimeze și persecuția comuniștilor și a partidelor
comuniste și interzicerea simbolurilor Rezistenței
împotriva nazismului, ale căror crime sînt achitate
prin încercarea de a egaliza nazismul și fascismul
cu comunismul, cel care a zdrobit monstrul fascist!
Aceasta este rezoluția subiectivă - o mostră a
anticomunismului vulgar, depusă în Parlamentul
European, pentru a fi votată de grupurile care
promovează anticomunismul în acest for politic:
Partidul Popular, social-democrații, liberalii, verzii și
reformatorii conservatori, majoritari în această
instituție, cu ocazia cele de-a 80-a aniversare a
începerii celui de-al doilea Război Mondial. Această
rezoluție solicită măsuri dure anticomuniste, cum ar
fi interzicerea simbolurilor, monumentelor și
represiunea asupra partidelor comuniste!
Anticomunismul lor orb și vulgar îi conduce la
argumentul istoric: să prezinte Uniunea Sovietică ca
... Aliatul și co-responsabilul lui Hitler pentru
începerea celui de-al Doilea Război Mondial (tăcînd
în ceeace privește binecunoscutul Acord de la
Munchen semnat de Italia fascistă și Germania
nazistă cu Marea Britanie și Franța și a dat aer de
încurajare a intențiilor războinice ale lui Hitler ...). Și
aceasta în situația cînd se știe că URSS a dat peste
20 de milioane de morți în cadrul luptei antifasciste
pentru a zdrobi monstrul nazist ... Dar furia
imperialiștilor Uniunii Europene îi conduce la mizeria
de a căuta un nou Nürnberg pentru comunism, de
data aceasta, referindu-ne la textul: „nevoia urgentă
de conștientizare deplină și de apreciere morală,
dar și legală a crimelor stalinismului și ale
dictaturilor comuniste”!!!

Sigla Asociație a Antifasciștilor din România -AAR

Asociația Scânteia, care are printre obiectivele sale
și lupta împotriva fascismului promovată de fosta
Asociație a Antifasciștilor din România -AAR și ea ,
la timpul său, membră a FIR, subscrie acestui
protest legitim al tovarășilor din Grecia.
Petre Ignatencu -președintele Asociației Scânteia
Redăm în continuare acest document:

Uniunea Europeană imperialistă este legată de
forțele cele mai reacționare ale statelor sale
membre (Baltic și Visegrad) care eroizează
nazismul, aruncă și răspîndesc otravă rasistă.
Scopul unor astfel de rezoluții anticomuniste și
acțiuni conexe care legitimează persecuția
împotriva militanților populari și partidelor comuniste
și ideologiei comuniste sunt masele populare și
tineretul, mișcările muncitorești și populare care au
propriile lor lupte înpotriva exploatării capitaliste dar
și să influiențeze societățile care construiesc
societăți socialist-comuniste.
Continuare în pag.5
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Uniunea Panelenă de Rezistență Națională și Armata
Democrată din Grecia (PEAEA-DSE) reprezentînd
luptătorii de rezistență care au trăit de prima dată crimele
nazismului, dar au și participat direct la Mișcarea de
Eliberare Națională a Greciei-EAM, unde KKE(Partidul
Comunist Grec) a condus la înfrângerea nazismului și
eliberarea Greciei, denunță în fața poporului grec, a
popoarelor Europei, această rezoluție scandalosă,
anticomunistă a Uniunii Europene prin Parlamentul său.
Sîntem siguri că lupta popoarelor le va zdrobi
anticomunismul și cauzele sale, zdrobind imperialismul,
monopolurile, puterea lor.
Cu toții avertizăm Uniunea Europeană imperialistă și
partidele sale anticomuniste care-o vor vota: adevărata
istorie a celui de-al Doilea Război Mondial scrisă cu
sîngele și sacrificiile a milioane de oameni, comuniștii
URSS și Armata Roșie, luptători ai rezistenței naționale,
mișcări de eliberare în care comuniștii au preluat
conducerea, nu mai pot fi falsificate și nici nu pot fi
reduse la tăcere și denaturate de anticomunismul său
primitiv și de violul adevărului. Ele nu pot lăsa ca UE și
Parlamentul European să exonereze de pedeapsa istoriei,
simultan, nazismul și fascismul pentru crimele lor acerbe.

Lăsați copiii în pace!
Forțarea dincolo de limita rezonabilului a
preocupării pentru pentru utilizarea energiei
regenerabile în scopul îmbogățirii peste
noapte a unor investitori ”orientați” prin
inocularea spaimei generale, a incriminării
fircăruia dintre noi pentru un fenomen peste
putința noastră de a-l controla, merită atenția
fiecăruia dintre noi. Cu atît mai mult, folosirea
unor copii la nivelul unor forumuri la nivel
mondial pentru atingerea acestor scopuri
este, din punct de vedere legal, o infracțiune
care ar trebui pedepsită cu cea mai mare
asprime. Domnilor înebuniți după înavuțire,
lăsați copiii în pace! Nu-i transformați, înainte
ca ei să înțeleagă pe deplin lumea în care
trăiesc, în soldați ai luptei pentru îmbogățire!
Nu sînt singurul care gîndește astfel. Citiți și
cele scrise de jurnalistul britanic Brendan O
Neill, editorul publicației online Spiked:
„Adulților care au aplaudat-o pe Greta
Thumberg la ONU ar trebui să le fie rușine

PEAEA-DSE condamnă cu tărie și cu mînie această
ultimă rezoluție anticomunistă depusă pentru un vot la
Eurojust și solicită retragerea acesteia acum.
PEAEA-DSE solicită europarlamentarilor și partidelor
elene să voteze împotriva Parlamentului European și să
denunțe această rezoluție scandaloasă.
În cele din urmă, PEAEA-DSE face apel la toate mișcările
de rezistență și la toate organizațiile membre ale FIR
(Federația Internațională de Rezistență / Antifascistă) să
condamne și să denunțe oficialii UE și să ceară
reformularea rezoluției confor adevărului istoric.
Istoria celui de-al Doilea Război Mondial arată mereu
popoarelor și tinerilor că lupta împotriva intervențiilor
imperialiste și a luptei permanente împotriva capitalismului
imperialist este singura cale de înfrîngere definitivă a
fascismului.
NR. Această Rezoluție a fost apreciată laudativ de către
președintele României, Klaus Johanis, într-un comunicat
postat pe site-ul preșidenției, poziție care nu este o
surpriză pentru noi comuniștii, dumnealul a fost
președintele unei comunități declarată fascistă în Tratatul
de Pace care a consfințit sfîrșitul celui de-al II-lea Război
Mondial, Forumul Democrat din România urmașul
declarat al Grupul Etnic German din România din
perioada războiului, dovada fiind faptul că a revendicat și
primit, după anul 1989, bunurile Grupului Etnic German
din România, evaluate la peste un miliard de euro, bunuri
trecute în proprietatea statului român în mod legal în urma
acordurilor postbelice încheiat între marile puteri
învingătoare.

Discursul său a fost un spectacol deranjant.
Nu există o dovadă mai bună că ideologia
verde distruge noua generație, pompînd în ea
spaima și panica, alături de ideea că sfîrșitul
lumii e aproape. Nu planeta trebuie salvată, ci
Greta. Trebuie să fie salvată din cultul ecoalarmismului”.(....) Cine a transformat o elevă
de 16 ani într-un profet al ororii, într-o femeie
care se simte terorizată și crede că Pămîntul
e în flăcări? Adulții au transfomat-o. Elitele
politice și culturale. Oamenii care-i hrănesc
pe copii cu spaimele ecologiste de ani de zile.
(...) Toate astea au convins mulți tineri că
viitorul este întunecat, că omenirea e
condamnată, că nu mai are rost să meargă la
școală, nici să-și facă planuri de viață, pentru
că totul va dispărea în curînd. Adulții i-au făcut
asta Gretei și altora, iar asta este de neiertat!”
Teodor Palade
www.art-emis.ro/editoriale
preluat după publicația
”Obiectiv mehedințean” nr.1002
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Distrugerea cercetării agricole românești prin rapt și subfinanțare

Dr. Sergiu Fendrihan

În înțelepciunea sa, Partidul Muncitoresc și apoi
Partidul Comunist Român, a luat măsura de a
implementa cele mai moderne tehnici și cercetări în
domeniul agriculurii, pentru sporirea și diversificarea
producției agricole, vegetale și animale, înființînd sau
dezvoltînd puținele stațiuni existente înainte de 1944,
înființînd noi stațiuni și institute de cercetare și
producție în acest fel, astfel ca aceste cercetări să
ducă la producții agricole record. Ceea ce s-a și
întîmplat. S-au produs soiuri, hibrizi de porumb, de
floarea soarelui, de soia., de grîu, de pomi fructiferi și
alte culturi, pe baza inteligenței românesti, și de altfel
și rase noi, autohtone, de animale. Pentru acestea sau ales cele mai semnificative zone cu soluri ideale
pentru cultivarea plantelor și pentru creșterea
animalelor. Acest proces a început din primele zile ale
Republicii Populare Române, pînă în anii 80-85. A
început cu naționalizarea marilor moșii aflate în mîinile
moșierilor, care îi exploatau pe țăranii care trăiau o
viață mai mult decît modestă, analfabetismul și
tuberculoza faceau ravagii. Pe aceste moșii s-au
constituit Gospodariile Agricole de Stat(GAS) numite
mai tîrziu Intreprinderi Agricole de Stat (IAS). Apoi a
început
colectivizarea pămînturilor prin formarea
Cooperativelor Agricole Colective (GAC-uri) apoi
acestea au fost redenumite Cooperative Agricole de
Producție, CAP-urile. Aceste două forme de
exploatare a pămîntului au început să producă
alimentele necesare poporului, industriei și exportului.
Numeroase stațiuni de cercetări au fost inființate cu
personal românesc, format în universitățile noastre de
profil agricol. Unele dintre cele mai de frunte au fost

Institutul de la Fundulea, Stațiunea
pentru
cultura plantelor pe nisipuri Dăbuleni, Stațiunea
Greaca, Stațiunea pentru cultivarea cartofului și
sfeclei de zahăr Brașov, Stațiunea pentru
creșterea bovinelor Mures, etc, astfel că în anii
1970-1980 aveam o rețea impresionantă de
asemenea unități. Una dintre cele mai vechi este
Stațiunea Valul lui Traian înființată în 1933,
păstrată de comuniști în continuare dar
modernizată, în timp ce Institutul de Cercetări
Agronomice a României înființat în 1927 prin
Decret regal a fost de asemenea păstrat și
modernizat devenint un centru de cercetare și
pefecționare, în domeniul agricol, de elită. Prin
naționalizarea
principalelor
mijloace
de
producție, a marilor suprafețe de teren, s-a putut
trece pentru prima dată la o agricultură modernă,
științifică, la o producție planificată în toate
domeniile de dezvoltare economico-socială, pe
baza planurilor anuale și apoi cincinale trasate
de Partidul Comunist Roman.
Institutul de la Fundulea a fost una dintre unitățile
stategice de cercetare agricolă, bazate pe
cercetări de genetică, biologie si biologie
moleculară, chimie si biochimie, si tehnologie
agricolă modernă. Atît tovarasul Gheorghe
Gheorghiu Dej cît și mai tîrziu tov. Nicolae
Ceaușescu au acordat importanța cuvenită
acestei activități, ultimul făcînd numeroase vizite de
lucru la aceste stațiuni.
Trebuie spus că sectorul Cercetarii Agricole a făcut
pași uriași în socialism!
După anul 1989, retrocedarea haotică a terenurilor,
raptul și foamea de avere a redus suprafața stațiunii
de la Valul lui Traian, de pildă, cu 46%! Ori aceste
terenuri ar fi trebuit exceptate de la retrocedare
avînd o importanță strategică pentru agricultura
romanesca. Și Institutul de Cercetări pentru
Protecția Plantelor București-Băneasa, fiind așezat
într-o zonă propice investițiilor imobiliare, a fost
privat de o parte din trerenuri rămănînd numai cu 17
hectare, fiind retrocedate excrocului international,
asa zisul, prinț Paul de România, care a și vîndut o
parte în terenuri pe care s-au ridicat un magazin
Mega Image și un spital, desi încă sînt probleme
litigioase asupra terenurilor. Toate guvernele de
după 1989, au fost constituite în bună parte din foști
membri ai PCR care au dezertat îmbarcîndu-se în
barca vrăjmașilor, trădători care au mușcat mîna ce
le dădea de mîncare, pentru ”blidul” de linte al
stăpînilor din Vest si care nu merită decît cîte un
Continuare în pag.7
”glonț” în ceafă.
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Cînd Memorialul Doftanei?

Bineînțeles acestea nu se puteau face fără cozile
de topor ale capitaliștilor care au mușcat din averea
statului, si anume profesorii din conducerea ASAS
(Academia de Studii Agricole și Silvice), asociați cu
oameni de afaceri mizerabili ca Truica să alții, o
adunătură șmecheră și lacomă, care au cedat
patrimoniul inalienabil al poporului, pămîntul, pe ”30
de arginți”. Un proces ar trebuie făcut, care să
lămurească și rolul jucat de succesiunea de
directori, care mai de care mai corupt și incapabili ai
ICDPP, precum si membrii ai Consiliului de
administratie- actualmente format mai mult din
pensionari reangajați!!! Mai multe stațiuni și institute
au fost reorganizate în anul 2018, dar problema
finanțării și a planului tematic, extrem de slab, dacă
nu chiar inexistent. ASAS a devenit un factor
retrograd și ar trebui desfiițat, să nu mai fie
ordonator de credite si șef administrator al acestor
stațiuni, acestea ar trebui să treacă direct în
subordinea Ministerul Agriculturii sau Ministerul
Cercetarii. Ar trebui ca persoanele peste o anumită
vîrstă să nu mai fie reangajate și să se formeze
tineri, specialiști valorosi pentru acest domeniu.
Actualmente, cei nesupuși, cei care nu sînt de
acord cu măsurile capitaliste draconice sîntem
amenințați cu darea afară din servici dar și cu alte
măsuri punitive. De multe ori se facilitează, prin tot
felul de inginerii, anumite firme se asociază cu
institutele si stațiunile și pun mîna pe terenuri, în
scenarii parcă trase la indigo, cum se exprima un
jurnalist de la un post de televiziune, comentînd
cazul Stațiunii de Plante Medicinale si Aromatice
Fundulea și a firmei lui Stelian Fuia fost Ministru al
Agriculturii.
Este esențială NAȚIONALIZAREA, preluarea
TUTUROR MARILOR MOȘII ȘI A PĂMÎNTURILOR,
AGRICOLE SAU SIVICE, VÎNDUTE LA STRĂINI,
ÎN PROPRIETATEA STATULUI ROMÂN, A
POPORULUI,
A
PROLETARIATULUI
DIN
ROMANIA.
ESTE
RECOMANDATĂ
ARESTAREA
SAMSARILOR DE PĂMÎNT ROMÂNESC DAR ȘI A
ACELORA
CARE
AU
CONTRIBUIT
LA
SUBMINAREA AGRICULTURII ȘI ECONOMIEI
NAȚIONALE.
Altfel, VOM DEVENI
NOASTRĂ ȚARĂ.
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ÎN

PROPRIA

Traiasca REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA,

Merg des pe bulevardul Iancu de
Hunedoara din București și de fiecare dată îmi
amintesc că din 1949 pînă în 1990 acest
bulevard se numea Ilie Pintilie, erou al
clasei muncitoare, pe care l-am asociat
întotdeauna cu închisoarea Doftana, unde a
fost încarcerat în urma acțiunilor greviste din
februarie 1933, îând a coordonat sindicatul de
la Atelierele CFR din Iași,Cernăuți și Pașcani,
ținând legătura permanent cu comuniștii de la
Atelierele CFR Grivița, prin oamenii lui
Gheorghe Gheorghiu Dej.
Și tot atunci îmi amintesc de Decretullege numărul 100 din 14.03.1990 care
stabilise noi norme de atribuire și schimbare a
denumirilor străzilor, localităților și chiar
unităților economice, social culturale, etc,
deoarece erau legate de evenimente politice
și istorice, precum și de persoane ale fostului
regim, catalogat nu-i așa, ca fiind ,,de tristă
amintire”.
Pe la Doftana au trecut și socialistul
Gheorghe Bujor, elitele comuniste Emil
Bodnăraș, Gheorghe Gheorghiu Dej,
Nicolae Ceaușescu și mulți alții, șef al celulei
comuniste din închisoare fiind pe rînd Ilie
Pintilie și Gheorghe Gheorghiu Dej.
Penitenciarul, construit în 1885 sub
formă de potcoavă, a fost numit și Bastilia
României, de unde nimeni nu a evadat
vreodată, și avea opt secții de celule, din care
cinci întunecate, în care celulele nu aveau
ferestre, iar geamurile de pe hol erau astfel
vopsite, încît lumina naturală să nu pătrundă.
Celula H, secția,,inumană”, pentru acei
deținuți politici ,,periculoși”(inclusiv Dej și
Continuare în pagina 8
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inclusiv Dej și Ceaușescu), sau pentru pedepse,
nu avea paturi, ci doar o rogojină, iar deținutul
primea doar o jumătate de pătură, în timp ce
gardienii mai turnau și apă pe jos.
Alexandru Sahia(1908-1937), publicist,
gazetar și scriitor de orientare socialistcomunistă, laudă în cartea sa ,,URSS azi”
realizările sovietice, este ales în anul 1936
membru PCR și post mortem în 1948 membru al
Academiei Republicii Populare Române. El
publică în ziarul Adevărul numărul 15979/23.
02.1936, un memoriu pe care îl adresează
Direcției
generale
a
închisorilor,memoriu
intitulat
,,Protestul
mamelor
deținuților
antifasciști”, în care descrierea existenței lor
negre este lungă și înfiorătoare:
Celule neîncălzite sub pretextul că uzina ar fi
defectă.
Imposibilitatea de a face o baie, cele 2-3 căni de
apă pe zi neajungînd decît pentru spălatul
mîinilor și pentru băut.
Îngrijirea medicală inexistentă, absența cu lunile
a unui medic al închisorii.
Mîncarea foarte proastă, ciorba fiind doar apă
încălzită cu care deținuții se spălau pe picioare în
lipsa unei băi.
Pachetele cu mîncare primite de acasă reținute
la magazie, de unde erau fie furate de personalul
închisorii, fie măcar dijmuite.
Banii sosiți pentru deținuți erau ținuți cu anii chiar
în cancelarie, sub pretextul că domnul contabil
nu are timp pentru efectuarea plății.
Nerespectarea timpului necesar plimbării zilnice
în aer curat.
Schingiuiri și terorizarea permanentă pentru a
smulge declarații de renunțare la convingerile
politice și, în plus, declarația directorului
Savinescu precum că,,Eu sunt pus pe acest
post să vă distrug”.
Acești luptători dîrzi,exponenți ai unor
mari idealuri, au îndurat torturile fără să-și
trădeze propria conștiință politică. Așa se face că
moartea celor paisprezece deținuți militanți
comuniști în urma cutremurului din noaptea de
9/10 noiembrie 1940 a reprezentat poate un
sfârșit al calvarului trăit în irespirabilul aer al
Doftanei.
În Arhivele Naționale se păstrează în,,
Fototeca-Închisori
și
lagăre”,
fotografii
reprezentînd printre multe altele:
- Închisoarea Doftana înainte și după cutremurul
din 1940.
- Înmormîntarea deținuților uciși atunci, inclusiv
sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ilie Pintilie(19031940).

- Celula reconstituită a lui Ilie Pintilie, dar și
comemorarea din 1950 a morții lui.
Tot în Arhivele Naționale se află și
,,Colecția de documente elaborate de
deținuții comuniști din închisori și lagăre”,
amintind aici doar cîteva:
- Scrisori trimise de deținuții politici din
penitenciarul Doftana către CC al PCR, în care
se făceau referiri la starea de spirit a deținuților,
la organizarea politică și lupta pentru
îmbunătățirea vieții în închisoare.(1930).
- ,,Teze pentru 7 Noiembrie”, în care sînt
descrise succesele obținute de poporul sovietic,
situația din țările capitaliste, dar și sarcinile
colectivului deținuților politici comuniști din
închisoarea Doftana(7 noiembrie 1934).
- ,,Buletinul”,organ al Comitetului de partid al
deținuților politici de la Doftana,(numărul 2 din
iunie 1938).
-Telegrama adresată de Gheoghe Gheorghiu
Dej lui Nuțu Gheorghiu din strada Radului
numărul 11, București, în legătură cu urmările
cutremurului(16 noiembrie 1940).
Dacă pînă în 1989 Doftana a cunoscut
perioada ei de maximă glorie ca muzeu, tot ce a
existat ca temniță pînă în 1960 s-a deteriorat cu
repeziciune în primii anii de după așa-zisa
revoluție, ajungând o ruină, natura intrîndu-și în
drepturi și invadînd la propriu cu adevărate
hățișuri de ierburi, crengi și ochiuri de geam
zăbrelite, ziduri mucegăite acoperite pe-alocuri
cu verdele mușchi, și chiar scări prăbușite, în
timp ce oamenii au prădat tot ce se putea folosi
ca material de construcții sau de vînzare la fier
vechi, tot așa cum unii,, au subtilizat” și nu
neapărat la adăpostul întunericului, pînă și dalele
de la Canalul Dunăre-București.
Având în vedere apetitul unora pentru lăsarea
în paragină, incendierea peste noapte și apoi
demolarea
unor
vestigii
ale
clasei
muncitoare(vezi Casa memorială Ilie Pintilie din
Iași), ne putem aștepta ca nu peste mult timp
tinerii să afle că a existat Închisoarea cu nume
consacrat, doar ascultînd cu totul întîmplător
versurile cîndva celebrului cîntec ,,Privesc din
Doftana” prin gratii de fier/ Departe în zare un
petic de cer......
Mă întreb de ce nu a fost inclusă în
,,Memorialul durerii” al realizatoarei Lucia HossuLongin și închisoarea Doftana? Doar pentru că
nu a fost încadrată de actualul regim cu termenul
de ,,închisoare comunistă”?
Prof .Mihaela Radu
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ÎNALTELE ȚELURI UMANISTE ALE ORÎNDUIRI SOCIALISTE!
scop s-a prevăzut dezvoltarea rețelei de creșe și
cămine de zi, atît în mediul urban cît și la sate,
plata unor indemnizații de naștere, extinderea
dreptului de asistență medicală gratuită, precum
și alte măsuri, pentru realizarea cărora statul va
cheltuiîn următorii patru ani peste 700 000 000
de lei.

Este știut că țelurile pe care și le propune
socialismul au un conținut profund uman, asigură
omului posibilitatea de a - și dezvolta multilateral
personalitatea, de a participa activ în toată
plenitudinea forțelor și capacităților sale la
progresul general al noii orînduirii și de a
beneficia, pe măsura aportului său, de o
retribuție care să-i creeze condiții de viață demne
și civilizate.
Partidul Comunist Român, al cărui obiectiv
fundamental este înfăptuiriea în practică a
acestor principii ale socialismului, pune în centrul
activității sale grija față de familie, față de om,
îmbunătățirea continuă, pe toate planurile, a vieții
creatorilor de bunuri materiale și spirituale ale
societății noastre.
Numeroasele măsuri luate, în ultima vreme, de
partidul nostru sînt menite să asigure cetățenilor
condiții de trai cît mai bune în decursul întregii
vieți, din primi ani și pînă la adânci bătrînețe.
Astfel, după cum vă este cunoscut, au fost
elaborate măsuri menite să contribuie la
creșterea natalității,
la întărirea familiei, la
MIHAIL KUTUZOV
ridicarea rolului1745
și răspunderii
ei în viața societății
- 1813
noastre socialiste.
Statul socialist stimulează pe cale economică,
socială și juridică întemeierea și întărirea familiei,
acordă sprijin familiilor cu mulți copii,
îmbunătățește ocrotirea mamei și a copilului,
creînd condiții tot mai bune pentru creșterea,
îngrijirea și educarea tinerei generații. În acest

Sprijinirea și consolidarea familiei, îmbunătățirea
ocrotirii mamei și a copilului, majorarea pensiilor
și introducerea noului sistem de pensionare se
înscriu pe linia preocupărilor pentru înflorirea
multilaterală a societății noastre, pentru
îmbogățirea vieții materiale și spirituale a
întregului nostru popor ----- trăsătură esențială a
politicii Partidului Comunist Român, a statului
socialist.
Trebuie să avem permanent în atenție faptul că
numai în condițiile asigurării unei dezvoltări
susținute a întregii economii, a sectoarelor
hotărîtoare pentru mersul înainte a societății
noastre, al realizării tuturor obiectivelor stabilite
de cel de - al IX-LEA Congres al partidului vom
putea crea resursele materiale și financiare
necesare înfăptuirii masurilor ce ni le-am propus,
creșterii continuie a bunăstării tuturor cetățenilor.
Ridicarea nivelului de civilizație și cultură al
întregului nostru popor este indisolubil legată de
creșterea producției materiale, a productivității
muncii sociale, a eficienței economice în toate
domeniile de activitate, de sporirea acumulărilor
necesare dezvoltării forțelor de producție ale
țării.
Ne exprimăm convingerea că aceste măsuri vor
constitui un nou și puternic stimulent pentru toți
oamenii muncii de a desfăşura o activitate cît
mai rodnică în producție și în celelalte domenii
ale vieții sociale, de a-şi spori continuu
contribuția la înfăptuiriea politicii partidului
nostru , la înflorirea națiunii socialiste, la
ridicarea patriei pe noi culmi ale civilizației și
progresului.

NicolaeCeaușescu
ROMÂNIA PE
DRUMUL DESĂVÎRŞIRII
CONSTRUCȚIE
SOCIALISTE
CUVÎNTARE LA PLENARA C.C al P.C.R. DIN 12-14 OCTOMBRIE
1966
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”NU DATORĂM LA NIMENI NICI MĂCAR UN LEU!”

Gheorghe Gheorghiu Dej

naționalizarea. Au vorbit de ea la radio vechi
membri de partid, foști deținuți politici care
spuneau: de acum, muncitori, toate sînt ale
voastre. Și de atunci auzeam sirenele
chemînd la lucru muncitori, fiindcă era mult de
lucru, trebuia reconstruită țara, fabricile și
uzinele bombardate de aliații capitaliști. Mai
trebuia împărțit pămînt celor ce îl muncesc.
Adesea vedeam venind, de departe, tineri și
bătrîni,cu steaguri roșii și cîntînd, semn că
Socialismul, puterea populară, a pus, hotărîtă,
piciorul în țara noastră.

Să vorbim despre un om, un muncitor de la
Atelierele CFR Grivița.Erau anii grei ai războiului și
burghezo-moșierimea punea căluș oricui. La oraș
se făceau arestări, ziua în amiaza mare, agenții
siguranței înconjurau victima și se aruncau asupra
ei. Mașina avea ușile deschise, iar victima era
împinsă în ea și dacă, de pe margine, cineva ar fi
vrut să intervină în apărarea ei nu mai apuca
fiindcă, pînă să spună ceva, era și el bătut, înjurat,
trecut pe foaie, pentru că nu se știa cînd îi va veni și
lui rîndul. Privațiunile, curbele de sacrificiu,
marșurile tinerilor legionari, cămășile verzi, banii,
propaganda național șovină, anticomunismul, au
făcut multe victime. Noaptea se făcea prăpăd în
numele Legiunii și Căpitanului iar regele și
mareșalul purtau tot cămașă verde.
Burghezia și moșierimea se temeau, au băgat în
pușcării oameni bănuiți doar că ar putea lua
apărarea muncitorilor sau săracilor. Siguranța
cenzura orice scrisoare, mai ales în lagărele de
„politici” mai ales la Doftana. Au fost ani grei, cu
schingiuiri, crime și distrugeri de destine, proprii
capitalismului imperialist. Pe front erau trimiși să
lupte, pentru bunăstarea capitaliștilor, amărîții de la
țară, muncitori și chiar intelectualii, orice se
considera periculos
pentru
ei. Credința într-o lume
MIHAIL
KUTUZOV
mai bună au dărămat
capitalismul. La țară foștii
1745 - 1813
vechili și arendași distrugeau recolta ca nu cumva
dușmanul lor de clasă, muncitorii, proletarii, să
împartă grîul și porumbul la țărani. Au fost multe
acte de sabotaj dar ei, muncitorii, ieșiți din temnițe,
din lanțuri grele, au făurit o lume nouă, o lume fără
patroni de fabrici, în care ei, muncitorii, să
hotîrască. Astfel în anul 1948 , justificat, a venit

Țin minte, eram copil, elev în clasa a IV-a la
Școala nr. 5 din București, în dimineața zilei
de 8 martie 1955, așteptam în careu, cu
părinții de mînă, emoționați, venirea conducerii
de partid și de stat, a tovarășului Gheorghe
Gheorghiu Dej, prim-secretar al Partidului
Muncitoresc Român, însoțit de alți tovarăși,
vechi activiști și veterani de război, pentru a
sărbători cu noi Ziua mamelor. S-a înălțat
steagul Republicii Populare Române și s-a
cîntat imnul de stat, Te slăvim Românie!
După cuvîntul directoarei școlii și al
profesorilor a luat cuvîntul Gheorghe
Gheorghiu Dej care a vorbit de țara nouă care
se construiește pentru noi, copiii, de viitorul
luminos care se întrezărea încă de atunci, a
vorbit frumos despre mamele noastre pe care
le-a felicitat de sărbătoarea lor înființată de
Partidul comunist după însurecția armată de la
23 august 1944. Apoi mulți elevi au primit
cravate roșii de pionier.
Deseori l-am văzut pe Gheorghiu Dej trecînd
cu Volga oficială pe Calea Victoriei, oprind în
fața clădirii unde era sediul Partidului și stînd
de vorbă cu trecătorii. Ultima oară cînd l-am
auzit a fost la Radio, de anul nou, cîteva luni
înainte de a muri, cînd a spus apăsat, printre
altele, că , noi, românii, ”nu datorăm la nimeni
nici măcar un leu”. Apoi , studentă fiind, am
stat de veghe la catafalcul său, cîteva ore, ca
reprezentantă a studenților din facultatea mea.
Carmen Georgescu
pensionară
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
1. A fost un vis

Iar procedura din butoi
E pentru proști, așa ca noi!
Și-au venit iute, în convoi
Tot felul de ”criminaliști”
Ce se dãdeau mari ”specialiști”
În arderile din butoi...
Și luni întregi, l-au tot studiat...
Stînd toți cu nasul în butoi
Pînã cînd azi, au observat
Cã locul lui, e... la gunoi
Cu cei, ce l-au ”expertizat”!
Am avut și noi o țarã, frumoasã,
Și din toatã-acea splendoare,
N-a rãmas decît...un VIS!

Mariana Aurelia Plesa
Am avut și noi o țarã.
Frumoasã, un Paradis!
Și din toatã-acea splendoare,
n-a rãmas decît un VIS!
Cã biata noastrã țãrișoarã,
A devenit o pradã ușoarã.
În mîna unor ”democrați”
Cu aere de-aristocrați...
Un șir imens de-analfabeți
De maneliști și proxeneți!
Cu trîntori și cu prostituate,
Așa c-an țãrile bogate..!
Cu arme, crime și drogați
Și zeci de mii de psihopați!
Cu vrãjitoare, pedofili
Cu incestuoși și zoofili
Și înjunghieri; la fiecare pas
E o Românie în impas...
Cã azi rãpirea de fecioare
E-o ”meserie”-nfloritoare!
Din ea, trãiesc politicieni
Și procurori și milițieni,
Și grupul este tot mai mare!
Ne trebuie, Deratizare!
Iar de vreo douã luni încoace
Stãm toți cu ochi-ntr-un (Butoi)
În care coace și rãscoace
O bestie-aflatã printre noi!
Ce vrea s-acopere-o rețea
De proxeneți, ce curg puhoi...
Iar el ne-aratã cum ardea
Cãte-o fãtucã, în butoi!
O diversiune care sperie
Sã parã criminal, în serie,,,
Un lucru însã-i important:
Cã bestia e, doar traficant!
De copilași, nevinovați,
Spre prostituție dirijați!
În țãri strãine, nemiloase
De unde el trãgea foloase..

2. Interviu pentru
”Cațavenci”
În aprilie 2014, am acordat un
interviu Academiei Cațavencu la
solicitarea redactorului-șef adjunct
Gabriel
Tudor
cu
singura
respectînd anumite cerințe, de ex:
răspunsurile să fie mucalite și cu
subînțeles, pentru a fi în nota
revistei de satiră și umor a
publicației. Ce a ieșit se vede mai
jos!
Petre Ignatencu
- Domnule Ignatencu, ce mai face,
domnule, Lenin?
- Îşi doarme somnul de „uriaş” şi
dă de lucru în continuare
„pigmeilor democraţi” care
dărămîndu-i statuile cred că-l pot
scoate din istorie.
- În România care-s mai mulţi azi:
tovarăşii sau domnii?
- Sînt puţini DOMNI/TOVARĂŞI
(cuvinte nobile) dar mulţi tovarăşi
care îşi închipuie că sînt domni!
- Iliescu a întinat nobilele idealuri
ale comunismului?
- Le-a îngropat!
- Unde-s banii lui Ceauşescu?
- În CEC-urile confiscate din fişetul
Elenei Ceauşescu la REA’
VOLUŢIE!
- De Paşte, unde aţi fost să luaţi
Lumină: la Moscova sau la
Patriarhie?
- La Câmpulung Moldovenesc
lîngă statuia lui Dragoş Vodădescălecătorul!
- Care-i mai utilă: Casa Poporului
sau Catedrala Mîntuirii Neamului?

- Sunt utile, simbolic, ambele: Casa
Poporului este simbolul dimensiunii
laice a Mîndriei Naţiunii Române iar
Catedrala Mîntuirii Neamului este
simbolul dimensiunii Spirituale a
Poporului Român creştin-ortodox.
Casa Poporului este „Casa Cezarului”
iar Catedrala Mîntuirii Neamului
este „Casa lui Dumnezeu”.
- Nu vă e dor de-o coadă la tacîmuri?
- Între dorul de-o coadă la Fisc şi una
la tacîmuri prefer coada la tacîmuri,
doar şi pentru că din ele se poate face
o supă delicioasă.
- Era mai bine cu Cîrmaciul de ieri
decît cu Matrozul de azi?
- Era mai bine cu Cîrmaciul de ieri
pentru că era chiar un Cîrmaci
adevărat pe cînd Matrozul de azi tot
matroz rămîne.
- Unde credeţi că se trăieşte mai bine:
în Cuba sau în Coreea de Nord?
- În Cuba trăiesc bine cubanezii iar în
Coreea de Nord trăiesc bine nordcoreenii.
- L-aţi plîns sincer pe Kim Jong-IL?
- Nu l-am plîns ci am deplîns moartea
lui. În schimb ne-am declarat
solidari cu plînsul nord-coreenilor.
- De ce nu ne-a făcut Ceauşescu şi
autostrăzi, că în ăştia nu-i nicio
nădejde?
- Nu a mai apucat să le facă, pe toate!
- Credeţi că, dacă ar mai fi trăit,
tovarăşei Elena i-ar fi plăcut la mall?
- Cred că da, că doar a fost şi ea
FEMEIE!
- Dar pe Nicuşor l-am fi văzut la
Capatos pe canapea?
- În mod sigur, se ştie că era un „băiat”
de societate!
- Gigi Becali dă la toată lumea. Vi se
pare comunist sau creştin?
- Este comunist în sînul propriei familii
iar creştin cînd se bagă sub
sutana popii să se spovedească.
- Aveţi candidat la Primăria Capitalei?
- „DOCTORUL”
- Cine-i de vină pentru maidanezi:
Ceauşescu, fiindcă a demolat casele
sau Brigitte Bardot, că-i pupă în bot?
- Cei care vor să demonstreze că
Drepturile omului trebuie să fie egale
cu drepturile cîinilor şi drepturile cîinilor
sînt egale cu drepturile omului.
- Cu cine v-ar plăcea să defilaţi, braţ la
braţ, de 1 Mai? Cu tovarăşa Găinuşă
sau cu puicuţele astea tinere?
- Cu tovarăşa Găinuşă, Alexandrina!
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ACTUALITATEA VENEZUELEANĂ

politici care pot contribui la o soluție stabilă și
respectuoasă a voinței populare. Normalizarea
puterilor Adunarii Nationale, revizuirea cazurilor
judiciale prin intermediul Comisiei Adevarului,
conformarea unei noi directive a Consiliului National
Electoral, sunt chestiuni care punctează in directia
corectă și tind în mod pozitiv să deblocheze
situațiile critice care pînă acum nu puteau fi
elucidate.

MASA DIALOGULUI NAȚIONAL AL
REPUBLICII BOLIVARIENE A VENEZUELEI
COMUNICAT
În calitate de reprezentanți ai Guvernului
Republici Bolivariene din Venezuela și
reprezentanți ai opoziției politice venezueleene,
participanți la Masa Dialogului National pe care
o formăm, declarăm că semnarea Primului
Acord de Pace, ințelegere și coexistență care
are ca scop realizarea stabilității politice în țară,
cu intenția fermă de a contribui la rezolvarea
promptă a problemelor care afectează populația
venezueleană. Acest acord intre venezueleni
permite, ca în cel mai scurt timp posibil, să se
înainteze soluții la subiecte specifice care sunt
decisive pentru a depăși actuala criză politică
din țară, restabilind elemente de ordin
institutional care au fost reclamate de către o
parte semnificativă a populatiei venezuelene și
de către comunitatea internațională.

Invităm în acest sens Uniunea Europeana, prin
intermediul Serviciului său european de acțiune
externă și alte instituții să contribuie pozitiv la acest
efort și să mențină echilibrul pe care îl cere acest
moment istoric. De asemenea, asteptăm ca
Uniunea Europeană să sprijine mijloacele pașnice
convenite pentru soluția politică a rezolvării
problemelor între venezueleni prin intermediul
Mesei Naționale. În același timp Masa Nationala se
mentine deschisă incorporării diverșilor actori
naționali, invită și Comunitatea Internațională
pentru a insoți și pentru a cunoaște acest
mecanism democratic, cu viziune de deschidere și
cu cea mai mare transparență din partea celor care
au demonstrat o autentica preocupare pentru
bunastarea țării noastre.
Caracas, 17 septembrie 2019

Spiritul acestei Mese de Dialog National este
deschis si transparent, invocînd, de la
instalarea sa, deschiderea si apelul la toti
factorii politici nationali, si în acelasi timp,
arătînd rezultate punctuale si necesare pentru a
da incredere si pentru progresul pe care il
solicită țara.
Această Masă de Dialog Național, face parte
din soluția politică negociată, pașnică si
durabilă între venezueleni, și care este
deschisă la incorporarea restului factoriilor

Sursa: Ambasada Venezuelei în România
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La Mulți Ani, Republica Populară Chineză !

Ambasadorul Republicii Populare Chineze- Jiang Yu

Republica Populară Chineză a celebrat, pe 1 Octombrie, cea
de-a 70-a aniversare de la declararea Republicii Populare,
eveniment marcat în absolut toate spaţiile de pe întregul
teritoriu, fie ele de stat sau private. Dincolo de ceremoniile
oficiale, de mesajele, discursurile şi raportările anuale,
aniversarea din acest an are o conotaţie specială, jubiliară.
Istoria, tradiţionalismul şi modernitatea sînt îmbinate şi
evidenţiate cu forţă în China cu ocazia Zilei Naţionale,
conştiinţa de sine la nivelul comunicării de masă fiind una
care vorbeşte despre mîndrie, orgoliu şi ambiţie. Mesajul pe
care liderii Chinei îl transmit constant propriului popor este
unul de optimism, de unitate și vigilenţă. Asta pentru că, nu
de ieri de azi, chinezii au tot mai mult de promovat și
protejat, atît la nivel cultural, cît și la nivel economic.
China de azi este rezultatul capacității liderilor de la
Beijing și din toate provinciile chineze, de a coagula și
coordona resursele și energiile unui popor care a ajuns să se
identifice cu modelul chinez.
Modelul chinez vorbeşte despre filozofia de viaţă a
individului care, din cele mai vechi timpuri, a trebuit să îşi
armonizeze interesele şi ambiţiile la societatea dominată de
tradiţionalismul aflat permanent sub influenţa noului (bun sau
rău) venit din exterior. De asemenea, modelul chinez este o
demonstraţie a legendei păsării Phoenix, China şi societatea
chineză renăscînd şi relansînd propriul statut în istorie, după
perioada de 100 de ani de umilinţă.
Dacă modelul chinez nu poate fi aplicat oriunde în lume,
oricărui stat, părți esenţiale din acesta, cu siguranţă, da!
Mîndria naţională, promovarea propriei istorii, utilizarea
propriilor resurse umane şi naturale în interes propriu,
controlul şi administrarea economiei interne etc., sînt doar o
parte din lecţiile pe care China le dă lumii secolului XXI.
Aici nu este vorba despre ambiţiile Chinei de a dezvolta
trenuri care să poată rula cu viteze de 1.000 pînă la 4.000 de
km/h, nici despre succesele explorării spaţiului cosmic, nici
măcar despre uriaşul asalt al culturii chineze în afara
graniţelor. Aici este vorba despre conştiinţa de sine a unui
popor care face un salt peste milenii, fără să subjuge, să
umilească, să distrugă sau să elimine din istorie alte ţări sau

popoare. Iar pentru asta, aşa cum am spus, este
nevoie de lideri cu viziune care să poată genera
proiecte de nivelul Noilor ”Drumuri ale Mătăsi”, ChinaEuropa Centrală și de Est, BRICS etc.
Ca în fiecare an, și anul acesta ambasada Republicii
Populare Chineze, Ambasadorul Jiang Yu, a organizat
o grandioasă recepție la sediul acesteia la care au fost
invitați să participe, pe lîngă reprezentanții corpurilor
dimlomatice a multor țări, au participat și reprezentanți
la cel mai înalt nivel ai
Româniri: Președintele Senatului României, dl Teodor
Meleșcanu, Prim-ministrul României, dna Viorica
Dăncilă, Vicepreședinte al Senatului României, dl Titus
Corlăţean, Vicepreședinte al Camerei Deputaților din
România, dl Marilen Gabriel Pirtea, Viceprim-ministru
și Ministrul Interimar al Afacerilor Interne, dl Mihai
Fifor, Viceprim-ministru Interimar și Ministrul
Finanțelor Publice, dl Eugen Teodorovici, Ministrul
Afacerilor Externe al României, dna Ramona
Mănescu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ
şi Antreprenoriat, dl Ștefan Radu Oprea, Șeful
Cancelariei Prim-ministrului, dl Costin Mihalache și alți
demnitari, Fostul Președinte al României, Emil
Constantinescu, Fostul Prim-ministru al României, dl
Petre Roman. arãtînd prin aceasta cã China este și va
rãmîne unul dintre cei mai importanți prieteni ai țãrii
noastre, cel puțin a acelei pãrți din populație care
susține stînga politicã.

China reprezintã speranța într-un viitor mai sigur și
mai bun pentru omenire, prin echilibrul și
corectitudinea relațiilor cu țãrile sãrace și în curs de
dezvoltare care tind spre independențã și suveranitate
ceeace SUA și puterile capitaliste dezvoltate nu promit
sub nicio formã cã doresc sã garateze aceasta, aș
putea sã afirm cã din contrã. Exemplul
comportamentului lor fațã de Cuba și Venezuela este
relevant în acest sens.
Am avut onoarea și bucuria de a fi și eu printre
invitații la acea seară minunată ce a avut loc pe 19
septembrie.
Petre I.
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Conferința națională a Consiliului Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate cu Cuba
Sîmbăta, 26 octombrie 2019, a avut loc Conferința
națională a Consiliului Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate
cu Cuba, manifestare anuală care reunește reprezentanții
asociațiilor, grupurilor, partidelor sau persoanelor individuale
care se declară prieteni și solidari ai Republicii Cuba și
eroicului său popor care suportă cu stoicism, de peste 60 de
ani, presiunea infernală, (politică, economică, financiară și
socială) generată de cea mai puternică și feroce putere
militară, economică și financiară, de pe glob, și asta pentru a
fi o națiune cu adevărat liberă și suverană în teritoriul său.
Conferința s-a desfățurat la Centrul Rus de Știință și
Cultură din București, într-un spațiu pus cu generozitate la
dispoziție Consiliului de conducerea acesteia, director
Natalia Mujenicova, și bineînțeles cu aprobarea forului
tutelar, Ambasada Federației Ruse, personal de Excelența
sa Valery Kuzmin, Ambasador Extraordinar și
Plenipotențiar .
Au participat la Conferință, ca invitați de onoare,
excelențele lor: Roberto Cesar Hamilton Maganaambasadorul Cubei; Alberto Torrealba-ambasadorul
Venezuelei și Igor Iliușin-ministru consilier al ambasadei
Rusiei.
Dintre asociațiile componente a Consiliului putem
enumera: Asociația de Prietenie Româno-Cubaneză ”Che
Guevara”-președinte Petre Ignatencu; Asociația de Prietenie
Româno-Cubaneză ”Jose Marti” Tîrgoviște-președinte Ion
Hotânceanu; Asociația de Prietenie Româno-Cubaneză –
președinte Petre Dima; Asociația de Prietenie RomânoCubaneză ”Moncada”Bechet-președinte Gh.Boaghe;
Asociația ”România Muncitoare”-președinte Ciprian Pop ,
reprezentată de Coman Voicu; Asociaţia Culturală, "La noi,
la români"- președinte Niculina Merceanu; Asociația de
prietenie româno-coreeană: secretar general Vasile
Lăcătușu și Partidul Socialist Român-președinte Constantin
Rotaru.
Rolul de moderator al Conferinței a fost îndeplinit de
Coordonatorul Consiliului Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate cu Cuba - Cristian Ciobanu.
După intonarea imnurilor Republicii Cuba și României sa trecut la parcurgerea ordinii de zi aprobată în prealabil: luări
de cuvînt, aprobarea Declarației de solidaritate cu Republica
Cuba și moment de socializare.
Primul vorbitor a fost ambasadorul Cubei, Roberto
Cesar Hamilton Magana. În cuvîntul său acesta a mulțumit
pentru spiritul de solidaritate a participanților cu țara și
poporul pe care-l reprezită, Cuba și cubanezii, spirit
implementat încă de la începuturile Revoluției cubaneze
conduse de Comandantul Fidel Castro , atunci cînd în
România la conducerea statului se aflau comuniștii și se
declară fericit că acesta se păstrează și astăzi cînd aceasta
este condusă de procapitaliști, parteneri strategici ai SUA,
principalul dușman al Cubei, și asta nu că așa vor cubanezii

Roberto Cesar Hamilton Magana-ambasadorul Cubei

ci că așa vor conducătorii americani, de peste 60 de
ani.Excelența sa informează conferința că în prezent relațiile
diplomatice, economice și culturale cubano-americane sînt
foarte scăzute datorită politicii agresive și de neînțeles a
actualului președinte de la Casa Albă după ce se
amelioraseră întrucîtva pe timpul mandatului președintelui
Barak Obama. Acum Cuba se confruntă cu o problemă
foarte grea, penuria de carburanți datorată embargoului
criminal al SUA asupra Venezuelei privind exportul de petrol
din această țară, eroică și ea, datorită luptei pentru păstrarea
suveranității și independenței față de pretențiile coloniale a
SUA, din acest punct de vedere
Cuba și Venezuela sînt
țări surori. La sfîrșit acesta declară că țara sa a primit un
sprijin moral și material substanțial de la frații sovietici, în
trecut, pe timpul Uniunii Sovietice, dar și astăzi Rusia este un
prieten de nădejde.
Apoi a luat cuvîntul excelența sa ambasadorul Venezuelei
Alfredo Torrealba care a reafirmat prietenia trainică dintre
poporul bolivarian și cel cubanez, venezuelenii recunosc
ajutorul neprecupețit în dezvoltarea Venezuelei a Cubei
socialiste, mai ales în domeniul educației și culturi, dînd ca
exemplu faptul ca datorită unui program cubanez Venezuela
a eliminat analfabetismul în 4 ani. De asemenea a amintit
sprijinul fără preț al Rusiei în lupta țării sale de a se apăra
înpotriva imperialiștilor americani, în a-și apăra suveranitatea
și independența cîștigată cu mari eforturi pe timpul conducerii
Venezuelei de către Comandantul Hugo Chavez.
Mulțumește paricipanților pentru solidaritatea manifestată față
de Cuba dar în același timp și față de țara sa, Republica
Bolivariană a Venezuelei.
În cuvîntul său ultimul dintre invitații speciali , reprezentantul
Rusiei, care face și oficiul de gazdă, Igor Iliușin, a salutat
participanții, urîndu-le succes în activitate și asigurîndu-i că
Rusia va rămîne și în continuare un prieten consecvent al
Cubei și Venezuelei, va sprijini lupta acestora pentru o
dezvoltare liberă și independentă, aceasta fiind politica
principială consecventă a Rusiei nu numai cu cele două țări
dar și cu alte țări care urmărec aceleși țeluri, să fie libere să-și
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Continuare din pag.14

alegă propriul model de dezvoltare socială propriu. Și-a
exprimat regretul că relațiile politice și economice cu
România sînt foarte joase, nefiresc de joase pentru două
țări vecine.
Au urmat luările de cuvînt ale reprezentanților asociațiilor
participanților care în luările lor de cuvînt au reiterat
necesitatea continuării și dezvoltării activităților asociațiilor
pe care le reprezintă, contribuind astfel la păstrarea și
dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre poporul
român și cubanez, transmițind semnalul că poporul
cubanel nu este singur în lupta sa pentru libertate,
independență, suveranitate și socialism. Au luat cuvîntul:
Ion Hotînceanu, Niculina Merceanu, Petre Dima,
Gheorghe Boaghe, Gheorghe Ungureanu, Petre Dima,
Coman Voicu, Constantin Rotaru și Petre Ignatencu.

Cuvîntează tov. Petre Ignatencu președintele As.CHE Guevara

A urmat citirea textului, propus pentru aprobare
Conferinței,
a
DECLARAȚIEI
CONFERINȚEI
NAȚIONALE DE SOLIDARITATE CU CUBA, de către
tovarășa Emilia Goldhagen, președinte executiv al
Asociației Che Guevara.
Supusă la vot Declarația a fost aprobată în unanimitate.
Coordonatorul Consiliului Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate cu Cuba - Cristian Ciobanu, a fost
împuternicit să transmită acest document autorităților
Republicii Cuba și opiniei publice naționale și
internaționale.
Publicăm în continuare această Declarație:
DECLARAȚIA CONFERINȚEI NAȚIONALE
DE SOLIDARITATE CU REPUBLICA CUBA
Reprezentanții organizațiilor de prietenie și solidaritate
întruniți în cadrul Conferinței Naționale a Consiliului
Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate între
popoarele român și cubanez (CNAPSC), luând în
discuție efectele, extrem de nocive, provocate de blocada
economică, comercială și financiară impusă Cubei de

către guvernele Statelor Unite, a adoptat următoarea
D E C LAR AȚ I E
- CNAPSC condamnă toate guvernele Statelor Unite pentru
instituirea criminalei blocade economice, comercile și
financiare pe care au impus-o, timp de peste o jumătate de
secol, Cubei, precum şi înăsprirea măsurilor restrictive
impuse de actuala administrație americană; susține,
totodată, necondiționat, intensificarea acțiunilor de luptă
contra acestei blocade.
· CNAPSC reafirmă angajamentul ferm al membrilor săi de
a continua să apărăm Revoluția cubaneză și să intensificăm
lupta contra politicii genocide și ilegale de blocadă, contra
recrudescenței brutale odată cu aplicarea integrală a Legii
Helms-Burton și a altor măsuri de presiune și piraterie
economică.
· CNAPSC denunță escaladarea agresivității Guvernului
Statelor Unite la adresa Cubei și aplicarea măsurilor
criminale, neconvenționale, de blocare a aprovizionării cu
combustibil a țării caraibiene.
· CNAPSC reiterează faptul că blocada constituie o violare
masivă, flagrantă și sistematică a drepturilor omului, ale
tuturor cubanezilor și constituie un act de genocid calificat
astfel de Convenția pentru Prevenirea și Sancționarea
Delictului de Genocid din 1948 și ca un act de război,
conform Convenției de la Londra din 1905.
· CNAPSC cere insistent să se pună capăt programelor de
subversiune politică și campaniilor propagandistice
patronate cu fonduri de milioane de dolari de Guvernul
Statelor Unite, destinate slăbirii unității poporului cubanez.
· CNAPSC apără dreptul poporului cubanez la libera
determinare, suveranitate și independență pentru a-și
construi propriul sistem politic, economic și social fără
ingerințe externe.
· CNAPSC va întări activitatea prin rețelele sociale, atrăgând
participarea tinerilor, cu obiectivul de a face cunoscută
realitatea cubaneză și pentru a contracara campaniile de
știri false contra Insulei.
- CNAPSC reafirmă sprijinul ferm pentru Revoluția
Bolivariană din Venezuela față de amenințările și agresiunile
imperialismului iancheu și ale aliaților lui servili.
Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și
Solidaritate între popoarele român și cubanez își
reafirmă angajamentul de a continua fără rezerve apărarea
Revoluției Cubaneze, exprimându-și, de asemenea,
solidaritatea și sprijinul necondiționat pentru apărarea
Republicii Bolivariene Venezuela față de amenințările și
agresiunile imperialismului iancheu și ale aliaților lui servili.
CONSILIUL NAȚIONAL AL ASOCIAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI
SOLIDARITATE CU CUBA
București, 26 octombrie 2019
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SPORT
Petre Ignatencu –recorduri istorice în kaiac
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
în
continuare la competiții naționale
și mondiale. Ultimul campionat la
care a participat anul acesta a fost
Campionatul național de kaiac
maraton(20km) seniori care a avut
loc pe 6 octombrie pe pista
olimpică de la Bascov-Budeasa, la
periferia
municipiului
Pitești,
capitala județului Argeș, și unde a
cucerit medalia de argint în proba
de K1, ocazie cu care a stabilit
mai multe recorduri:
1. Cel mai în vîrstă participant la
ediția 2019 a
campionantului
național;
2. Cel mai vîrstnic kaiacist care a
cîștigat o medalie a unui
campionat național de seniori și;
3. primul sportiv care cîștigă o
nouă medalie la un campionat
național de seniori după o
perioadă de 42 de ani, ultima
medalie
cîștigată
de
Petre
Ignatencu la campionatul național
de seniori a fost în anul 1977,
cînd a cîștigat tot o medalie de
argint.
Petre Ignatencu la sosirea din cursa istorică de maraton, 20 Km
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