Un an se termină-2019 altul începe-2020. Să fim optimiști!
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30 ANI DE LA MAREA CRIMĂ - 30 ANI DE LA MAREA TRĂDARE
30 de ani de la CRIMA POLITICĂ de la Târgoviște

Ne aflăm la Târgoviște, orașul cu adînci rădăcini istorice. Sîntem în fosta
Unitate Militară care a devenit Unitatea Crimei și Terorii împotriva Comandantului ei,
împotriva Comandantului Suprem al Armatei și Președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu.
În acest loc, în urmă cu 30 de ani s-a comis un Atentat Politic de către un grup
de teroriști dornici de putere, dornici de răzbunare, dornici de moarte, călcînd pe
cadavre, pentru grade militare și pentru a deține puterea politică, trădători de partid,
de neam și de țară. Principalul actor al acestui proces SINISTRU a fost Teroristul cu
epoleți, generalul de ”paie și gips”, Victor Atanase Stănculescu, care a organizat crima
din acest loc după o caricatură de proces penal, o autentică mascaradă, profitînd de
starea de spirit negativă a poporului român, stare creată o mass-media internă și
internațională subiectivă, mincinoasă și diversionistă în cea mai mare parte a ei, care
l-a făcut să creadă că toate neajunsurile din societate se datorează numai
Conducătorului României socialiste, Nicolae Ceaușescu.
Aici au fost împușcați și au murit cei doi EROI AI SOCIALISMULUI, Nicolae
Ceaușescu și Elena Ceaușescu, care și-au dat viața pentru continuarea orînduirii
socialiste în România, condusă de Partidul Comunist Român, FIDEL Socialismului.
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Evenimentele de acum 30 de ani și iluzia libertății

…Beculete, sclipici, gablonturi, goana după
cumpărături inutile, mesaje standard idioate
cu „fie ca lumina să vă…” etc, valuri de poze
și filmulețe cu reni, brăduți, crăciunițe,
nesfîrșită maree de prostii fără nicio
legătură cu vreun fior creștin, ca și cînd
vreodată nefericirile de peste an sau de
peste ani, adunate în suflete, s-ar scutura de
la sine, iar întunericul și mîzga din oameni
brusc s-ar clăti și risipi.
Peste toată acestea se mai adună și comemorările
festive ale „eliberării” din Decembrie 1989, deși nu
cred că mai există vreun român oricît de idiot care
să nu fi aflat de Ilici – KGB, de lovitura moscoviților,
de revenirea kominterniștilor și de faptul că în 89 a
avut loc o ocupație militară rusă.
Mitologia falsă a Salvării Naţionale este reiterată an
de an cu ocazia „sărbătoririi Revoluţiei”, ceva cu
totul schizofrenic, oricine cît de cît integru moral și
intelectual își dă seama de goliciunea și găunoșenia
iluziilor mincinoase, iluziile Libertăţii şi a Salvării,
prin pseudo-mîntuitorul Ion Iliescu, cîrpa kaghebistă,
criminalul cu mîinile roșii de sînge de români pînă la
coate.
Cel care și-a ucis chiar familia adoptivă, deoarece
Ilici fusese practic înfiat de mic de Elena și

Nicolae Ceaușescu, iar cînd a aflat de la
contraspionaj că Ilici este sugiucul Moscovei,
”Ceașcă” a fost devastat, dar totuși nu l-a
lichidat, dimpotrivă l-a menținut în rîndurile
nomenclaturiștilor. Hal de dictator, le dă posturi
de directori trădătorilor. Ca apoi aceștia să-l
lichideze.
Cei care l-au ucis pe Ceaușescu de Crăciun au
pus în practică un fel de ritual păgîn – anumite
neamuri practicau uciderea captivilor și inamicilor
de ziua lor de sărbătoare, pentru a o macula
definitiv.
Ți se taie orice chef de sărbătoare cînd vezi tot
moscoviții la putere, vezi că România este în
continuare condusă de securiștii kaghebiști,
politrucii comunişti sau de copiii și nepoții
acestora, membrii castei care a pus mîna pe
putere, acum joacă comedia liberalismului sau a
social-democrației.
La cîteva zile de la asasinarea lui Ceaușescu, a
existat un grup de tineri care au ieșit în stradă,
prin centru, cu intenția unui protest anticomunist,
și cu ceva idei de monarhie – la vremea aia nu
se prea știa ce lepră fusese jegul de Mihai
Pobeda – Doina Cornea a apărut la televizor şi la
radio să „nu se adune lumea” că încă mai sunt
„terorişti” care ar vrea „să răzbune moartea lui

(continuare în pag. 3)
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Pentru a-și salva viața, Președintele României
socialiste, Nicolae Ceaușescu, putea să fie laș, putea
să fie trădător de țară, putea să fugă din România, dar
a les să fie PATRIOT, a ales să fie un conducător cu
DEMNITATE și să lupte pînă în ultima clipă a vieții cu
trădătorii de neam și țară, cu teroriștii din Partidul
Comunist Român, cu trădătorii socialismului. PATRIA
Președintelui Nicolae Ceaușescu a fost România, a
fost România întreagă-așa cum a primit-o de la
înaintași, România independentă, România liberă și
suverană. Nu a avut altă patrie!
Aici s-a finalizat lovitura de stat condusă de
serviciile secrete române ajutate și de cele străine,
care prin manipulare, minciună, trădare și diversiune,
au creat o adevărată PSIHOZĂ asupra poporul român.
Au creat o adevărată URĂ și TEROARE
împotriva responsabililor politici de la acea vreme,
ceea ce a determinat producerea de numeroase
victime nevinovate.
Justiția română a protejat protagoniștii
adevărați ai acestor crime iar justiția militară
postdecembristă este complice la această crimă
oribilă.
Armata română de atunci, după asasinarea
Ministrului Apărării Naționale, generalul Vasile Milea,
și-a trădat Comandantul Suprem.
Adevărata față a loviturii de stat o vedem
astăzi prin distrugerea orînduirii socialiste și
instaurarea capitalismului, prin crearea de haos,
anarhie și debandadă în România.
Acum România este o colonie aflată sub
dictatura Uniunii Europene și a NATO.
România nu mai aparține românilor!.. este
vîndută străinilor care dețin peste 80% din
CAPITALUL țării. S-a furat echivalentul a peste 2000
de miliarde euro.
Suntem chiriași în propria țară!
Acesta este ADEVĂRUL despre CRIMA
POLITICĂ de la Tîrgoviște, NU ABERAȚIILE celor
care au dat lovitura de stat: trădători din Partidul
Comunist Român, ulterior democrați, țărăniști, liberali,
tehnocrați și alte denumiri bizare de partide.
Regret că în decembrie 1989 Nu am putut să
apăr viața Comandantului Suprem al Armatei Române
și Președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu. Eram
maistru militar cu demnitate și fidelitate, nu făceam
parte din categoria generalilor, criminali și trădători cu
epoleți
România, după decembrie 1989, este un stat
MAFIOT, un stat ca o junglă în care scapă cine poate
din această luptă pentru supraviețuire.
Și la sfîrșit fac un apel: - Să gîndim cu
capetele noastre, nu cum ne manipulează alții!
Glorie eternă acestor martiri ai socialismului,
Nicolae și Elena Ceaușescu!
25 decembrie 2019
Coman Voicu – comunist
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Ceauşescu”, „că este o diversiune”.
Peste niște ani, la o ședință de Consiliu a Alianței
civice, unde eram în conducere, ca fondator, Doina
Cornea a fost întrebată de ce a atras ura mulțimii ca să
ne omoare atunci, pe motiv de „terorism”, deși unii
dintre noi chiar luptaseră cu teroriștii autentici ai lui Ilici.
Foarte senin și cretin tipa ne-a zis că așa a rugat-o
Silviu, în care ea credea orbește. Am rămas mască –
Silviu?!!! what the fuck? Cornea și Brucan erau barabara, gen love is in the air? Brucan o pusese să facă o
diversiune ordinară și EA s-a conformat, ca și tot
grupul de actorași, regizori, poeți și scriitorași
vomitivi comuniști de teapa lui Caramitru,
Blandiana, Nicolaescu, Dinescu, Pleșu, Manolescu
etc, șamd – strînși ciucure cu devoțiune în jurul lui Ilici
– erau desigur cu toții ai KGB de mulți ani. Au fost
selectați și recrutați cu grijă, pînă și eu am fost ținta
unui recrutor al KGB, Mircea Popa, spion sovietic prins
de contraspionaj, ceilalți iată că n-au fost prinși, au
prosperat, altfel ar fi fost nu alături de comunistul
secretar de partid ci în stradă alături de autenticii
anticomuniști care strigau atunci ceva vag cam cu
monarhia, că asta li se părea maxim de opoziție la
comunism.
Restaurația cadrelor și agenților moscoviți s-a
desfășurat sub bagheta lui Brucan și Soros venit cu
primul avion civil aterizat pe Otopeni, în ianuarie 90,
aceștia au fondat GDS-ul – Centrala de acoperire a
agenturii KGB, cea cu adevărat bine scufundată, era
plin de cadre Secu pe acolo, s-a trecut la recrutare și
organizare, cu banii de la Soroș, un milion de dolari,
sumă uriașă la vremea aceea, pe mîna lui Alin
Teodorescu, agent al servciilor maghiare și turnător la
Secu, viitorul mega Cancelar al PSD-ului din epoca sa
cea mai sinistră, sub Năstase.
Rețeaua a fost ulterior ramificată și suprabugetată, prin
nenumărate alte filiere, în afară de Soroș, cifra totala a
contactelor agenturii este de vreo 36 000, strecurați in
”societatea civila”, servicii, mass media, sindicate,
partide, mediu de afaceri – din care oricînd, la semnal,
devin operaționali în stradă vreo 5000, distribuiti în vreo
200 de ong-uri interconectate, sumele de întretinere,
functionare, extindere si recompensare în 30 de ani au
atins probabil pragul de vreun miliard de dolari.
Să belești o țară doar cu un miliard de dolari este o
afacere foarte bună mai ales dacă în timpul ăsta
jefuiești vreo cîteva sute de miliarde, că doar d-aia ai
crescut agentură.
Singura zvâcnire autentică și semnificativă împotriva
Moscovei a fost manifestația CADA, unică în lume, mii
de cadre din toate armele, în uniforme, au umplut Piața
Victoriei, după uciderea grupului Trosca de către cuplul
Nicolae Militaru – Ilici, cerînd eliminarea
(continuare în pag. 4)
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Evenimentele de acum 30 de ani și iluzia libertății

Corbilor GRU și KGB din fruntea Armatei, evident a avut
loc doar o operațiune de machiaj la gene, s-a schimbat
Militaru cu Stănculescu, alt kaghebist și ăsta, mai cu
maniere, a lăsat corpurile ciuruite ale Ceaușeștilor
aruncate pe stadion, pe Ghencea, într-o prelată și s-a dus
la băute la petrecerea de alături, plătită din bugetul
aprobat chiar de Ceașcă.
Nimeni n-a suflat nici pâs despre haita celor 50 de
generali ai rețelei sovieticilor reactivați și ridicați în grad
de generalul GRU Lepădatu, că ăsta era numele real la
lui Militaru. Preluarea efectivă a Puterii de către agentura
rusă a lui Ilici a avut loc în intervalul în care, ca şi azi,
românaşii se îndopau până la crăpare, de la Crăciun
până la Sf. Vasile.
În data de 22 decembrie 1989, la ieşirea lui Iliescu la
balcon, Departamentul Securităţii Statului (DSS), gardienii
sistemului de stat şi de partid din România, avea un
efectiv total de 15.312 angajaţi, dintre care 10.114 ofiţeri,
791 maiştri militari, 3.179 subofiţeri şi 1.228 personal civil.
În unităţile centrale ale Securităţii lucrau 6.602 persoane,
în cele teritoriale şi la Securitatea Municipiului Bucureşti –
6.059, în şcolile de pregătire şi perfecţionare a cadrelor –
225, iar în unităţile speciale acoperite – 2.426, dintre care
1.892 ofiţeri.
Toată această forţă a devenit baza noii Puteri
„salvatoare”. De asemenea, mai activau peste 800.000
de informatori – cu toții făceau dosare unui număr de 1,3
milioane de români supravegheați pentru diverse, prin
contagiune cu aceștia se poate estima o cifră de 4
milioane de români atinși de aripa Securității.
Informatorii au avut un rol foarte important după 89
deoarece prin ei și-a rezolvat Securitatea accesul în toate
zonele de interes și și-a menținut controlul societal. În
Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării
Naţionale, citit la Televiziune de Ion Iliescu pe 22
decembrie 1989, în cursul serii, se anunţa că „întreaga
putere în stat este preluată de Consiliului Frontului
Salvării Naţionale. Lui i se va subordona Consiliul Militar
Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei
şi a unităţilor Ministerului de Interne”.
Ulterior,
Iliescu, respectiv CFSN, a revenit pe data de 24
decembrie cu un alt comunicat, în care se arăta: „Unităţile
Ministerului de Interne se vor integra în Ministerul Apărării
Naţionale, care preia comanda unică asupra tuturor
trupelor şi mijloacelor de luptă ale ţării”.
Mutarea următoare a lui Iliescu a avut loc la data de
26 decembrie, când CFSN-ul său a emis un decret, cu un
unic articol, care avea următorul conţinut: „Se numeşte în
funcţia de Ministru al Apărării Naţionale generalul-colonel
Nicolae Militaru”. Imediat după instalarea în funcţie, noul
ministru al Apărării a semnat, alături de Ion Iliescu, un
prim nou decret.
La articolul 1 al Decretului CFSN nr. 4 se preciza:
„Trec în componenţa MApN Departamentul Securităţii
Statului, Comandamentul Trupelor de Securitate,
împreună cu organele şi unităţile din subordinea
acestora. Sunt incluse în acestea structura, bugetul,
personalul, armamentul, muniţia, tehnica din dotare,
fondurile fixe, precum şi activul, şi pasivul din ţară şi din
străinătate.”
În data de 31 decembrie, preşedintele CFSN, Ion

Iliescu, l-a numit comandant al Departamentului
Securităţii Statului pe Gelu Voican Voiculescu (la acea
dată viceprim-ministru în Guvernul provizoriu), iar
începând cu data de 2 ianuarie 1990, generalul Militaru şi
Voican Voiculescu au coordonat efectiv preluarea de
catre MApN a Securităţii. Militaru și-a adus lângă el Haita
sa de generali ai rușilor din sistem.
Mii de cadre militare sunt interconectate și subordonate
la o sumă de 50 de generali, Armata a rămas și azi
bastionul serviciilor rusești, sub masca „cooperării” cu
NATO, de fapt doar cadrele legionarilor au cooperat pe
bune cu NATO.
Securitatea și-a găsit rapid direcția – alături de tov Ilici
și KGB, singurii care au protestat și au ieșit în stradă au
fost colegii mei de generație și de facultate – vreme de 54
de zile și nopți, una dintre cele mai extraodinare forme de
revoltă studențească din tot spațiul european, infestat de
stângiști și adulatori ai rușilor.
Acestea au fost etapele preluării efective a „Puterii de
Stat şi de Partid” – obiectiv al FSN menţionat de Militaru
într-o înregistrare pe care chiar eu am oferit-o publicului
în Piaţa Universităţii, în 1990. La vremea aceea încă
trăiam cu iluzia Libertăţii şi eu, ca mulţi alţii. Am cântat şi
am strigat „vom muri şi vom fi liberi”, am cerut
Adevărul, am cerut „lucruri simple”: fără comunişti şi
agenţi ruşi în fruntea ţării.
Au trecut 30 de ani și avem mai mulți agenți ca
niciodată în fruntea țării.
Crăciun fericit, fie ca lumina să vă izbească naibii
odată în cap…
George RONCEA

Notă: Redacția nu împărtășește, în totalitate, opiniile
autorului, subiective și vădit anticomuniste și
antiruse, așa cum anticomuniste sînt și acțiunile
grupului de trădători ai PCR, în frunte cu Ion Iliescu,
care în decembrie 1989 și după, au acționat cu ură
împotriva Președintelui Republicii și al Partidului
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, ucigîndu-l în
mod barbar și rușinos iar partidul a fost împiedicat să
se reorganizeze după pierderea conducătorului, prin
confiscarea tuturor documentelor de partid și a
patrimoniului material, punîndu-l în imposibilitatea de
a funcționa. În schimb au transformat FSN în partid
politic folosind cea mai mare parte a structurii
organizatorice a PCR, în urma acceptării de a-și trăda
partidul de către o mare parte a membrilor săi,
activiști și membri simpli. Această masivă trădare a
dat impresia în opinia publică, folosită abil în cei 30
de ani scurși, că FSN-ul , și urmașii ilieșcieni ai
acestuia-ultimul fiind PSD-ul, că sînt urmașii
Partidului Comunist. Nimic din activitatea politică,
teoretică și practică, a partidului feseniștilor
iliescieni, nu arată că aceștia ar fi fost comuniști ci
doar că au fost membri oportuniști ai PCR. Mai mult,
prin acțiunile politice pe care le-au desfășurat sau
susținut în cei 30 de ani, au arătat în mod clar că sînt
o forță politică vădit procapitalistă și deci
anticomunistă.
Petre Ignat - redactor șef
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Înscenarea execuției soților Ceaușescu în sfînta zi de Crăciun

Dr. Gheorghe Funar

Președintele României, Nicolae Ceaușescu și
soția sa au fost asasinați la Târgoviște, în
sfânta zi de Crăciun a anului 1989 și apoi au
fost ciuruiți de gloanțele trase de cîțiva
militari!
Cei care s-au autointitulat „emanații
revoluției” din decembrie 1989 au reușit să
împiedice, timp de 30 de ani, aflarea
Adevărului despre lovitura de stat, dată cu
sprijin extern, împotriva Poporului Român și
a României! În sfârșit, a venit vremea ca
multe Adevăruri ascunse să fie cunoscute de
Poporul Român, mai ales de urmașii celor
1.166 de eroi martiri și a miilor de răniți din
decembrie 1989.
Pregătirea loviturii de stat din decembrie 1989
a început în anul 1986, iar Frontul Salvării
Naționale (F.S.N.) a fost înființat clandestin în
vara anului 1989, conform declarației publice
făcută de generalul Nicolae Militaru, la începutul
anului 1990. Grupul complotiștilor care s-au aflat
în fruntea loviturii de stat din decembrie 1989 a
fost format, cel puțin, din: Silviu Brucan (Saul
Bruckner, care a fost incinerat iar cenușa a fost
dusă în Israel), Ion Iliescu, Victor Athanasie
Stănculescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre
Roman, Nicolae Militaru, Alexandru Bârlădeanu
și Virgil Măgureanu, toți alogeni. Aceștia
împreună cu complicii lor, cu mulți ucenici ai lui
Iuda, au ascuns cu grijă Adevărul în legătură cu
lovitura de stat din decembrie 1989 și cu călăii
împotriva românilor. „Emanații revoluției” au
ascuns timp de 30 de ani Adevărul privind
asasinatul Președintelui României – Nicolae
Ceaușescu și a soției sale Elena Ceaușescu –,

în ziua de Crăciun. Complotiștii puteau să-i
asasineze pe soții Ceaușescu încă din dupămasa zilei de 22 decembrie 1989, dar au amânat
timp de trei zile execuția lor cu scopul de a se
putea desfășura un război civil fratricid în care să
moară, cel puțin,
60.000 de români. Planul lor a fost dejucat de
generalii Ștefan Gușă și Iulian Vlad care au
ordonat ca Armata și, respectiv, Securitatea să
nu tragă în populație. În această situație,
complotiștii au hotărât ca execuția soților
Ceaușescu să aibă loc la Târgoviște, într-o
unitate militară, după o mascaradă de proces și,
neapărat, în ziua de Crăciun. Acest scenariu a
urmărit, cel puțin atingerea următoarelor
obiective:
1. Să culpabilizeze pentru vecie Poporul
Român care, în ziua Nașterii Domnului nostru
Iisus Hristos, și-a ucis Președintele țării. Autorii
loviturii de stat și complicii lor știu că Poporul
Român este urmaș al Poporului Primordial Get,
așezat de Bunul Dumneazeu în Sfânta Geție, în
Grădina Maicii Domnului, primul popor creștin din
lume care a avut Religia Crucii, cu cel puțin
6.000 de ani î.Hr., așa cum confirmă cea mai
veche scriere din lume, Tăblițele de la Tărtăria
(din Ardeal) și statuetele „Gânditorului” de la
Hamangia și soția sa (găsite de arheologi în
Dobrogea).
2. Să culpabilizeze Armata Română care și-a
ucis Comandantul Suprem, pe generalul Nicolae
Ceaușescu, Președintele Republicii Socialiste
România.
3. Să fie înmormântat Președintele României,
Nicolae Ceaușescu fără slujbă religioasă
ortodoxă. Pentru soția sa, alogena Elena
Ceaușescu, a fost respectat ceremonialul de
înmormântare. Ea nu a crezut că va fi executată,
după ce a colaborat îndeaproape cu generalul
Victor Athanasie Stănculescu pentru a asigura
reușita loviturii de stat, inclusiv prin plasarea
tehnicii de ascultare în biroul soțului ei, în
clădirea Comitetului Central al Partidului
Comunist Român (P.C.R.). Prima înmormântare
a soților Ceaușescu în Cimitirul Ghencea din
București s-a făcut noaptea, în gropi separate și
sub nume false, la sfârșitul lunii decembrie 1989.
A doua înmormântare s-a făcut ulterior în
aceeași groapă, dar tot fără slujbă religioasă.
Maestrul de ceremonii a fost Gelu Voican
Voiculescu, inclusiv pentru întocmirea actelor
ilegale folosite la înhumare.
Continuare în pagina 6
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4.Să nu se afle Adevărul privind identitatea
asasinului soților Ceaușescu. Timp de 30 de ani
a fost ascuns Adevărul privind asasinarea
Președintelui României – Nicolae Ceaușescu și a
soției sale! Ei nu au fost omorâți de plutonul de
execuție. Acesta a tras rafale de pistol mitralieră
în cadavrele soților Ceaușescu! Din filmul cu
„execuția Ceaușeștilor” montat de regizorul
Sergiu Nicolaescu și difuzat la TVR în seara zilei
de Crăciun a fost tăiată filmarea cu asasinarea
soților Ceaușescu de către Gelu Voican
Voiculescu!
Imediat după citarea sentinței de condamnare
la moarte și după ce au fost scoși din sala unde
a avut loc mascarada de proces, Președintele
României și soția sa au fost împușcați în cap, cu
pistolul, de către Gelu Voican Voiculescu. Apoi,
cele două cadavre au fost duse la locul de
execuție stabilit, înainte de desfășurarea așazisului proces, de către generalul Victor
Athanasie Stănculescu. Ulterior, cei trei militari
au mitraliat cadavrele soților Ceaușescu, ca să
dea bine în film.

Criminalul Gelu Voican Voiculescu cu capul spart de „colegii” lui,
revoluționarii. Justiția divină lucreză mai repede decât magistrații
corupți din „sistem.”

Pentru a ascunde acest Adevăr au fost
lansate și sunt, încă, susținute două minciuni la
alegere, respectiv că exact la ieșirea din
încăperea unde au fost judecați soții Ceaușescu
s-a descărcat bateria de la camera de filmare
sau că acea cameră de filmare era alimentată
direct dintr-o priză și cablul electric a fost prea
scurt și astfel nu s-a putut filma pe coridor
execuția soților Ceaușescu.
Adevărul privind asasinarea Președintelui
Ceaușescu și a soției sale a fost spus de

către ambasadorul Gelu Voican Voiculescu
în sediul Ambasadei României din Tunisia.
Pe surse s-a aflat că în „Dosarul revoluției
din 1989”, la care s-a lucrat pas cu pas timp
de 30 de ani, procurorii nu au solicitat
participanților din sala de judecată și unor
militari din unitatea din Târgoviște, inclusiv
cameramanului col. Ion Baiu, să spună
Adevărul privind asasinarea soților Ceaușescu
înainte de a fi duse cadavrele lor în fața
zidului, pentru a se face un film. Cu siguranță
că, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și
Justiție vor cita și audia pe toți cei care știu și
trebuie să spună Adevărul privind asasinarea
Președintelui României, Nicoae Ceaușescu și
a soției sale. În acest dosar sunt inculpați Ion
Iliescu și Gelu Voican Voiculescu pentru crime
împotriva umanității! Pentru faptele sale, Gelu
Voican Voiculescu a fost răsplătit astfel:
– A fost numit vice-prim-ministru în Guvernul
Petre Roman, pentru a coordona Serviciile
Secrete.
– A fost trimis ambasador al României în
Tunisia, în perioada 1994-1996.
– I s-a dat, în anul 2009, o vilă a RAAPPS,
cu nouă camere pentru care a plătit o chirie
de 149 lei pe lună.
– A fost numit director general al Institutului
Revoluției Române, unde președinte este Ion
Ilici Marcel Iliescu. În această funcție primește
o indemnizație lunară de 7.500 lei. Membrii
Consiliului de conducere al acestui Institut au
fost numiți pe viață de către Ion Iliescu, în
anul 2004 și sunt plătiți din Bugetul Statului
Român. O mare parte dintre ei au jucat un
anumit rol în lovitura de stat din decembrie
1989 și așteaptă să fie citați în procesul de la
Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a
spune Adevărul.
După cum a fost pregătit dosarul pentru
„Procesul revoluției din anul 1989” el are toate
șansele să se încheie după foarte mulți ani,
după ce inculpații își vor da obștescul sfârșit.
Doamne, ocrotește-i pe români!
Dr. Gheorghe Funar
Președintele Partidului România Noastră
Preluat după: http:/www.justitiarul.ro/inscenareaexecutiei-sotilor-ceausescu-in-sfanta-zi-decraciun-aleasa-premeditat-de-alogenii-criminali/
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Programul FSN din 22 decembrie 1989
a fost străin de doleanțele poporului român
PROGRAMUL FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
(FSN), CITIT DE ION ILIESCU LA TELEVIZOR ÎN
SEARA LUI 22 DEC. 1989 A FOST STRĂIN, CU MICI
EXCEPȚII,
DE
DOLEANȚELE
REALE
ALE
CETĂȚENILOR ROMÂNIEI.
Cele zece puncte ale comunicatului reflecta mai
degrabă dorințele personale ale lui Ion Iliescu (care îsi
au sursa în: mari ambiții politice proprii, vechiul său
conflict cu Nicolae Ceaușescu, Perestroika lui
Gorbaciov și conceptul de Globalizare) decît aspirațiile
reale ale poporului.
Astfel, în mod repetat (a se vedea punctele: 1, 2, 3,
6, 10), programul Frontului vorbeste despre instaurarea
democrației, un sistem în care orice politician capabil
va putea să-și constitue propria sa entitate politică, de
la adăpostul careia să se lupte neîngrădit cu alții,
asemenea lui, făcînd parte din tabere adverse.
Deși, pentru persoane ca Ion Iliescu, nesemnificativ de
puține, cu o puternică dorință de a conduce mase mari
de oameni, multipartitismul reprezintă teritoriul unde
acestea se pot manifesta cel mai bine, pentru
majoritatea populației, luptele continue, între diversele
entități politice, nu aduc decît: instabilitate, nesiguranță,
descumpănire, derută, într-un cuvînt un viitor incert ce
crează o atmosferă de disconfort mult mai deranjantă
decît pîinea pe cartelă sau raționalizarea benzinei.
Punctele patru, cinci si ultima parte a lui șase, sînt
de inspirație clar perestroikisță (promovarea liberei
inițiative
și
libertatea
de
expresie).
Alineatul nouă vorbește despre Globalizare (un
concept care îl preocupa demult pe Ion Iliescu) și
integrarea României în ceeace numim azi Uniunea
Europeană. Atît Perestroika cît și U.E. sau
Globalizarea nu erau noțiuni clare pentru 99.99999%
din români și drept urmare ele nu se puteau constitui în
vreun ideal revoluționar.
Formularea din alineatul 7, referitor la minoritățile
naționale, este discutabilă deoarece se poate interpreta
drept o luare de atitudine împotriva regimului comunist
care ar fi persecutat etniile conlocuitoare, lucru total
fals. Sigur, tot așa de bine, din exprimarea respectivă,
se poate deduce că statul nostru va continua ca și pînă
atunci să acorde toate drepturile celor care nu au
naționalitate română. Singurul punct care reflectă
adevăratele cerințe ale românilor anului 1989 este
paragraful 8. Poziția sa, spre coada comunicatului,
arată o clară discrepanță între prioritățile poporului și
cele ale lui Ion Iliescu, principalul autor al proclamației.
În continuare voi comenta fiecare alineat al
programului FSN:
1. ”Abandonarea rolului conducător al unui singur
partid și statornicirea unui sistem democratic pluralist
de guvernamînt.”

CATEGORIC NU, oamenii nu au vrut asa ceva.
Ideea abandonării monopartitismului comunist nu
se suprapunea peste vreo dorință reală a
cetățenilor. Ion Iliescu este cel care a comunicat-o
țării întregi drept prim punct al programului FSN,
ca și cum trecerea la multipartitism ar fi fost țelul
numărul unu al românilor.
2. ”Organizarea de alegeri libere în cursul lunii
aprilie.”
Punctul 2 este o consecință firească a
abandonării rolului conducător al partidului unic
așa că nu poate fi considerat pe post de idee
distinctă ci doar o completare a paragrafului
precedent.
3. ”Separarea puterilor legislativă, executivă și
judecătorească în stat și alegerea tuturor
conducătorilor politici pentru unu sau, cel mult,
doua mandate. Nimeni nu mai poate pretinde
puterea pe viață. Consiliul Frontului Salvarii
Nationale propune ca țara să se numească în
viitor România. Un comitet de redactare a noii
Constituții va începe să funcționeze imediat.”
Din nou, alineatul 3 nu face altceva decît să
completeze, cu amănunte, punctul 1, neexprimînd
vreo doleanță reală a românilor. Nimeni nu a cerut
modificarea constituției cu scopul acomodării
multipartitismului în paginile sale.
4.”Restructurarea întregii economii naționale pe
baza criteriilor rentabilității și eficienței. Eliminarea
metodelor administrativ-birocratice de conducere
economică centralizată și promovarea liberei
inițiative și a competenței în conducerea tuturor
sectoarelor economice.”
Concept perestroikist extras direct din ideile
reformatoare ale lui Mihail Gorbaciov. Punctul 4
reprezinta nimic altceva decît mîna pe care a fost
obligată să calce industria românească.
5.”Restructurarea agriculturii și sprijinirea micii
producții țărănești. Oprirea distrugerii satelor.”
Restructurarea sectorului agricol și sprijinirea
micii producții țărănesti este noțiunea ce a stat la
baza ruinării agriculturii autohtone.
6.”Reorganizarea învățămîntului românesc potrivit
cerințelor contemporane. Reașezarea structurilor
învățămîntului pe baze democrate și umaniste.
Eliminarea dogmelor ideologice care au provocat
atîtea daune poporului român și promovarea
adevăratelor valori ale umanității. Eliminarea
minciunii și a imposturii și statuarea unor criterii de
competență și justiție în toate domeniile de
activitate. Așezarea pe baze noi a dezvoltării
culturii naționale. Trecerea presei, radioului,
Continuare în pagina 8
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televiziunii dinmîinile unei familii despotice în mîinile
poporului.”
Referitor la educație, exista într-adevar o nemultumire
a unora, cu inclinații mai umaniste, rezultată din
excesiva importanță dată, înaintea lui 1989, ramurilor
tehnice. Totuși, nimic nu demonstrează că umanismul
ar fi avut mai mulți adepți decît realismul. În ceea ce
privește exprimările: “eliminarea dogmelor ideologice”,
“promovarea adevăratelor valori”, “eliminarea minciunii
și imposturii”, ele sînt simple lozinci care lasă loc
interpretării. Erau mai bine apreciate valorile
autentice anterior revoluției decît post 1989.
Privitor la neadevăr și impostură, se mințea mai
puțin atunci decît acum.
7.”Respectarea drepturilor și libertăților minorităților
naționale și asigurarea deplinei lor egalități în drepturi
cu românii.”
Un punct care a fost redactat astfel, cel mai probabil,
ținîndu-se seama de rolul cetățeanului român cu etnie
maghiară, Laszlo Tokes, în cadrul evenimentelor din
1989. România socialistă nu își persecuta minoritățile
iar egalitatea în drepturi cu românii exista.
8. Organizarea întregului comerț al țării, pornind de
la cerințele satisfacerii cu prioritate a tuturor nevoilor
cotidiene ale populației României. În acest scop, vom
pune capăt exportului de produse agroalimentare, vom
reduce exportul de produse petroliere, acordînd
prioritate satisfacerii nevoilor de căldură și lumină ale
oamenilor.”
Acesta ar fi trebuit să fie primul și unicul punct al
programului FSN. Asta doreau oamenii: desființarea
cartelelor pentru pîine, abrogarea raționalizării
alimentelor de bază și a benzinei, eliminarea
întreruperilor curentului electric, înlăturarea restricțiilor
privind circulația duminicală (o săptămînă mașinile cu
soț, alta cele cu număr impar), program mai lung la
televizor, mai puțin frig iarna în apartamente, etc.,
adică revenirea la o situație ce existase anterior în
România socialistă dar se deteriorase din cauza
eforturilor făcute pentru plata datoriei externe, pe atunci
in dec. 1989, proaspăt achitată integral. Exista și o
revendicare, să îi spunem politică: incetarea prezentării
la televizor a numeroase festivități omagiale pentru
preamărirea șefului statului, programe ce se
înmulțiseră exagerat și deveniseră foarte agasante. De
asemenea, românii ar fi preferat schimbarea lui
Nicolae Ceausescu cu un alt conducator tot comunist.
9.”Întreaga politică externă a țării să servească
promovării bunei vecinătăți, prieteniei și păcii în lume,
integrîndu-se în procesul de construire a unei Europe
unite, casa comună a tuturor popoarelor continentului.
Vom respecta angajamentele internaționale ale
României și, în primul rînd, cele privitoare la Tratatul de
la Varșovia.”
Apare ideea integrării țării noastre în ceea ce azi
numim Uniunea Europeana, concept total nefamiliar
românilor din 1989. În rest, formulări ca: “politica

externă a țării să servească promovării bunei
vecinătăti, prieteniei și păcii in lume”, par a fi copiate
dintr-un discurs a lui Nicolae Ceausescu, așadar
neaducind vreo idee noua, reformatoare. Relativ la
tratatul de la Varsovia, asigurarea dată, nu avea alt
rol decit să confirme lui Mihail Gorbaciov că noul
guvern nu intenționează să ia măsuri care ar fi venit
în contradicție cu interesele URSS cum ar fi, spre
exemplu, schimbarea alianței din care făceam
parte.
10. ”Promovarea unei politici interne și externe
subordonate nevoilor și intereselor dezvoltării ființei
umane, respectului deplin al drepturilor și libertăților
omului, inclusiv al dreptului de deplasare liberă.
Constituindu-ne în acest front, sîntem ferm hotărîti
să facem tot ce depinde de noi pentru a reinstaura
societatea civilă în România, garantînd triumful
democrației, libertății și demnității tuturor locuitorilor
țării”.
Din nou, apare motivul multipartitismului, sistem
unde fiecare să își exprime nestingherit ideile, să
poată călători fără restricții în străinătate și să aibă
libertatea de a locui și munci unde dorește pe
suprafața României. Formularea este însă confuză
lasînd loc la interpretări variate.
ÎN CONCLUZIE, Ion Iliescu, a crezut (desi nu sînt
sigur cît de convins era) că rezolvarea dorințelor
reale ale cetățenilor, exprimate la punctul opt al
programului FSN, vine ca o consecință imediată și
naturală a alinierii României la normele capitaliste,
clar marcate prin trecerea la multipartitism propusă
pe pozitia fruntașă drept concept primar a
comunicatului FSN. Din nefericire, comutarea țării în
sistemul privat pluripartitist a adus atîtea consecințe
nefaste: șomaj generalizat, nesiguranța extremă a
locului de munca, explozia prețului apartamentelor,
chirii exorbitante, etc., încît avantajele rezultate din
reformele post comuniste sînt total neglijabile pentru
cetățeanul obișnuit.
În esență, singurul beneficiu vizibil, față de
perioada anilor imediat înaintea lui 1989, ar fi
abundența, eu zic bolnăvicioasă și inutilă, a
mărfurilor din magazine. Totuși, trebuie precizat că
în perioade mai depărtate de momentul 22
dec.1989 magazinele românești nu erau prost
aprovizionate și drept urmare, comparativ cu acei
ani, diferențe fundamentale nu există în prezent. Cu
alte cuvinte, cel mai probabil, în perioada anilor 70
nivelul de trai al românilor a atins un maxim ce nu
va putea fi nici măcar egalat vreodată dacă se
continuă pe calea capitalistă.
Emigrantul conștient

Preluat din:

http://ioniliescu.wordpress.com/media/comunicatcãtre-țarã-al-cfsn-22-dec1989/

ASOCIAȚIA
MILITANȚILORPENTRU
PENTRUPACE,
PACE,EGALITATE
EGALITATE ȘI PROGRES
ASOCIAȚIA
MILITANȚILOR
PROGRES SOCIAL
SOCIAL„SCÂNTEIA”
„SCÂNTEIA”

„Scânteia AS'' Nr.
Nr.06
01(86)
(81)Noiembrie-Decembrie
Ianuarie 2019
– 2019

pagina
pagina99

15 NOIEMBRIE 1987 - ÎNCEPUTUL SFÎRȘITULUI PENTRU
INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI DIN BRAȘOV

Coman Voicu – comunist
Profitînd de starea de spirit a românilor,
rezultat
al
sacrificiilor
alimentare
și
materialefăcute pentru plata datoriei externe (12
miliarde de dolari) și de dobînzile tot mai mari
cerute de creditorii externi-fie ei din vest(FMI) fie
din est, un grup de oameni, puternic manipulați,
au încercat acte de încălcare a ordinii
constituționale din acea perioadă.
Brașovul era în acea vreme al doilea oraș
industrial ca mărime din România, acum, la
sfîrșitul anului 2019, industria brașoveană
aproape că NU mai există și odată cu industria
au dispărut și zeci de mii de locuri de muncă.
Astfel, au dispărut (vîndute la fier vechi și
vandalizate):
- Uzina Tractorul Brașov;
- Uzina Hidromecanica;
- Uzina Turbomecanica;
- Uzina Carfil;
– Fabrica Fartec;
Și alte uzine și fabrici…
- Fabrica Rulmentul este conservată.
- Uzina de Autocamioane abia mai pîlpîe,
are de 4 ori mai puțini angajați! Iată cum
a evoluat
uzina
de-a lungul anilor din
MIHAIL
KUTUZOV
- 1813 de angajați: Anul 1954prisma 1745
numărului
4.400
angajați;
197826.000
angajați;1989- 20.000 angajați; 20038.600 angajați; 2008 -4.500 angajațiși în
2019 în jur de 300 de angajați.
Brașovul este acum un bazar turcesc.
Nu putem trăi numai din servicii, fără
industrie.

Voi da cîteva exemple de libertate și
democrație pe care le cereau ”revoluționarii” de
la Brașov din anul 1987:
1) Libertatea de a fi șomer și lipsa unui
loc de muncă, asigurat și garantat;
2) Sărăcie pentru tot mai mulți oameni și
bogăție tot mai mare pentru potentații vremii;
3) Libertatea de a fi turiști economici prin
Europa;
4) Libertatea de a face cele mai umilitoare
munci și de a îngriji de bătrînii altor țări, în timp
ce bătrînii și copiii noștri sînt singuri și
neajutorați;
5) Libertatea de a trăi într-un stat mafiot,
cum este acum România;
6) Libertatea de a te arunca în stradă
recuperatorii bancari;
7) Libertatea de a avea datorii la băncile
internaționale în valoare de peste 100 de
miliarde de euro și de a plăti aceste datorii
inclusiv de copiii și nepoții noștri;
8) Libertatea de a fura din România peste
200 de miliarde de euro.
Mă opresc aici, deși ar fi foarte multe
exemple de ”libertăți” și ”democrații”…
”Revoluționarii”, să beneficieze de aceste
”drepturi”, ”libertăți” și ”democrații”, noi, cea mai
mare parte a poporului român, nu ne dorim
asemenea drepturi și libertăți.
”Revoluționarii” din Brașov se plîng că au
fost arestați și ”torturați” dar nu spun pentru ce
au fost arestați.
Vă spun eu pentru ce au fost arestați:
pentru că au produs dezordine în oraș iar la
Consiliul Județean Brașov au spart geamurile, au
ultragiat personalul și au vandalizat. Era o clădire
de interes public, trebuia apărată.
Tot ne place să luăm exemplu (lumină) de
la americani, unde, dacă spărgeau geamurile
sau intrau cu forța la Casa Albă sau în alte clădiri
publice, erau etichetați ca TERORIȘTI și NU
revoluționari și împușcați ”democratic”, de la
gardul Casei Albe, situat la o distanță de 100 m
de clădire.
Așa se menține democrația și libertatea
în America, ”partenerul nostru strategic” de care
ne place să vorbim așa de frumos dar ne codim
să luăm exemplu.
De ce oare?
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REPUBLICA LA 72 DE ANI!

Stema RPR între anii 1948 - 1952

Pe 30 Decembrie 2018 se împlinesc 72 de ani de la
abolirea monarhiei şi proclamarea REPUBLICII ca
formă de stat democrat-populară iar țara noastră a
primit numele de Republica Populară RomânăRPR. A fost un eveniment profund progresist,
conform cerintelor vremii, pe care le trăia țara
noastră după sfîrșitul celui de-al II-lea Război
Mondial și care a marcat ultima etapă a luptei
forţelor progresiste, conduse de Partidul Comunist
Român, pentru răsturnarea claselor exploatatoare.
Trebuie spus că românii avuseseră încă din cele
mai vechi timpuri, cunoscute istoricește, o formă de
organizare, oarecum, monarhică. Ţările Române:
MOLDOVA, TRANSILVANIA și VALAHIA, constituite
pe teritoriul marelui regat DACIA, au fost conduse
de monarhi, numiţi voievozi sau domni, care au
reprezentat interesele clasei celor bogați și ale
clerului bisericesc. Totodată, unii din aceşti
MIHAIL
KUTUZOV
conducători au dus
o politică
de centralizare statală,
1745
1813
care, la momentul respectiv, a fost progresistă,
deoarece a ţinut în frîu tendinţele centrifuge ale
marilor boieri şi a asigurat un cadru favorabil pentru
dezvoltarea forţelor de producţie, însă politica lor,
progresistă la vremea respectivă, ar fi total
nepotrivită în zilele noastre.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea Ţările
Române au intrat într-o nouă fază, cea a revoluţiei
burghezo-democratice.

Aceasta a fost o perioadă cînd burghezia
românească era încă o clasă progresistă, care
putea duce societatea cu adevărat înainte, de la
feudalism la capitalism. Această perioadă a dat
istoriei româneşti mari figuri de revoluţionari
democrat-burghezi, ca Tudor Vladimirescu,
Nicolae Bălcescu, Ion Heliade Rădulescu, C.A.
Rosetti, care pot sta oricînd alături de
personalităţi ale democraţiei burgheze mondiale.
Unul din aceşti mari democraţi burghezi a fost si
Alexandru Ioan Cuza, cel care a realizat practic
unirea celor două state româneşti- Moldova şi
Valahia(Ţara Românească) în 1859, şi a iniţiat
prima mare reformă agrară din ţara noastră,
reforma din 1864. Politica sa a întîmpinat o
rezistenţă profundă din partea moşierimii
conservatoare, care se împotrivea cu îndîrjire
oricărui progres. Aceasta l-a silit pe Cuza să
guverneze în mod autoritar, ceea ce a nemulţumit
nu doar boierimea feudală ci şi o bună parte a
burgheziei noi. Astfel s-a format “monstruoasa
coaliţie”, care în 1866 l-a înlăturat pe Cuza printro lovitură de stat şi a instaurat dinastia străină a
Hohenzolernilor, al cărei prim reprezentant a fost
Carol I (1866-1914).
Trebuie subliniat că, o dată cu înlăturarea lui
Cuza, s-a încheiat perioada monarhilor noştri
progresişti. După Cuza avem, nu este deloc o
exagerare s-o spunem, numai monarhi
reacţionari. Cuza a condus ţara în interesul
burgheziei care se ridica şi împotriva boierimii
reacţionare. Carol I a condus şi el în folosul
burgheziei, numai că pe vremea lui burghezia
română nu mai era aceeaşi ca pe vremea lui
Cuza. Pînă în 1866 burghezia luptase împotriva
feudalismului, chiar dacă nu în mod consecvent astfel reforma agrară din 1864 a fost cu totul
incompletă, nelichidînd puterea economică a
moşierimii. După 1866 însă, burghezia a
încercat, şi a reuşit, să ajungă la o înţelegere cu
boierimea feudală și asta din două motive: 1- se
simţea prea slabă pentru a lupta cu boierimea
pînă la capăt, şi 2 - pentru că în această perioadă
începea să se ridice proletariatul, a cărui luptă îi
ameninţa direct interesele, ori se ştie că
burghezia s-a temut întotdeauna mai mult de
muncitori decît de feudali. Aşa a luat naştere în
România, ca şi în alte ţări din Sud-Estul Europei,
aşa-numitul
regim
“burghezo-moşieresc”.
Puterea era în mîinile unei coaliţii a marilor
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI

Mariana Aurelia Plesa

Sosesc lăcustele
Sosesc lăcustele, în roi
Lăsîndu-ne flămînzi și goi!
Pe unde trec, e doar pîrjol
Și cîmpul este tot mai gol!
Distrug păduri; seacă izvoare
Omoară urși și căprioare...
Și jaful este tot mai mare!
Șiatunci, firescă-i o-ntrebare:
De ce-am mai merge, la
votare?

Cînd răul este și mai mare?
Acum, lăcustele-s școlite …
Și ne spoliază, pe-ocolite...
Vorbesc doar de ”democrație”
De bursă, meritrocrație...
De ”stat de drept”, de economie...
Cînd totul este...anarhie!
E-o țară-aflată în impas,
Și jefuită, pas cu pas!
Și fiindcă țara e bogată
De hoți , a fost mereu călcată!
Că vezi, celebrele lăcuste,
Acum, au papion și fuste!
Și-n toate s-au modernizat...
Cînd vin cu gheara, la furat!
În Parlament și la Senat...
În ochi, cu multă viclenie
Și ancestrala lăcomie...
Lăcustele cu papion
Stau confortabil, în avion...
Și în ”gipane” performante...
Cu conturi grase și amante!
Adevărate beizadele
De la babacii cu lovele!
Ce ne-au furat treizeci de ani...

Și și-au umplut sacii cu bani!
Iată-i acum, mari senatori,
Parlamentari și trădători,
Ce acționează, ce oroare,
Uniți, la marea defrișare!
Tăind pădurea-n mod barbar...
Degeaba plîngem, e-n zadar...
Și-ajunse biata Românie,
O neînsemnată colonie!
Aflată astăzi în impas
Și jefuită, pas cu pas!
Dar înainte de votare
Zbierau acestea, dînd din gheare:
- Nu vor mai fi, pensii speciale.
Și veți avea acum, de toate!
Tăieri și austeritate!...
Sosesc lăcustele în roi
Lăsîndu-ne flămînzi și goi!
Nu se revoltă, niciun glas
Din România, în impas...
E sărăcie și tăcere,
E-o Românie, care piere!
E-o colonie, în impas,
Care dispare, pas cu pas!

Infecțiile cu HIV în România
Numele meu este Dorina Ranisav, am 68 de ani și doresc să vă scriu cîteva rînduri. Un mesaj
asemănător am transmis și către Asociația "revoluționarilor" din municipiul Timișoara, postul de radio din
Timișoara, Spitalul de Boli infecțioase Constanța și la Institutul Matei Balș din Capitală. Stimați domni și
doamne, doresc să îmi exprim și eu pentru prima dată părerea în legatură cu subiectul : infecțiile cu HIV
în România. Am citit în ultimul timp în presă, pe Internet, am auzit vorbindu-se la televiziune și am auzit
multe persoane tinere sau mai în vîrstă, intelectuali sau muncitori, locuitori din mediul urban și rural,
exprimînd păreri despre această chestiune extrem de delicată și controversată. Ceea ce m-a uimit cel
mai tare este ușurința cu care se afirmă și acum, după 30 de ani, că în țara noastră au avut loc infecții în
masă cu virusul HIV din cauza utilizării seringilor de sticlă care nu erau de unică folosință, iar principalul
vinovat de această situație, în opinia multor persoane, mai ales a tinerilor, este primul și singurul
președinte al
Republicii Socialiste Romania, Nicolae Ceausescu, care a condus această țară cu
devotement și abnegație cît au domnit Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza și regele Ferdinand laolaltă.
Am auzit mulți tineri care și acum îl înjură și îl blesteamă pe Nicolae Ceausescu, ca și cum el ar fi
vinovat că mulți copii care s-au contaminat în anii 1985-1989 au murit în floarea vîrstei din cauza acestei
maladii. Nu sînt de acord cu această concepție profund greșită, Nicolae Ceausescu nu are nicio vină în
legatură cu situația în care ne aflăm în prezent în ceeace privește bolnavii seropozitivi. Chiar dacă s-au
infectat cu HIV copii, culpa exclusivă aparține cadrelor sanitare care nu au sterilizat corespunzător acele
seringi sau poate că au făcut injecții cu aceeași seringă și ac la mai mulți pacienți din cauze ce țin de
comoditate și neglijență în serviciu.Virusul HIV este destul de sensibil în mediul extern și niște reguli
elementare de igienizare și sterilizare a instrumentarului medical ar fi ținut sub control intreaga situație.
Continuare în pagina 17
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capitalişti şi a marilor moşieri, lucru reflectat
prin alternanţa la putere a partidelor liberal şi
conservator,
aşa-numita
“rotativă
guvernamentală”. În ansamblu, burghezia era mai
puternică decît moşierimea, totuşi nu se simţea
suficient de puternică pentru a lupta cu ea pînă la
capăt, lichidînd ultimele rămăşiţe ale feudalismului.
Prin urmare, putem spune că după Cuza,
burghezia noastră nu mai este decît reacţionară.
Era burgheziei progresiste s-a încheiat definitiv,
chiar dacă unele progrese au continuat să se
realizeze - de pildă cîştigarea independenţei faţă
de Imperiul Otoman în urma războiului din 18771878. De aceea nu-l putem pune nicidecum pe
acelaşi plan pe Carol I cu Domnitorul Cuza. Cuza
a condus în beneficiul unei clase progresiste, iar
Carol I în beneficiul unor clase reacţionare. Cu el
începe practic regimul “burghezo- moşieresc”.
Trebuie amintit faptul că monarhul însuşi era un
mare moşier. În 1884 lui Carol I i s-au atribuit
“Domeniile Coroanei”, care reprezentau nu mai
puţin de a 12-a parte din fondul funciar al ţării.
Carol I devenea cel mai mare moşier al ţării. Iată
care era advărata condiţie a unui om atît de lăudat
de reprezentanţii de azi ai burgheziei pentru
“modestia” şi “simplitatea” lui, şi pentru viaţa lui
“exemplară”!
În tot acest timp situaţia maselor se deteriora
tot mai mult, chiar dacă, per ansamblu, economia
României a progresat. Reforma agrară a lui Cuza
din 1864 nu a rezolvat problema ţărănimii, chiar
dacă a fost pentru acea vreme un progres
indiscutabil. Cu trecerea anilor marea proprietate
s-a refăcut, în timp ce loturile ţăranilor s-au
fărîmiţat, şi mulţi ţărani au ajuns din nou lipsiţi de
pămînt. S-a ajuns astfel la situaţia monstruoasă
ca, în jurul anului 1900, un milion de ţărani să
deţină mai puţin pămînt decît 4171 de moşieri!
Adică 0,39% din totalul proprietarilor de pămînt
deţineau 46,54% din tot pămîntul cultivabil! La
această situaţie dificilă se adăuga exploatarea
nemiloasă a ţăranilor de către arendaşi, care
încercau să organizeze producţia agricolă după
principii capitaliste (se cuvine să amintim că
majoritatea arendaşilor erau români, nu evrei, cum
a susţinut propaganda antievreiască; chiar şi în
nordul Moldovei numărul arendaşilor români era
cel puţin la fel de mare ca cel al arendaşilor evrei).
În aceste condiţii, era inevitabil ca ţăranii să nu se
ridice la luptă. Prima mare răscoală a avut loc în
anul 1888, şi a fost reprimată cu o cruzime
îngrozitoare de regimul regelui Carol I. Clasele
conducătoare n-au înţeles nimic din această
răscoală, şi nici regele.
Deşi situaţia ţăranilor continua să se
deterioreze, totuşi monarhia a găsit de cuviinţă ca,
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în 1906, să celebreze cu un fast nemaivăzut
împlinirea a 40 de ani de domnie a lui Carol I. După
numai un an izbucnea, în primăvara anului 1907 o
răscoală de proporţii nemaivăzute, care a cuprins
întreaga ţară. Dar guvernul burghezo-moşieresc,
care era un guvern liberal, a înăbuşit în sînge
răscoala, folosind chiar şi artileria( comandantul
unei baterii de artilerie care a tras în țărani a fost și
viitorul mareșal Ion Antonescu). După unele
calcule, 11 000 de ţărani au fost ucişi. Cifra nu este
de loc exagerată, chiar regele însuşi declara
ministrului Angliei la Bucureşti că este vorba de “mii
de victime”.
Abia în 1917, deci în plin război, urmaşul lui
Carol, Ferdinand, avea să promită ţăranilor o nouă
reformă agrară, care se va realiza abia cu începere
din 1921. Totuşi nici această reformă n-a fost dusă
pînă la capăt. Proprietatea moşierească s-a
menţinut, şi mulţi proprietari mici s-au ruinat, din
lipsă de utilaj corespunzător, repetîndu-se povestea
de după 1864 şi prefigurându-se cea de după
desfiinţarea CAP-urilor survenită în 1990. Nivelul de
trai al ţăranilor a rămas în continuare foarte scăzut,
comparabil numai cu cel al ţăranilor din Serbia,
Bulgaria, Polonia, Grecia sau sudul Italiei. Astfel,
mult lăudata reformă agrară a lui Ferdinand s-a
dovedit şi ea o mare păcăleală.
Urmaşii lui Carol I au dus o politică profund
antipopulară şi faţă de muncitori. Ferdinand a
patronat
peste
sîngeroasa
reprimare
ale
muncitorilor din Galaţi din 1916 care manifestau
împotriva intrării României în primul război mondial
imperialist,
peste
sîngeroasa
reprimare
a
tipografilor bucureşteni din 13 decembrie 1918,
peste reprimarea grevei generale din 1920, peste
samavolnicul proces din Dealul Spirii, intentat
comuniştilor în 1922. În numele succesorilor lui
Ferdinand, Mihai şi Carol al II-lea, au fost împuşcaţi
muncitorii grevişti din 1929 şi 1933. În numele lor
au fost întemniţaţi atîţia şi atîţia comunişti(peste
2200 au primit pedeapsa capitală). În numele
monarhiei s-a instaurat în anii’30 o dictatură
deosebit de dură, care se face vinovată chiar de
crime împotriva umanităţii(dictatura regelui Carol al
II-lea, readus pe tron de Iuliu Maniu). Omorîrea
unor oameni fără judecată este, oricum ai lua-o, o
crimă deosebit de gravă, chiar dacă acei oameni
puteau să fie legionari. Trebuie mereu subliniat că
nu Ion Antonescu, ci Carol al II-lea a fost primul
dictator în adevaratul înţeles al cuvîntului din istoria
României moderne. De asemenea, trebuie
subliniată politica servilă pe care au avut-o atît
Carol al II-lea cît şi Mihai faţă de Adolf Hitler şi
Germania nazistă. Amîndoi au acceptat aservirea
ţării faţă de imperialismul german, iar Mihai a
binecuvîntat războiul
Continuare în pagina 13

ASOCIAȚIA
MILITANȚILOR
PACE,EGALITATE
EGALITATEȘIȘIPROGRES
PROGRES
SOCIAL
„SCÂNTEIA”
ASOCIAȚIA
MILITANȚILORPENTRU
ENTRU PACE,
SOCIAL
„SCÂNTEIA”

„Scânteia
,,ScânteiaAS''
AS'' Nr.06
Nr.nou(86)
06 Noiembrie-Decembrie
(78) Iulie-August 2018 – 2019

pagina
pagina 13
13

Continuare din pagina 12

profund nedrept împotriva Uniunii Sovietice.
Opoziţia lui faţă de Antonescu şi Hitler s-a
manifestat abia după ce a devenit evident pentru
toată lumea (mai puţin pentru Antonescu) că
Germania va pierde războiul. Este adevărat, Mihai a
avut un rol semnificativ în actul de la 23 August
1944, care, contrar celor spuse de unii
anticomunişti, a fost unul profund benefic, deoarece
a salvat ţara de la o distrugere sigură şi a deschis
drumul unor transformări profund progresiste. Dar,
în ansamblu, rolul monarhiei între 1866 şi 1947 a a
fost, fără discuţie, unul reacţionar. De la început şi
pînă la sfîrşit monarhia Hohenzolernilor s-a
manifestat ca un stîlp al asupririi burgheze şi
moşiereşti. În timpul Hohenzolernilor masele
populare au fost menţinute într-o cruntă asuprire, şi
toate încercările lor de a se ridica la luptă au fost
reprimate, unele cu o cruzime care a cutremurat nu
doar România ci şi întreaga Europă. În timpul unui
reprezentant al acestei dinastii, Carol al II-lea, a fost
instaurată prima dictatură din istoria modernă a
României, una care poate rivaliza cu succes în
cruzime cu cea militaro-fascistă din Italia, Spania
sau Ungaria. Monarhia, ca instituţie, este definitiv
compromisă, şi nu numai în România, ci în întreaga
lume. Rostul ei istoric a luat sfârşit. Orice dinastie
ar fi venit la putere în România după abdicarea lui
Cuza, aceeaşi politică ar fi dus. Chiar dacă am fi
avut o dinastie autohtonă, ea tot împotriva poporului
ar fi acţionat, pentru simplul motiv că însăşi instituţia
monarhică
era
depăşită. Apărarea
formei
republicane de stat este de aceea, pentru noi
comuniștii, un obiectiv deosebit de important.
Suntem împotriva oricărei tentative de restaurare a
monarhiei, fie şi în cea mai “constituţională” formă
cu putinţă, mai ales din moment ce ştim că există
cercuri care cochetează cu această ideie si
favorizează, chiar official, propaganda promonarhistă(vezi postul național TVR) . Totuşi,
trebuie subliniat că, împotrivindu-ne cu toată
hotărîrea formei monarhice de organizare statală,
noi nu susţinem orice formă de republică. În zilele
noastre republica burgheză este un rău la fel de
mare ca şi monarhia, deoarece, aşa cum a arătat
Lenin, în condiţiile capitalismului, orice, dar absolut
orice formă de stat are întotdeauna acelaşi conţinut:
acela de dictatură a burgheziei. Pentru noi,
singura formă de stat acceptabilă este republica
socialistă, bazată pe rolul conducător al
proletariatului.
Traiasca REPUBLICA!
Petre Ignat

Marxismul și Protecția Mediului (1)

Florin Radu

Umanitatea a avut dintotdeauna un anumit
impact distructiv asupra mediului. O anumitã
tendințã de a extermina alte specii a fost
dintotdeauna proprie dezvoltarii umane. Nu
doresc sã neg impactul distructiv pe care l-au
avut asupra unor alte specii comunitãți umane
de tip pre-capitalist. Știm cã anumite ecociduri
au fost produse de populații aflate la nivel de
trecere de la comunismul primitiv la
sclavagism, cum ar fi maorii din Noua
Zeelandã. Maorii de acum un mileniu sunt
rãspunzatori de exterminarea uriașelor pãsãri
moa, cele mai înalte pãsãri care au trãit
vreodata pe Pãmânt, ce atingeau înãlțimea
unui elefant african și cântãreau peste 200 de
kilograme. Indirect, ei au fost rãspunzatori și
de exterminarea acvilei lui Haast, cea mai
mare și mai puternicã acvilã care a trãit
vreodatã- acvilele vânau pãsãri moa și
dispãrând pãsãrile moa au dispãrut și ele. Pe
de altã parte unele ecociduri atribuite
populațiilor primitive sunt vãdit exagerate- s-a
atribuit strãmoșilor aborigenilor australieni
exterminarea megafaunei australiene, o
colecție fascinantã de creaturi- vombați mari
cât rinocerii, canguri înalți de doi metri,
șopârle carnivore de douã ori mai mari decât
varanii de Komodo, marsupiale carnivore care
ucideau
cu
incisivii-,
dar
dovezile
paleontologice indicã faptul cã aborigenii
australieni
au
coexistat
cu
aceastã
megafaunã pentru mai mult de 10 000 de ani,
deci e improbabil ca ei sã o fi exterminat. Nu
încape îndoialã cã aborigenii vânau animale
aparținând acestei megafaune dar impactul
Continuare în pagina 14
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modului lor primitiv de subzistențã asupra acestor specii e
puțin probabil sã fi fost atât de intens încât sã ducã la
dispariția lor. Cel mai probabil schimbarea climei la sfârșitul
Erei Glaciare a fost cea care a condamnat la dispariție
megafauna australianã, așa cum ea a condamnat și
megafauna din America de Nord sau pe cea din Europa.
Co-adaptarea vânãtorilor primitivi și a speciilor sãlbatice este
evidențiatã foarte bine de Niles Eldredge cu referire la
amerindieni și bizoni: „Amerindienii, descendenți ai primelor
migrații umane în Lumea Noua, atinseserã un echilibru cu
uriașele turme de bizoni, echilibru rapid dat peste cap de
sosirea europenilor cu arme de foc”. La venirea europenilor
în America de Nord existau zeci de milioane de exemplare
de bizon de câmpie si milioane de bizon de pãdure, însã
caracterul prãdalnic al capitalismului modern a adus ambele
subspecii in pragul extincției totale în nu mai puțin de câteva
decenii.
Nu trebuie exagerat caracterul ecocidar al populațiilor
primitive dar nu trebuie nici negat. Comuniștilor marxisti nu le
este proprie idealizarea omului aflat la nivelul comunismului
primitiv. Mai precis, îi evidențiem superioritatea în anumite
privințe fațã de omul societãții împãrțite în clase, apreciem
trãsãturile pozitive ale societãții primitive în comparație cu
multe din trãsãturile societãților antagoniste, dar nu ne
extaziem in fața acestui tip de societate. Suntem obiectivi și
recunoaștem cã societatea primitivã a avut atât avantaje
fațã de societãțile împãrțite în clase (echitatea socialã,
absența exploatãrii, egalitatea între sexe) cât și trãsãturi mai
puțin avantajoase, cum ar fi nivelul foarte scãzut de
dezvoltare a forțelor de producție, punct asupra cãruia vom
mai insista, cãruia îi corespundeau un orizont foarte îngust al
lumii, un nivel foarte redus al cunoașterii pozitive. Vorbind de
acest orizont foarte îngust, Engels spunea: „Tot ce era în
afara tribului era în afara legii. Acolo unde nu exista un tratat
de pace formal triburile se rãzboiau între ele și rãzboiul era
dus cu cruzimea care deosebește pe om de celelalte
animale și care abia mai târziu a fost atenuatã datoritã
interesului material. Orânduirea gentilicã în epoca ei de
înflorire, așa cum am gãsit-o în America, presupunea o
producție extrem de slab dezvoltatã, deci o populație foarte
rarã, împrãștiatã pe o mare întindere; ea presupunea,
așadar, o supunere aproape totalã a omului fațã de natura
înconjuratoare și strãinã, care i se contrapunea lui, fapt care
se oglindește în naivele lui reprezentãri religioase. Tribul
rãmânea pentru om hotarul atât în raport cu cei strãini de trib
cât și în raport cu sine însuși; tribul, ginta și instituțiile sale
erau sacre și inviolabile, ele constituiau o putere superioarã
datã de naturã, cãreia individul îi rãmânea absolut supus în
modul de a simți, gândi și acționa.”3
Principalul e însã cã, și dacã s-ar demonstra cã impactul
populațiilor primitive asupra megafaunei a fost mai mare
decât în realitate, și dacã s-ar demonstra cã nu doar
dispariția megafaunei din Noua Zeelandã a fost provocatã
de om ci și a celorlalte megafaune, acest impact tot nu se
comparã cu cel al capitalismului modern! Nici pe departe!

Omul primitiv a exterminat doar un numãr relativ mic de
animale mari, omul capitalist a exterminat specii de toate
dimensiunile. Omul primitiv a reușit în cel mai „bun” caz sã
extermine specii de animale care se înmulțeau lent și
existau în numãr mic, omul capitalist a exterminat chiar și
specii din cele mai abundente, vezi porumbelul cãlãtor
nord-american, care numãra miliarde de exemplare în
1813 iar un secol mai târziu a ajuns la zero exemplare.
Omul primitiv nu putea nici sã viseze la despãduriri în
ritmul celor din capitalism, care deja il fãceau pe Marx sã
vorbeascã în secolul 19 de o „distrugere a pãdurilor atât
de masivã cã tot ce e fãcut pentru protejare și
reîmpãdurire pare de proporții infinitezimale”(și asta și din
cauzã cã„Timpul de producție îndelungat, care nu
cuprinde decât un timp de muncã relativ redus, și, deci,
lungimea perioadelor sale de rotație face ca silvicultura sã
fie o ramurã de activitate improprie pentru exploatarea
particularãși, deci, pentru exploatarea capitalistã care
este, prin esența sa, exploatare privatã, chiar dacã în locul
capitalistului individual apare capitalistul asociat”). Iar
situația a continuat sã ia amploare. În prezent o suprafațã
de teren echivalentã cu a Angliei și Țãrii Galilor este
despaduritã în fiecare an! În numai 40 de ani s-a
despãdurit o suprafațã de nu mai puțin de 1 miliard de de
hectare, mare cât întreaga Europã, și dacã se continuã în
acest ritm toate pãdurile umede ale lumii vor dispãrea în
numai 100 de ani. Omul capitalist și-a întins distrugerile
pânã în oceane, încãlzirea globalã produsã de marile
companii ajungând sã punã în pericol grav recifele de
corali. Problema cu recifele este cã ele sunt principalul
punct de susținere a biodiversitãții în oceanele tropicale,
deci dacã se duc recifele se duc și foarte multe specii,
specii care nu doar ne incântã privirile dar de care depind
direct numeroase comunitãți depescari. „Recifele- sau,
mai degraba, vietãțile de la baza lor-, arata Elizabeth
Kolbert, au dezvoltat un sistem incredibil de eficient prin
care substanțele nutritive sunt transferate de la o clasã de
organisme la alta, ca într-un bazar uriaș. Coralii sunt
actorii principali ai acestui complex sistem de schimb, ei
constituind, totodatã, și platforma care face posibil
comerțul. Fãrã ei, mãrile tropicale nu ar fi decât un deșert
cu apã.”
Impactul asupra comunitãților de pescari? Unul foarte
puternic, având în vedere cã nu mai puțin de 400 de
milioane de oameni, mai ales în Africa și Asia de Sud-Est,
depind de pește și alte produse ale mãrii pentru jumãtate
din necesarul de proteine și minerale iar 1,5 miliarde în
toatã lumea depind de astfel de hranã pentru cel puțin o
cincime din acest necesar de proteine. Rashid Sumaila,
de la Universitatea British Columbia, estimeazã cã pânã
in 2055 cantitatea de pește prins la tropice ar putea
scãdea cu 40% datoritã încãlzirii globale, acidizãrii
oceanelor, morții recifelor de corali, la care se adaugã
Continuare în pagina 15
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pescuit în exces care face sã disparã anual 10 milioane
de tone de pește din ocean, cantitate cu care s-ar putea
hrãni cel puțin 20 de milioane de victime ale malnutriției.
Acesta este un caz în care efectele distrugerii mediului
se întorc ca un bumerang împotriva noastrã.
Un altul
este inundarea unor regiuni intregi populate de oameni ca
urmare a încãlzirii globale. Milioane de oameni, dacã nu
sute de milioane de oameni, sunt amenințați cu pieirea iar
migrația celor rãmași în viațã în zone de interior (pânã la
200 de milioane numai pânã în 2050, și unii se mai plâng
cã actuala crizã a migrației siriene e rea!) va pune
presiune pe resursele din aceste zone, putând duce la
foamete, rãzboaie civile, mãceluri etnice, rasiale și
religioase. Un scenariu într-adevãr apocaliptic. Zonele cel
mai greu lovite vor fi cele joase de coastã, cum ar fi
Bangladeshul, teritoriul cãruia este preconizat sã disparã
în totalitate în cazul în care incãlzirea globalã ar topi toatã
gheața de la poli, scenariu probabil în caz cã emisiile de
dioxid de carbon în atmosferã ar crește cu încã 5 trilioane
de tone. În America de Sud aceeași soartã ar avea-o cea
mai mare parte a Paraguayului; tot sub apã ar dispãrea și
Buenos Aires. În Europa ar dispãrea, acoperite de ape,
Londra și Veneția iar în Nordul Africii, megaorașele
Alexandria și Cairo. În Australia ar dispãrea un teritoriu
locuit de 80% din populație în momentul actual. Pânã sã
ajungem acolo, ceva mai aproape de noi, in 2100, ar
putea dispãrea sub ape Maldivele, țara cea mai joasã a
lumii în raport cu nivelul mãrii. Nu numai cã suprafața
uscatului se va restrânge dar și condițiile pentru
practicarea agriculturii în ariile rãmase se vor înrãutãți
datoritã extinderii deșertului, extindere care în prezent
afecteazã deosebit de grav zona Sahel din Africaconflictul din Darfur, Sudan, este, dupã Tim Flannery,
provocat tocmai de aceastã extindere a deșertului, care a
adus pe crescãtorii de animale în conflict cu populațiile de
agricultori. Unele studii estimeazã triplarea numãrului
oamenilor care vor suferi de foame, și este vorba de
estimãri din cele mai conservatoare.
Unii își închipuie cã a fi împotriva dezvoltãrii de tip
capitalist-corporatist pe motiv cã ea distruge mediul
înseamnã sã fii dușmanul oricãrei dezvoltãri. Asta este
paradigma pe care ne-o impun unii scribi corporatiști- cei
care vor dezvoltare versus „voința de subdezvoltare”
(cum zice la noi Traian Ungureanu)-, și unii naivi ajung sã
o creadã. Dar aceasta nu e deloc adevãrat. Într-adevãr,
existã așa-numiții „anarho-primitiviști” care sunt împotriva
oricãrei dezoltãri de tip industrial și susțin în mod deschis
întoarcerea la Comuna Primitivã. Dar marxiștii nu pot
îmbrãtișa acest punct de vedere pentru cã ei înțeleg cã
acest comunism de tip primitiv nu poate fi în nici un caz
un rãspuns la problemele ridicate de sistemul actual,
deoarece:

a) Comunismul primitiv se bazeazã, cum am spus deja, pe
un nivel extrem de scãzut de dezvoltare a forțelor de
producție. Întoarcerea la comunismul primitiv ar presupune o
enormã distrugere de forțe de producție și asta nu ar putea
decât sã afecteze negativ populația Terrei, mai ales pe cei
care deja se zbat într-o sãrãcie cumplitã. Pur și simplu un
comunism de tip primitiv nu ar putea sã
hrãneascãpopulația actualã a planetei și ar urma, în cazul
întoarcerii la el, cea mai cumplitã foamete din toatã Istoria.
Nu milioane, nu zeci de milioane de oameni ci sute de
milioane, ba chiar miliarde de oameni ar muri fãrã doar și
poate de foame.
b) Comunismul primitiv nu doar cã ar reduce drastic
populația actualã a planetei dar ar și inrãutãți calitatea vieții
pentru cei rãmași în viațã, întrucât o astfel de societate preindustrialã și pre-agricolã nu ar putea, evident, sã asigure, de
pildã, fie și bruma de asistențã medicalã care exista azi
pentru mulți din cei mai sãraci oameni, și nu ar putea sã o
asigure nu numai pentru cã s-ar termina medicamentele
rãmase ci mai ales pentru cã nu ar putea sã producã altele
în loc, pentru cã i-ar lipsi capacitatea tehnico-materialã de a
produce altele.
c) Comunismul primitiv ar însemna fatalmente, prin
pierderea capacitãților de producție actuale și neînlocuirea
lor nici mãcar prin capacitãți de producție la nivelul Antichitãții,
și întoarcerea la o societate pre-literatã, nu doar preindustrialã și pre-agricolã ci și pre-literatã. Or ce ar înseamna
asta în fapt? Poate nu mult, ar putea sã zicã unii care nu dau
doi bani pe culturã, dar ar însemna în mod sigur un proces
cumplit de pierdere a memoriei omenirii. Nici un om de
bunã credințã nu ar putea sã fie de acord cu așa ceva. Nici
un om de bunã credințã nu ar putea sã fie de acord cu
uitarea, cu pierderea prin uitare a marilor titani ai Omenirii, a
celor care au luptat, au suferit și chiar au murit pentru ca
Omenirea sã meargã înainte, a unora ca Giordano Bruno,
Galilei, Darwin, Marx, Lenin, sau celor care prin condeiul lor
au dat viațã unor personaje memorabile, marilor poeți și
scriitori ca Shakespeare, Dickens, Tolstoi, Eminescu. Omul,
și mã refer la omul civilizat (nici un fel de intenție de a lua în
derâdere societãțile primitive dar avantajele civilizației trebuie
evidențiate) se deosebește de animale, între altele, tocmai
prin capacitatea sa de a se conecta cu generațiile trecute
prin procesul de memorizare istoricã, de memorizare care
depãșește granițele unei singure vieți. Este un dar pe care-l
au și populațiile primitive dar, fiind lipsite de scris, acesta se
manifestã le ele in mãsurã mult mai redusã. Prin natura sa
creația oralã nu poate consemna evenimentele trecute cu
aceeași acuratețe iar prin trecerea de la un povestitor la altul
se adãugau în permanențã înflorituri, exagerãri care fac sã
se altereze valoarea memorãrii. Singur omul civilizat a reușit
sã își creeze o memorie istoricã de o înaltã eficiențã, singur
el a reușit sã își punã la punct, prin scris și mai ales tipar
(internetul vine mult dupã) un mod eficient de conectare cu
generațiile trecute, și nu doar cu generațiile trecute ci și cu
comunitãți umane din alte colțuri ale lumii.
Continuare în pagina 16
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Cartea, tiparul, ziarul, revista, în ultima vreme și în forma
electronicã, sunt cele mai bune modalitãți pe care specia
noastrã le-a creat vreodatã pentru a cunoaște nu numai lumea
ci și pentru a se cunoaste pe ea însãși. Și ele sunt sinonime cu o
societate non-primitivã. Cine renunțã la civilizația post-primitivã
renunțã și la posibilitatea de a se conecta cu marii noștri
înaintași..
d) Întoarcerea la Comuna Primitivã ar putea fi de fapt
anticamera extincției. Fie cã s-ar produce în urma unui rãzboi
nuclear sau în urma agravãrii distrugerii mediului, sau în urma
impactului unui asteroid, sau fie chiar și voluntar, cum predicã
anarho-primitiviștii, aceastã întoarcere ar putea fi doar primul pas
cãtre dispariția noastrã. Este tentant sã crezi cã drumul de la

primele unelte, în zorii Comunei Primitive, la civilizație și de
acolo la situația noastrã actualã, ar fi fost prestabilit. Este
tentant sã crezi cã din momentul ce am devenit o specie
tehnologicã, o specie capabilã sã transformãm mediul activ
în interesul nostru, ne-am fi asigurat cumva împotriva
extincției. Dar acest lucru nu e deloc sigur. În mod clar,
capacitatea unei societãți primitive de a înfrunta schimbãrile
bruște de mediu este mult mai micã decât a noastrã. Dacã și
acum, când suntem atât de avansați, ne temem cã o
coliziune (de altfel destul de improbabilã în viitorul apropiat) cu
un asteroid ar putea sã punã capãt existenței noastre, atunci
nu cumva cu atât mai mult ar putea un astfel de impact sã
distrugã o populație umanã aflatã la nivelul Comunei
Primitive, sau chiar o specie intreagã aflatã la acest nivel?
Dacã o epidemie precum cea de ciuma din Europa secolului
14 a putut sã ucidã atâtea milioane de oameni atunci cu cât

mai devastatoare ar fi fost o epidemie de asemenea
proporții în Paleolitic, de exemplu, când populația umanã
era foarte micã și, deci, și mai vulnerabilã la asemenea
dezastre?
e) Poate tehnologia noastrã modernã nu este numai
potrivnicã celorlalte specii ci le poate fi și folositoare? Da,
în mâini nepotrivite, în mâini mânate de lãcomie, ea este
cu siguranțã catastrofal de potrivnicã. Dar dacã mâinile
ar fi altele, nu ar putea aceastã tehnologie modernã, sau
una și mai modernã decât cea de acum, lucra pentru
binele celorlalte specii? Sãpresupunem cã am detecta
din timp un asteroid care se îndreaptã spre Terra. Acesta
nu ar fi o amenințare numai pentru specia noastrã ci și
pentru majoritatea celorlalte specii. Dar dacã am avea (și
cu siguranțã vom putea avea, dacã nu ne autodistrugem
sau nu revenim la Comuna Primitivã) o tehnologie
capabilã sã devieze acel asteroid nu am salva noi
atâtea și atâtea specii de la o moarte sigurã? Deci nu
tehnologia în sine este problema. Tehnologia poate sã
ucidã dar poate și sã salveze. Pe o planetã cu o specie
cu tehnologie avansatã pot sã disparã specii dar pe una
fãrã o specie cu o astfel de tehnologie avansatã nu ar
putea exista niciun mijloc de a salva specii de la o
catastrofã planetarã. Și ar putea exista impacturi încã și
mai rele decât cele cu un asteroid, care sã distrugãtoata
viața, nu doar anumite specii, cum ar fi impactul cu o stea
neutronicã. Cum salvezi miracolul vietii dacã abandonezi
tehnologia? Sau dacã te autoelimini prin abținere de la
reproducere, cum recomandã cei de la Mișcarea Pentru
Extincție Voluntarã? Dar o tehnologie suficient de
avansatã ar putea pânã la urmã sã devieze și steaua
neutronicã. Nu tehnologia în sine e problema ci modul de
folosire al acestei tehnologii. Bine, uriașa forțã creatoare
a Evoluției ar putea, în timp, sã creeze o nouã specie
sentientã si tehnologicã pe planeta noastrã, care sã fie
mai puțin înclinatã spre gânduri autodistructive, dar pânã
se petrece asta (n-avem de unde sã știm când va fi,
serialul de succes „Viitorul se dezlãnțuie” estimeazã cã
vor trece 200 de milioane de ani pânã la apariția unor
calmari tereștri inteligenți care sã poata conduce spre
ființe sentiente), catastrofe în stare sã distrugã miracolul
vieții se pot produce chiar de mai multe ori.
Nu suntem deci, și nu vom fi niciodatã, dușmanii
dezvoltãrii înseși, a dezvoltãrii luate în sine. Ceea ce
dorim noi marxiștii a fost, de la apariția marxismului și
pânã când termenul a intrat în mainstream, un singur
lucru: dezvoltare sustenabilã.
- Ce înseamnã dezvoltare sustenabilã?
....Continuare în numărul viitor
Extras din cartea ”Reflecții marxiste”
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Nu Ceaușescu a dat dispoziții asistenților medicali să
nu lucreze corect, dimpotrivă, dacă știa cum se
lucrează i-ar fi sancționat aspru. Să nu mai postăm, pe
facebook și pe alte rețele de socializare, imagini de
cum arătau spitalele în epoca de aur și să nu-l mai
criticăm atît de mult pe tovarășul Ceaușescu, pentru că
indiferent că unora le place sau nu, el a fost
președintele R.S.R timp de 24 de ani și a intrat deja în
istorie și a început să fie reabilitat pentru că nimeni nu
poate să conteste meritele pe care le-a avut în
modernizarea
și
industrializarea
acestei
țări:
construirea de hidrocentrale, construirea de șosele,
inclusiv Transfăgărășanul- considerat cea mai
frumoasă șosea din Europa, dezvoltarea industriei
petrochimice, terminarea canalului Dunăre-Marea
Neagră; construirea Casei Poporului, unul din cele mai
mari edificii din lume. Vă place cum arată în România
anului 2019 ,Timisoara "revolutionară" unde s-au închis
aproape toate intreprinderile, obligînd oamenii să plece
din țară ?...
În anul 2015 a apărut pe internet un documentar
intitulat : " Generatia HIV, povestea unei generatii
compromise – ultima mostenire pe care a lasat-o
Ceausescu Romaniei ", care avea să sublinieze că
sistemul sanitar din Republica Socialista Romania era
în colaps și compromis aproape definitiv. Dacă în 1989
în R.S.R. erau aproximativ 128 de indivizi adulti
infectati cu HIV, in prezent statisticile indică 30.000 de
indivizi seropozitivi, iar în spatele lor mai pot sta 10.000
de persoane infectate, dar fară simptome clare de
boală, care la rîndul lor pot contamina pe alții. Să îl
lăsăm pe Ceaușescu să se odihneasca în pace și să
vedem și meritele pe care le-a avut în calitate de cel
mai iubit fiu al poporului, pentru că datorită dînsului
trăiesc și respiră acum mulți tineri, care dacă erau
avortati ( păcat cumplit si strigător la cer, condamnat cu
asprime și de Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Romane si de Cinul calugăresc și monahicesc) nu ar
mai fi văzut acum un răsărit de soare și frumusețile
acestei lumi. Ceaușescu nu a îngăduit să avem șomaj
în România socialistă, medicii cînd terminau facultatea
primeau repartiție iar acum rezidentii cînd își termină
stagiile, majoritatea nu obțin post de medic specialist și
atunci ori se înscriu la al doilea rezidențiat, ori trăiesc
din gărzile pe care le fac pe la diferite spitale, în epoca
de aur învățămîntul de stat era gratuit pentru toți
cetățenii români, după 1989, au fost mulți ingineri care
au fost disponibilizați datorită restructurărilor care au
avut loc și unii dintre ei au dat concurs de admitere la o
altă facultate, pentru că doreau, si erau constrînși să
lucreze ca altceva. Desi au intrat, prin concurs, la
facultate, pe locurile subvenționate, ulterior li s-a
comunicat că trebuie să achite sute de euro pe an
pentru că statul nu subvenționează decît o singură
facultate. Din păcate, lucrurile nu s-au prea îmbunătățit
nici în anii care au urmat. Doresc să exemplific puțin.
În urmă cu 11 ani, o cunoștință bună s-a operat la
Spitalul de Oftalmologie din București pentru dezlipire
de retină. Imediat după intervenție, recomandarea a
fost de repaus total în decubit dorsal. Patul în care
trebuia să se așeze era ca o covată, iar salteaua era
plină de noduri. Însoțitorul a trebuit să o țină în brațe.
Alt exemplu este Institutul Cantacuzino care ar fi
normal să își poată desfășura activitatea în condiții
optime ca să nu mai fim obligați să cumpărăm
vaccinuri
din
străinatate,
deoarece
Institutul
Cantacuzino are medici de un înalt profesionalism care
au produs vaccinuri pentru zeci de generații cu
randament foarte bun.
Revenind la subiectul HIV/SIDA, am rămas uimită
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de ușurința cu care se răspîndește acest flagel în
România anului 2019 în rîndul tinerei generații, acum
cînd avem seringi unice și cînd sîngele se testează.
Deci, principala cale prin care se transmite boala
( exceptînd rezultatele fals-negative care pot apare la
Centrele de transfuzii din cauza ferestrei imunologice
pînă se face seroconversia, lucru care, întradevăr, se
datorează unei limitări tehnologice și nu unei erori
umane, dar care apare extrem de rar), este
pătrunderea virusului în organism pe cale sexuală,
lucru pus pe seama imoralității tinerei generații și a
unor obiceiuri defectuase importate din țările
capitaliste ale Occidentului decadent. Am văzut și în
București și în Constanța cît de ușor tratează tinerii
acest subiect, îsi încep activitatea sexuală încă din
liceu, există foarte multe cluburi și baruri de noapte și
chiar saloane de noapte unde se efectuează așazisele
"masaje erotice". Și în reviste, și pe Internet, foarte
multe tinere la 18-25 de ani posteaza anunțuri că
oferă serivii cu conotație sexuală în compania așazișilor "domni generoși" sau "sponsori". Toate aceste
lucruri erau strict interzise și aspru pedepsite cu
închisoarea în regimul comunist atît de blamat dupa
lovitura de stat din 1989. În municipiul Timisoara, care
are pretenția de a fi oraș civilizat european, în urma cu
cîțiva ani am văzut în apropierea unei păduri, undeva
spre marginea orasului, cum se vine de acolo spre
Bucuresti cu trenul, nu departe de Spitalul de
Cardiologie și afecțiuni bronho-pulmonare, foarte
multe tinere înșirate pe marginea șoselei, la care
veneau tineri ( presupun că și oameni din spitalul care
se afla pe acolo, că erau unii îmbrăcați în pijamale).
Deci, iată unde sînt riscurile și sursele de
contaminare.
Stimați cetățeni români, mulți tineri nu constientizează
ce fac, nu îsi păstrează castitatea pînă la căsătorie, în
zilele de azi mulți își întemeiază o familie după vîrsta
de 30-35 de ani, se complac în relații de concubinaj
păgubitoare și pentru trup și pentru suflet, nu mai au
frică de Dumnezeu, nu merg la Biserică, nu respectă
preotii, învățătorii și profesorii, iși cheltuie tinerețea în
birturi, discoteci și în alte localuri de toată rușinea și
atunci ne mai mirăm de ce numărul bolnavilor a ajuns
la cote care ar trebui să ne dea de gîndit. Unii zic că
folosesc prezervativul, dar nici măcar acela nu conferă
protecție sigura. Singura alternativă ca să ști și să stai
liniștit că nu ești contaminat este abstinența sexuală
pînă la căsătorie, lucru pe care și Biserica noastră
ortodoxă il recomandă cu fermitate. Numai așa poți
intra curat și moral în viața de familie, lucru la care
părinții și bunicii noștri au ținut foarte mult. Trebuie
educație mai multă în rîndul elevilor și studenților, și
preoții trebuie să se implice mai mult. Duminica la
Sfanta Liturghie observ mai mult persoane varstnice,
ici colo un tînăr... Lucrul acesta ar trebui să dea de
gîndit și preoților și mitropoliților și chiar Prea
Fericitului Patriarh. Și ar trebui redactate și reguli mai
aspre care să impiedice să mai apară anunțuri cu
persoane care oferă servicii erotice. Din cauza
abstinenței sexuale încă nu a murit nimeni, dar din
cauza virusului HIV au murit milioane de oameni și
încă vor mai muri, o adevarată dramă pentru societate
și pentru cei care au copii.Trebuie să găsim cele mai
bune soluții ca să acționăm pe viitor în direcția cea
bună, dar părerea mea este că accentul trebuie să
cadă pe educarea tinerei generații, pentru ca în
rîndurile ei se răspîndește foarte usor virusul HIV.
Trăiască România Socialistă, glorie eternă lui Nicolae
Ceaușescu, care a lăsat o tară liberă și înfloritoare,
fără datorii externe și cu bani în banca naționalăBNR, cu un viitor minunat, socialist.
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Cine este dictator?

”Dictatorul” Nicolae Ceaușescu cu Elisabeta a II-a a Marii Britanii -1978

Adevărul News publică o listă cu cinci
motive pentru care Nicolae Ceaușescu poate fi
socotit ,,dictator”,Distrugerea arhitecturii urbane
și Suprafața demolată egală cu cea a Veneției
fiind două dintre ele, cele pe care vreau să le
demontez.
Definiția
termenului
,,dictator”
din
Dicționarul General al Limbii Române al lui Vasile
Breban admite două conotații:1.Conducător de
stat care dispune de puteri nelimitate și
2.Persoană cu o conduită autoritară care caută
să-și impună voința cu orice preț.
E drept că a fost Secretar General al
Partidului Comunist Român și Președinte al
Republicii Socialiste România, dar nu a fost un
dictator în sensul absolutist, ci un vizionar, o
personalitate marcantă a lumii contemporane,
stimat și apreciat de șefii de stat ai marilor puteri,
un mare patriot care se consulta cu cei mai
buni specialiști din toate domeniile înainte de
a trasa linii directoare.
Așa se face că după cutremurul
devastator din 1977, atunci cînd Bucureștiul
trebuia refăcut, s-a lansat ideea unui nou plan
urbanistic, a unei modernizări atît de necesare în
vederea transformării Capitalei într-o veritabilă
metropolă europeană. Demolările au fost deci
necesare, așa cum ar fi necesare și acum, căci e
atît de dezolant să privești porțiunea din Calea
Moșilor rămasă nesistematizată(ca să dau doar
un exemplu),cu ale sale ziduri mîncate de
umezeală și mucegai, cu beciurile emanînd un
miros pestilențial, cu vechile balcoane scorojite
care se pot prăbuși în orice moment.etc.
La început, au fost demolate într-adevăr
și cîteva clădiri valoaroase sub aspect
arhitectural, chiar și cîteva biserici, dar apoi,

”Dictatorul” Klaus Johanis concurînd
cu sine în campania electorală

în căutare de noi soluții, s-a apelat, în 1980,
la inginerul Eugeniu Iordăchescu,director tehnic la
Institutul Proiect București, care propune o nouă
metodă, revoluționară, de translație a construcțiilor:
fundația se ridică pe cricuri, se montează dedesubt
șine de cale ferată și apoi se toarnă platforma de
beton între spațiul dintre clădire și vagonul care
asigură mutarea. Invenția a fost apreciată în presa
din străinătate și preluată la nivel mondial: case,
blocuri de locuințe - cu locatari cu tot, zeci de
biserici din București și chiar din provincie, au fost
translate zeci, sute de metri. Așa au fost salvate
Schitul Maicilor, Biserica Olari, Biseria Sfântul
Ștefan, Biserica Mânăstirii Mihai Vodă, Biserica
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare
Mucenic Pantelimon( zisă și Capra după porecla
dată ctitorului de la 1877, Constantin Duțulescu) și
alte zeci asemenea.
Avînd în vedere suprafața de atunci a
Capitalei(228 km. Pătrați), nici nu poate fi vorba de
anvergura unor demolări de mărimea suprafeței
Veneției(414 km.pătrați) mai ales că sistematizarea
și construirea cartierelor arhicunoscute: Titan Balta Albă, Drumul Taberei, Pantelimon, Colentina,
Bucureștii Noi, erau începute cu foarte mult timp
înainte, încă din anii 50,60,7o ai secolului trecut Cu
toate acestea, în 24.12.1989, printr-un act al CFSN
semnat de Ion Iliescu, a fost constituit Tribunalul
Militar Excepțional, iar a doua zi, în 25.12.1989, în
urma unui simulacru de proces,soții Ceaușescu au
fost lichidați în stil mafiot,fapt care a oripilat întreg
mapamondul. De parcă nu fusese suficient, în iulie
2015 în România se interzice să se vorbească
pozitiv despre Ceaușescu. Tot atunci se instutuie
neoficial un alt cult, al noului Președinte, care a
ignorat cu aroganță toate limitele constituționale. În
24.11.2019

Continuare în pagina 19
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românii au reales orbește(și nu în Duminica
Orbului ca pe Ion Iliescu) tot pe acest exponent al
unor forțe străine, rezidentul de la Cotroceni avînd
acum Guvernul meu, Premierul meu, Serviciile
mele, Justiția mea, și chiar Jurnaliștii mei.
După demisia forțată a șefului Direcției Antiteroriste(DIICOT)dintr-un
motiv
oficial(eșecul
DIICOT în cazul Caracal), dar și unul neoficial(șeful
DIICOT fusese propus de fostul ministru al
Justiției), după alte demiteri la foc automat, are loc
sub ochii noștri atacul furibund, cu umiliri și hărțuiri
în public asupra lui Raed Arafat, încă aflat în
fruntea Departamentului pentru Situații de UrgențăISU, persoană solicitată și pe plan internațional
pentru profesionalismul desăvârșit de care a făcut
dovadă, dar și, în plus, un mare patriot român(chiar
dacă palestinian la origini).
Cel mai mult m-a revoltat retragerea de
către acest președinte a Ordinului Național
,,Serviciul Credincios” în grad de Cavaler acordat în
anul 2000 profesorului universitar doctor Gheorghe
Mencinicopschi, deținătorul a 23 de brevete de
invenții în domeniul nutriției și biotehnologiilor de
vârf,
autorul
conceptului
privind,,Calitatea
informațională a matricei alimentare” prezentat la
Congresul Internațional de Nutriție de la Dubna, din
Rusia, în anul 2007.
Chiar zilele trecute trasează,, cele cinci directive”
pentru anihilarea unui partid ales totuși în mod
democratic, informație confirmată și de DCNews:
Remanierea Guvernului pînă la sfârșitul lui
februarie 2020.
- Alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
- Alegerea numai prin votul consilierilor a
Președinților de Consilii județene.
- Schimbarea Președinților Camerei și Senatului
cu membri ai PNL sau altor grupări aliate.
- Organizarea de Alegeri parlamentare anticipate!
Acapararea spațiilor de emisie ale Radioului
și Televiziunilor, girarea cu bună știință a atacurilor
suburbane și a limbajului de mahala la adresa
oponenților, dar și văicăreala permanentă legată
de,, greaua moștenire” invocată drept scuză pentru
guvernarea doar prin,,asumare”și,,ordonanțe de
urgență”, fără dezbatere deci, acest du-te-vino între
cele două Palate, toate mă fac să înțeleg de ce
întrebarea propusă în titlu devine retorică.
Cuvintele de ordine ale domnului Iohannis
erau ,,al meu” în primul mandat,pe cînd în cel deal doilea acestea sunt ,,Îmi doresc”.Și tot ce-și
dorește, peste noapte se și înfãptuiește, ca prin
farmec.Ciudat este faptul cã tot mai mulți analiști
politici de la noi considerã acest lucru ca pe o
fatalitate și ne învațã sã o acceptãm.
Prof.Mihaela Radu

IN MEMORIAM

COMUNICAT
Pe 13 decembrie 2019 s-a stins din viață Liviu
Fendrihan, tatăl colegului nostru Sergiu Fendrihan,
președintele Comisiei de Arbitraj a Partidului
Comunitar din România. Membrii partidului transmit
tovarășului Sergiu Fendrihan și familiei îndoliate
sincere condoleanțe!
Biroul Executiv Național al PCDR

Liviu Fendrihan - O viață așa cum a fost

Inginerul Liviu Fendrihan, este urmașul unei
familii originară din Bistrța Năsăud, Fendrihan
Nistor și Ileana Busuioc, bunici, strămutată pe
meleagurile sucevene la începutul secolului XXI.
Aici s-au născut doi fii, Ilie și Gheorghe, acesta din
urmă fiind tatăl lui Liviu și bunicul lui Sergiu
Fendrihan. Ambii frați au fost muncitori la CFR, Ilie
fiind mecanic de locomotivă iar Gheorghe împiegat
de mișcare. Tatăl, Gheorghe Fendrihan, din motive
de serviciu, se mută la Cernăuți, împreună cu soția,
Maria Screbniciuc. Aici se naște unicul lor copil,
Liviu, pe 11 februarie 1926. Copilăria și o parte din
adolescență o petrece aici, în Cernăuți, într-un
climat plin de cultură și de toleranță caracteristic
unui oraș multicultural în care conviețuiau români,
polonezi, ucrainieni, ruși, evrei, germani, austrieci.
Continuare în pagina 20
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După preluarea Bucovienei de către URSS, în
urma ultimatumului din iunie 1941, familia se
refugiază Regatul România. A fost martorul a
numeroase schimbari istorice, al II-lea război
mondial (care a dat peste cap viața a milioane de
oameni), instaurarea republicii-decembrie 1947,
industrializarea țării, căderea regimului comunist
în urma loviturii de stat din 1989.

A fost un profesionist desăvârșit, specialist în
chimie și în eliminarea depunerilor din apele
utilizate în termocentrale, depuneri care aduc
numeroase daune economice prin scăderea
performanțelor utilajelor. A participat, ca
specialist consultant, la construcția a numeroase
termocentrale cum ar fi Ișalnița, Borzești,
Paroșeni etc. Are numeroase invenții și inovatii,
fiind premiat pentru multe din ele. Una dintre
A suferit un accident de tramvai în timpul
acestea, fiind un sistem mobil de epurare a
războiului care l-a lăsat fără degetele de la mîna
apelor poluate în situații de urgență realizat
dreaptă, dar a trecut peste acest episod învățînd
împreună cu colegii lui de la Institutul de
să scrie, chiar cu acest handicap, mai frumos
cercetări pentru echipamente termoenergetice,
decît alții cu degetele întregi. A suferit cînd
care acum nu mai există.
România a pierdut
Nu a fost
Basarabia
și
membru PCR,
Bucovina.
Liviu
a fost practic
Fendrihan a urmat
un
mic
cursul
Facultății
burghez
Politehnice din Iași
apolitic,
dar
absolvind
cu
cu o mai mare
rezultate
foarte
loialitate față
bune devenind un
de
regimul
eminent chimist. La
comunist, mai
absolvirea facultății
mare
decît
este repartizat la
mulți membrii
Giurgiu de unde
de partid, s-a
ulterior
este
văzut
după
transferat în orașul
decembrie
Cîmpina
la
1989,
fiind
Cerntrala
termofoarte corect
energetică de aici.
în
toate
O cunoaște pe
deciziile,
Ștefania Bănescu
respectînd pe
Liviu Fendrihan lucrînd în laborator în timpul unor teste
cu care întemeiază o familie iar din dragostea lor
mă nasc eu, la 23 August 1955. Mama era
funcționară, dintr o familie mic burgheză, dar cu
simpatii socialiste dar rezervată în ceeace privește
pe comuniști.
Tata a îndrăgit mult muntele și sporturile de iarnă,
pe care le și practica în Bucegi care erau foarte
aproape. Mă lua adesea în drumețiile sale montane.
Din Cîmpina a fost mutat, cu serviciul, mai întîi în
Ploiești, la Brazi, apoi în București, unde s-a și
stabilit definitiv din 1966, după ce a primit un
apartament corespunzător. A urmat un moment
neplăcut în viața mea și a familiei, despărțirea
dramatică și divorțul lui de mama mea și care ne-a
afectat pe toți, iar căsătoria cu altă femeie am
acceptat-o greu și pînă la urmă am înțeles opțiunea
lui de a-și continua viața astfel.

toți colegii de muncă, indiferent de pregătirea și
funcțiile lor. A fost ales ca expert în CAER Consiliul de Ajutor Economic Reciproc
Organizație creată în 1949 ca organizație
economică a statelor socialiste europene in
domeniul său de specialitate, reprezentînd cu
cinste țara noastră, el cunoscînd mai multe limbi
străine: engleza, rusa , germana.
Filozofia lui politică a fost simplă, îmi spunea
mereu: - Fiule, ține minte de la mine: Politica
noastră este munca.
Acum, după o lungă suferință, la 94 de ani, a
trecut în neființă!
- Veșnică recunoștință TATĂ!
Dr.ing. Sergiu Fendrihan
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Comandantul Fidel Castro comemorat în România
Comandantul Fidel Castro, conducătorul Revoluției cubaneze a cărei victorie a fost consemnată la 1
ianuarie 1959, a fost comemorat în cadrul unei adunări organizate de Consiliul asociațiilor de prietenie și
solidaritate cu Cuba, Coordonator Cristian Ciobanu, la care s-au asociat Ambasada Cubei în România și
Partidul Socialist Român care a asigurat oficiul de gazdă. Evenimentul a avut loc marți, 19 noiembrie, cu
prilejul împlinirii a 3 ani de la moartea Eroului Cubei socialiste, Fidel Castro.
La manifestare au participat: ambasadorii Cubei, Roberto Cesar Hamilton Magana și Venezuelei, Alberto
Torealba, președintele PSR, Rotaru Constantin; președinții asociațiilor componente ale Consiliului
asociațiilor de prietenie și solidaritate cu Cuba precum: Petre Ignatencu-As Che Guevara; Ion
Hotînceanu-As.Jose Marti Tîrgoviște; Petre Dima-As.de Prietenie româno-cubaneză; Pop Ciprian-As
România Nuncitoare; Niculina Merceanu-As. ”La noi la români”; Ion Iacov-As.Pensionarilor comuniști;
Radu Florin-PCdR, membri ai acestor asociații și partide.
Au luat cuvîntul, printre alții, ambasadorii Cubei și Venezuelei, prof. univ.Gheorghiță Zbăganu, Niculina
Merceanu, Constantin Rotaru...
Prezentăm în continuare alocuțiunea ambasadorului Cubei, Excelența sa Roberto Cesar Hamilton
Magana

Stimați prieteni!
Vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru
acest gest angajant de a aduce un omagiu
liderului istoric al Revoluției cubaneze,
Comandantului Fidel Castro, eroul care a fost
și va rămîne pentru totdeauna, îi omagiem
amintirea și loialitatea.
La 25 noiembrie 2016 lumea afla un adevăr
care doare, data care marchează pasul spre
nemurire a lui Fidel. De atunci, timpul a
continuat să curgă inexorabil și zilele au
început să se adune cu încărcătura lor de
întîmplări noi pe această scenă a omenirii pe
care o numim ISTORIE, și care într-o zi în
timp ce era judecat, prizonier și în condiții
nefaste pentru idealurile sale, a prevestit,
sfidînd condamnarea certă care-l aștepta
pentru actele de revoltă și asaltarea cazărmii
Moncada, că istoria îl va absolvi. Și acel final
premonitoriu al pledoariei sale din timpul
procesului a devenit realitate în îndelungata
sa viață de 90 de ani.

Comandantul Fidel Castro, conducătorul Revoluției cubaneze-1961

De sute de ori inamicii l-au ucis în planurile
lor, în dorințele, declarațiile și anunțurile de
deces în cele mai variate împrejurări, ceea ce
a făcut din Fidel un simbol care nu va pieri
niciodată. Strateg ca nimeni altul, a vrut să se
despartă de viață la aceeași dată la care se
împlineau 60 de ani de la plecarea iahtului
Granma din Mexic spre Cuba cu încărcătura
lui de eliberatori.
Continuare în pagina 22
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A făcut din fraza martiană ”Toată gloria lumii
încape într-o boabă de porumb”, un principiu
moral esențial, un antidot contra vanității, a
cultului personalității și a delirului de
grandomanie care au dus la pierzanie mari
oameni politici.
Era atît de profundă detașarea de sinele
personal încît a dat în viață un ordin sacru care
să rămînă învățătură după moartea sa: să nu se
ridice monumente în memoria sa, nici ca numele
său să-l poarte mii de posibile instituții sau alte
locuri care, fără îndoială, ar fi devenit realitate
cu scopul de a-i aduce un meritat omagiu, voință
pe care și-a asumat-o ca fiind naturală și justă,
nemaifiind adoptată niciodată și în nici o altă
țară sau epocă. Numai cenușa sa, păstrată în
sînul unei pietre, cu numele Fidel gravat, în
cimitirul Santa Ifigenia, atestă existența sa de
acum trecută și perenă, împreună cu o idee
esențială din gîndirea sa care este concepția sa
despre Revoluție.
Nimic mai mult, și este totuși totul, pentru că
acolo, la hotarele apropiate și îndepărtate, va fi
aducerea aminte așa cum facem astăzi, și
venerat ca acel David al secolelor XX și XXI care
a fost capabil să-l înfrunte pe acel Goliat
imperial și să-l învingă în toate încercările de a-l
asasina și de a-i distruge mica lui patrie mare.
La această a treia comemorare a plecării sale în
eternitate, trebuie să reiterăm faptul că pe noi
cubanezii ne unesc cu Fidel multe afinități și
identificări, multe valori care dau sens vieții,
multe viziuni și visuri care ne sunt calea pentru
opera revoluționară, lupte pentru a încerca odată
și încă odată să transformăm inechitățile și să
facem o lume mai bună.
Și astăzi, cînd aducem tributul nostru de aducere
aminte eroului care a fost și va fi mereu, trebuie
să ne amintim ideile exprimate în conceptul său
de Revoluție, care închide în el unul din legatele
cele mai relevante în conducerea sa în teoria și
practica socialistă, atît prin bogăția conținutului
cît și prin semnificația istorică.
Fidel a pus în practică, într-o admirabilă sinteză,
experiența sa ca protagonist al unui proces de
transformări radicale, îndreptat spre organizarea
unei avangarde politice pentru răsturnarea
dictaturii și luarea puterii, conducînd un război de
gherilă devenit armată și mișcare populară, și

realizarea schimbărilor necesare pentru cucerirea
drepturilor economice, sociale, politice și culturale a
majoritățiilor renegate, începînd cu muncitorii și
țăranii, care au devenit pentru prima dată în țară
drepturi reale; dar nu trebuie uitat că totul s-a făcut
în toiul tensiunilor spectaculoase ale agresiunii
imperialiste, blocada economică a Statelor Unite
contra Cubei, asediul diplomatic al majorității țărilor
din regiune și moștenirea subdezvoltării.
Mă gîndesc că Fidel a simțit nevoia de a rezuma,
dialectic, care trebuie să fie întinderea și
perspectiva acțiunii revoluționare.
Marxist-leninist străin de dogmele paralizante și
schemele sterile, martian cu rădăcini profunde și
convingere pură, liderul Revoluției Cubaneze și-a
consolidat viziune holistică a realității și, cu
exemplară măiestrie, a știut să meargă pe calea
ascendentă chiar în cele mai dificile împrejurări.
Nu era vorba să întoarcă privirea, ci să prevadă
condițiile în care se va fi desfășurat Revoluția,
avangarda sa politică și societatea cubaneză în
ansamblul său în timpurile care aveau să vină; în
orizontul ștafetei
generaționale care avea să
urmeze la conducere și venirea unor noi
protagoniști pe scena națională. De aici caracterul
sistemic
și integral al conceptului elaborat și
transmis de Fidel.
Dar axele pe care se
bazează definiția
Comandantului Șef constau în etica sa:
transparență, onestitate, fidelitate, loialitate și
angajare care ne apar ca niște chei pentru
îndeplinirea
datoriei, dincolo de contexte și
eventuale necazuri.
În acest sens, invită să se întindă o linie continuă cu
statura morală a lui Carlos Manuel de Cespedes,
Jose Marti, Antonio Maceo și Ernesto
Che
Guevara, care au știut să apere adevărul și să-l
expună, s-a menținut cu fermitate de convingerile
și principiile lor, și l-au predicat cu exemplul
personal. Fidel însuși este un exemplu de etică
revoluționară și de încredere în triumful ideilor.
La câteva ore de la debarcarea de pe iahtul
Granma la Las Coloradas, expediționarii au fost
asediați, dispersați și parte din ei asasinați. Fidel, în
acele împrejurări funeste și practic singur, vorbea
de planurile de viitor, de ceea ce era de făcut după
ce vor fi câștigat războiul.
Continuare în pagina 23
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ACTUALITATEA VENEZUELEANÃ

Fidel este unul din rarii oameni, și o spun în
prezent, care nu a pierdut niciodată încrederea în
victorie, și-a consacrat toată viața solidarității și a
condus o revoluție socialistă la numai 90 de mile
de imperiul iancheu, o revoluție a celor umili și
pentru cei umili, care a devenit un simbol al luptei
anticolonialiste, antiapartheid și antiimperialiste,
pentru emanciparea și demnitatea popoarelor.

Guvernul Venezuelei respinge o lege
promovatã de SUA menitã sã întãreascã
agresiunea împotriva poporului acestei țãri

Fidel a fost și va fi mereu împreună cu poporul
său în orice împrejurare sau luptă, același popor
pe care el a știut să-l conducă în atîtea bătălii și să
fie la înălțimea momentului, poporul care, atunci
cînd a fost necesar, a știut să dea din sine tot ce
ține de eroism, de tenacitate, de vitejie, pentru că
este unul din acele popoare care nu a tremurat
niciodată în fața sacrificiului, este unul din acele
popoare care nu a tremurat niciodată în fața
prețului pe care a fost obligat să-l plătească pentru
demnitatea și libertatea sa.
Poporul nostru va continua totdeauna să meargă
alături de Fidel.

Republica Bolivariană a Venezuelei respinge
categoric o nouă încercare de ingerință în treburile
țării, de data asta prin încercarea de a adopta o
nouă lege botezată ironic cu denumirea: ”Legea
privind
Ajutorul
de
Urgență,
Asistență
Democratică(!),și dezvoltare pentru Venezuela,
menită să întărească atacurile împotriva poporului
venezuelean, să ignore suveranitatea și ordinea
constituțională internă.
În spatele acestui lanț de eufemisme, este
ascuns un instrument care urmărește să
accentueze punerea în aplicare a măsurilor
coercitiveunilaterale și ilegale din punc de vedere
a dreptului internațional și a Cartei Națiunilor Unite
în măsura în care încalcă Drepturile Omului a 30
de milioane de venezueleni. În plus, într-un delir al
aroganței imperiale, Congresul SUA intenționează,
prin acest act legislativ, să-și aroge dreptul de a
pedepsi țările care întrețin relații comerciale cu
Venezuela.
Această lege urmărește restaurarea neoliberală
a Venezuelei și prădarea resurselor sale, pentru
care ridică un presupus regim de tutelă legală a
Venezuelei, avizînd chiar candidații politici ai
opoziției pentru conducerea statului.
Departe de a rezolva problema a peste 50 de
milioane de persoane aflate în sărăcie, Congresul
american vrea să risipească banii contribuabililor
săi pentru destabilizarea Venezuelei și a furniza
resurse guvernelor satelite și complicilor strategiei
sale.
În fața acestei noi agresiuni Poporul și Guvernul
Republicii Bolivariene a Venezuelei rămîn fermi pe
calea legalității, a păcii și a efortului eroic de a
construi justiție socială, întotdeauna gata de a
apăra, în orice scenariu și în orice mod,
Constituția și democrația sa participativă față de
orice măsură coercitivă ilegală și a actelor de
război și destabilizare.
Demnitatea poporului lui Bolivar va rămîne
intactă în fața oricărui atac imperialist, precum și
în dorința lor de a rămîne liberi, suverani și de a
trăi în pace.

Vă mulțumesc!

Caracas: 19 decembrie 2019

A consemnat Petre Ignat

Sursa: Ambasada Venezuelei în România

Prezidiul manifestării, de la stînga la dreapta:
Roberto Cesar Hamilton Magana,
Constantin Rotaru și Alberto Torealba

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

„Scânteia AS'' Nr.06 (86) Noiembrie-Decembrie - 2019

pagina 24

BILANȚ 2019
Încerc prin rîndurile care urmează să prezint
cîteva momente importante care au avut loc în viața
și activitatea mea, s-au întîmplat pe parcursul anului
2019 și care au un caracter de premieră sau unicat.
Primul eveniment pe care doresc să-l evoc este
primirea, (în ultimele zile ale anului 2018 dar le trec
în contul începutului de an 2019) comunicării de la
Curtea Europeană a Drepturilor Omului-CEDO prin
care eram informat că procesul intentat de PCRComitetul de Reorganizare și subsemnatul, în
calitate de președinte al acestuia, Statului România,
a trecut de faza cercetării preliminare ( care a durat
5 ani!), că s-a constituit Completul care va judeca
contestația
iar
procedurile au început
prin
trimiterea
Contestației
noastre
către
Statul român
reprezentat
de
Ministerul
Afacerilor
Externe de la care se
așteaptă un punct de
vedere în 3 luni. Anul a
trecut și acum, la sfîrșit
de an, pot spune că
schimbul de poziții între
reclamanți, PCR plus
subsemnatul și MAE sa încheiat, urmînd
CURTEA să se pronunțe în cursul anului 2020.
Al doilea eveniment, unic, din viața mea, petrecut tot
în anul 2019, este prezentarea în cadrul Festivalului de
film documentar „CinePolitica” a filmului ”Omul Roșu”
regizat de Mugur Vărzariu, al cărui subiect și
protagonist sînt, film care a primit și un premiu special.
Al treilea eveniment important este din domeniul
sportiv și anume, participarea, după 42 de ani, la un
campionat de seniori la kaiac și unde am repetat
performanța din anul 1977, medalia de argint și titlul de
vicecampion național.
Al patrulea eveniment important este de ordin

personal șI neplăcut m-am despărțit, amiabil, de
cea de-a doua soție, Emilia.
Acestea consider că sînt evenimentele foarte
importante petrecute în viața mea în anul 2019.
Bineînțeles că nu au fost numai acestea. Au mai
fost activitățile politice. unde nu prea am cu ce să
mă laud și activitățile desfășurate sub egida
Asociației Scânteia: comemorarea și omagierea
eroilor și martirilor clasei muncitoare care au trăit
și murit pentru cauza clasei muncitoare și
țărănimii: Gheorghe Gheorghiu Dej, Nicolae
Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Virgiliu Zbaganu,
țăranii uciși la Marea Răscoală a țăranilor din
anul 1907, muncitorii
mineri uciși la Greva
din 1929, muncitorii
ceferiști
uciși la
Atelierele Grivița în
1933 etc. dar și
redactarea
și
publicarea a încă 6
numere ale Revistei
ScânteiaAS.La
acestea se adaugă
manifestările dedicate
promovării
prieteniei
dintre poporul român și
popoarele
rus,
cubanez și
venezuelean prin întermediul Asociației de
Prietenie Româno-Ruse;
Asociației de
Prietenie
Româno – Cubaneze ”Che
Guevara și Asociației de Prietenie RomânoVenezuelene ”Simon Bolivar”, toate fondate și
conduse de mine din anul 2008. Au mai fost
concursurile de kaiac, categoria masters, la
care am participat: campionate mondiale,
naționale și diferite cupe.
Îmi doresc ca și anul 2020 să fie la fel de
încărcat de evenimente și rezultate.
Petre Ignatencu zis și Dacul
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