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Gheorghe Gheorghiu-Dej
primul conducător al României Socialiste

Gheorghiu Dej la tribună în anul 1950

Pe 19 martie se împlinesc 55 de ani de la trecerea
în neființă, și implicit în istorie, a marelui conducător
din vremurile de început a construcției socialismului
în țara noastră, Republica Populară Română,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. În acei ani grei,
după anul 1945, tovarășul Gheorghiu Dej, în fruntea
Poporului muncitor și forța politică a acestuia,
Partidul Comunist ( după 1948 Muncitoresc Român
-PMR) a început lupta hotărîtă pentru făurirea, pe
pămînt românesc, a unei noi orînduiri sociale, mai
bune și mai drepte pentru clasa muncitoare și
țărănimea muncitoare, orînduirea socialistă, care să
înlocuiască orînduirea capitalistă, nedreaptă cu cei
ce muncesc cu brațele și mintea.
La început a fost cucerită puterea politică la
alegerile din 19 noiembrie 1946, primele alegeri de
democrație populară, prin Blocul Partidelor
Democratice, alianța electorală care forma guvernul
de stînga al prim-ministrului dr.Petru Groza era
formatã din Partidul Comunist Român, Partidul
Social Democrat, Frontul Plugarilor (formațiunea
politică a prim-ministrului), Partidul Național LiberalTătărescu, facțiunea țãrãnistã a lui Anton
Alexandrescu și Uniunea Patrioților. Au fost primele
alegeri generale, din țara noastră, în care au votat
femeile, unele din ele au și candidat, fiind alese,
cum a fost cazul comunistei Ana Pauker (ulterior
fiind prima femeie ministru din România)

După cucerirea puterii politice, consolidată după
înlăturarea monarhiei și proclamarea Republicii la
30 decembrie 1947, s-a trecut la cucerirea puterii
economice de la orașe, prin revoluționarul act
progresist cunoscut cu numele de: ”Naționalizarea
principalelor mijloace de producție” la 11 iunie 1948.
A urmat cucerirea puterii economice și la sate prin
amplul proces de constituire a proprietății socialiste
asupra pămîntului prin înființarea Întreprinderilor
Agricole de Stat ( IAS-uri) pe suprafețele de pămînt
aflate în proprietatea statului, pămînturile aflate în
posesia Casei regale(Domeniile regale) etc., și
laboriosul proces cunoscut cu denumirea de
”cooperativizare a agriculturii” sau asocierea
deținătorilor de pămînt, a locuitorilor de la sate, a
țăranilor, în Cooperative Agricole de Producție
(CAP-uri), formă modernă de exploatare a
pămîntului în suprafețe mari, copiată după modelul
consacrat în țările vest-europene dezvoltate,
precum Olanda sau Franța. Trebuie precizat că
pămîntul CAP-urilor nu a devenit proprietate a
statului ci a rămas în proprietatea cooperatorilor
asociați. Aici trebuie precizat că nu toate suprafețele
de pămînt aflate în posesia țăranilor au fost supuse
procesului de cooperativizare ci numai acele
suprafețe care se puteau comasa în parcele mari
pe care se puteau aplica metodele moderne și
eficiente de de exploatare a pămîntului precum
mecanizarea cu utilaje de înaltă productivitate.
Procesul de organizare pe baze noi a agriculturii s-a
încheiat, în linii mari, în anul 1962, cînd a avut loc o
mare adunare a țărănimii românești în București, la
Palatul Expozițional, unde au participat 11 000 de
lucrători din agricultură și unde tovarășul Gheorghe
Gheorghiu-Dej a anunțat încheierea cooperativizării
agriculturii. Numărul de 11 000 de țărani participanți
a fost ales în memoria celor 11 000 de țărani uciși
de regimul burghezo-moșieresc al regelui Carol I,
de Guvernul său condus de liberalul Ion
I.C.Brătianu I, în timpul reprimării Marii Răscoale din
1907.
Pentru eficientizarea actului politic în economie,
după anul 1948, s-a trecut la Planificarea acesteia,
la început pe perioade de un an, primii doi ani, apoi
s-a trecut la planurile cincinale.
După Naționalizarea principalelor mijloace de
producție din 1948, comuniștii conduși de
Gheorghiu Dej și ulterior de Nicolae Ceaușescu, nu
au distrus fabricile și uzinele preluate de la
(continuare în pag. 3)
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capitaliști ci au început să le modernizeze, să le
mărească, beneficiind de tehnologia, modernă la
acea vreme, oferită cu generozitate de Uniunea
Sovietică,
cum
au
făcut-o
procapitaliștii
”democrați”, de după decembrie 1989, cu
economia socialistă.

NICOLAE CEAUȘESCU
- mîndria de a fi ROMÂN

Sub conducerea înțeleaptă a tov. Ghorghiu Dej,
comuniștii au început electrificarea țării, construcția
de locuințe pentru oamenii muncii, stațiuni de
odihnă și tratament, alfabetizarea prin dezvoltarea
întregului învățămînt primar gratuit în toate
localitățile, dar și a învățămîntului liceal și
profesional, a învățămîntului superior. Dezvoltarea
Științei, Culturii și Artelor a fost o preocupare
constantă. Comuniștii au preluat de la capitaliști un
sistem de învățămînt și sănătate de tip privat, în
care cei care aveau bani aveau acces la învățătură
și îngrijire medicală iar cei care nu rămîneau
analfabeți și lăsați să moară iar ei l-au transformat
într-un sistem integral de Stat complet GRATUIT.
Astăzi se acționează să se revină sistemul de tip
privat, capitalist.
După anul 1989 foarte multe din realizările
perioadei socialiste, începută de Gheorghiu Dej,
sub masca perfidă a privatizării, au fost vîndute pe
nimic, străinilor, abandonate și expuse vandalizării
și furtului, transformate practic, în final, în ruine.
În această perioadă, însă, poporul român nu a
reacționat la aceste distrugeri, adevărate CRIME
ECONOMICE, preferînd să aleagă lașitatea, să
plece din România decît să lupte aici, în patria sa!
Acum România este în haos, anarhie
debandadă, acum avem ”România FURATĂ!

și

România nu mai este o țară normală, este un stat
mafiot, este ca o junglă în care scapă cine poate în
lupta pentru supraviețuire.
Clasa politică actuală, formată în ultimii 30 de ani,
nu mai este CREDIBILĂ! Acum îi putem spune: Ați
mințit destul!..Ați distrus destul!..Gata, pînă aici!
Numai
SOCIALISMUL
capitalism!

este

alternativa

la

Să nu uităm niciodată conducătorii României
socialiste, merită toată stima și respectul nostru!
Glorie eternă marelui Erou al României
socialiste, Gheorghe Gheorghiu-Dej!
Coman Voicu - comunist

Părea de neimaginat ca la împlinirea a 30 de ani de
la lovitura de stat din decembrie 1989 cineva să mai
inaugureze la răscruce de drumuri, în zona cea mai
circulată cu putință, intersecția șoseaua Pantelimon
cu b-dul Chișinău, încă un monument ,, dedicat
comemorării jertfei românilor care au luptat pentru
libertate”!. Iată că Primăria sectorului 2, fără
consultarea cetățenilor, fără prea mare publicitate,
dar sigur cu accept ,,de sus”, a făcut-o.
Primarul(PSD??) Toader Mugur Mihai, deloc vizibil
printre cetățeni în cei patru ani de mandat, a
declarat, la inugurare, fără să clipească și fără să
roșească: ,, Revoluția din 1989 reprezintă una
dintre cele mai luminoase pagini din istoria modernă
a României, care justifică pe deplin mîndria de a fi
român”.
Poate că dumnealui o avea mai multe motive de
mîndrie decît am putea doar bănui, dar noi,
comuniștii, sîntem mîndri pentru că am avut un
conducător iubit și respectat, un adevărat
patriot, o personalitate marcantă
a lumii
contemporane.
(continuare în pag. 4)
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În perioada 1967-1978 de pildă, au avut loc vizite
reciproce între tovarășul Nicolae Ceaușescu și
omologii săi din cele mai puternice state ale planetei
(Richard Nixon, Gerald Ford și Jimmy Carter –
SUA, regina Elisabeta a-II-a a Marii Britanii, Leonid
Brejnev – URSS, împăratul Hirohito al Japoniei și
mulți alții), toate soldate cu deosebite aprecieri din
partea celor enumerați.

României socialiste, Nicolae Ceaușescu, ordinul
cavaleresc de foarte mare prestigiu în lume,
„Ordinul jartierei“. Emblema ordinului este o jartieră
bleu, pe care este scrisă cu litere de aur deviza:
„Honi soit qui mal y pense“(„Ruşine aceluia ce de
rău gândeşte“), conform ortografiei epocii , ordin
datînd de pe vremea regelui Eduard al-III-lea( sec.al
XIV).

Încă de cînd era doar candidat la Președinția SUA,
Nixon fusese primit în România socialistă cu toate
onorurile rezervate unui șef de stat, iar în 1969 cînd
a venit la București în calitate oficială de președinte,
a fost atît de relaxat, încît a mîncat struguri în piața
Obor și a dansat Perinița la Muzeul Satului. La
întoarcerea în SUA, a declarat pe aeroportul din
Washington că: ,,dintre cele 60 de state pe care le
vizitase, primirea din România i-a făcut cea mai
bună impresie”,în timp ce despre Ceaușescu a
afirmat că: ,,e foarte inteligent și dibaci” și că
discuțiile avute cu acesta: ,,vor fi consemnate în
cartea de istorie a omenirii”.

Evenimentul, readus în discuție în 2016 la Londra
de către renumitul pictor Adrian Ghenie cu ocazia
desfășurării unei licitații de artă organizată de
celebra Casă Sotheby,s, și coroborat cu obsevația

Cu Leonid Brejnev a avut cele mai multe întîlniri la
Moscova, cele mai semnificative fiind: - în 1967 a
participat la sărbătorirea semicentenarului Marii
Revoluții din Octombrie iar în 1972 la sărbătorirea
semicentenarului constituirii Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste-URSS. Tot în 1972 Brejnev îl
primește și pe Nixon, care a manifestat mereu o
slăbiciune pentru URSS, unde locuise între anii
1925-1930, pe vremea cînd părinții săi fuseseră
detașați ca specialiști într-un orășel minier din Urali.

unanimă, a publicului prezent, că uciderea unui om
în ziua de Crăciun este un păcat de neiertat, un
adevărat sacrilegiu, a reușit să creeze multă
emoție. Tabloul reprezentînd portretul Elenei
Ceaușescu s-a vîndut cu peste un sfert de milion de
euro, iar cel al lui Nicolae Ceaușescu cu o sumă
apropiată, ambele lucrări provenind din colecții
particulare aflate în străinătate.
Pictorul și-a dovedit genialitatea reușind să
exploreze încărcătura emoțională a personajelor,
întregul lor zbucium sufletesc, ca și demnitatea pe
care și-au păstrat-o atît în momentul judecării, cît și
în cel de dinaintea execuției, cînd, împiedicați de a
face recurs, cu avocații transformați în procurori, au
găsit puterea de-a rosti cuvintele, devenite celebre:
,,Puteam fi împușcați și fără mascarada
asta!”(Nicolae Ceaușescu)
„Cine a dat lovitura de stat poate să împuște pe
oricine!”(Nicolae Ceaușescu)
,,România va trăi în veci de veci!”(Nicolae
Ceaușescu)
,,Împreună am luptat, împreună murim!”(Elena
Ceaușescu)
Susținînd constant principiile păcii și dezarmării, al
neamestecului în treburile interne ale altor state,
România condusă de Ceaușescu a fost cu adevărat
un model pentru țările ,,lumii a treia” care și-au
obținut independența în perioada 1965-1985.

Nicolae Ceaușescu în caleșcă cu Regina Elisabeta

În 1978 Elisabeta a II-a a Marii Britanii i-a primit cu
toate onorurile pe Nicolae și Elena Ceaușescu la
Londra și i-a plimbat cu caleașca regală, cinste pe
care nu o mai avusese nici un șef de stat aparținînd
blocului socialist. Cu această ocazie președintele

A fost în egală măsură gazdă primitoare pentru
generații întregi de studenți străini (vietnamezi,
coreeni, chinezi, palestinieni, cubanezi, chilieni,
etc), cu toții pregătiți temeinic în instituțiile noastre
de învățămînt superior și rămași cu siguranță pentru
tot restul vieții prieteni ai poporului român.
Pe plan intern, de la industria grea la artă, de la
agricultură la educație fizică și sport, de la
Continuare în pagina 5
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de la cercetarea nucleară la toleranța religioasă, ca să
simplific enumerarea luînd în considerație doar
extremele, niciodată pînă la epoca Ceaușescu nu s-au
înregistrat rezultate mai valoroase.
Dintre numeroasele distincții și medalii care i s-au
acordat, aș aminti doar două: Marea Cruce a Legiunii
de Onoare primită în 1968 de la Președintele Franței
Charles de Gaulle și Ordinul Karl Marx, cel mai înalt
ordin
al
Republicii
Democrate
GermaneRDG(Germania de Est), primit în 1988 de la Erich
Honecker, conducătorul acestei țări.
Un studiu al opiniei publice executat de Marsh Copsey
and Associates și Biroul de Cercetări Sociale pe un
eșantion de 1222 de persoane și publicat de Ziarul de
Constanța în 2009 , arată că ”majoritatea românilor
spun că regretă epoca Ceaușescu și nu sunt de acord
cu faptul că soții Ceaușescu au fost executați”. Să fie
toate aceste persoane ,,nostalgice”?
Conform definiției de dicționar, nostalgia este un
sentiment de melancolie, de dor, provocat de dorința
de a revedea persoane sau locuri dragi sau chiar de a
retrăi momente din trecut, o dorință pentru ceva destul
de greu de atins, de obținut, pînă la urmă un sentiment
de mare sensibilitate, specific omenesc.
Noțiunea de ,,nostalgic” este însă folosită tot mai
mult de o anumită parte a presei în sens peiorativ,
identificînd astfel un om retrograd, încremenit în
trecutul comunist, nereceptiv la economia de piață
(!).Reformulînd întrebarea anterioară: Să fie acea
majoritate a persoanelor chestionate în studiul din
2009 ,, nostalgice” în sensul peiorativ utilizat cu atîta
malițiozitate de categoria acelor ziariști și a
îmbogățiților regimului putred de corupt instalat după
1989? Desigur că nu. Pe cînd un studiu identic efectuat
de același birou de sondaj, reactualizat la zi? Nu este
deloc exclus ca procentul,, nostalgicilor” să crească!
Pe de altă parte, a-i cataloga la grămadă ca,,
nostalgici” pe încă tinerii din 1989, pe unii beneficiari ai
regimului comunist care și-au pierdut între timp
statutul, pe cei aflați într-o situație economică precară,
la limita sărăciei și chiar mai jos, dar niciodată pe un
capitalist, fie el și un mic patron de firmă
oarecare(înainte de a intra în insolvență sau chiar în
faliment, aș adăuga eu, căci atunci ar trece în mod
sigur în cealaltă categorie), este de-a dreptul imoral și
chiar hazardat.
Cît despre noi, cei din 2020, nostalgici cum sîntem,
nu vom rata nici un prilej de a cinsti cum se cuvine
memoria acestui mare conducător al României
moderne.
Bine ar fi dacă primarii noștri, cei atît de pătrunși
de importanța Cultului eroilor, ar scoate la lumină și
ar amplasa undeva, de ce nu chiar în cimitirul Ghencea
civil , măcar unul din busturile executate în bronz pe
care sculptorii români(vezi Horia Flămând) le dedicau,
cu atîta fervoare, în anii 80 lui Nicolae Ceaușescu.
M.R, 26.01.2020.

Eminescu la aniversară
170 ani
La împlinirea a 170 de ani de la nașterea lui Mihai
Eminescu, sîntem aici, la statuia sa din fața
Ateneului Român, să-l omagiem cum se cuvine,
căci nevoia de Eminescu e mai mare ca oricînd,
dacă nu vrem să ne pierdem identitatea într-o lume
globalizată și uniformizatoare. Este cu totul
regretabil faptul că unii detractori au afirmat că:
,,Mihai Eminescu nu mai poate supraviețui ca poet
național, ci doar ca unul exasperant de învechit,
deoarece cultura ultimilor ani în condițiile integrării
euroatlantice dorește să fie progresistă, să scape
de tot ce este învechit, iar Eminescu ar juca, din
păcate, rolul cadavrului din debara”. Ne întrebăm: Oare poeții Aleksandr Sergheevici Pușkin pentru
ruși sau Johann Wolfgang von Goethe pentu
germani au devenit și ei învechiți și nu mai dau bine
printre tineri? Sau vor rămîne mereu aceleași
personalități marcante ale culturii universale?

Academicianul de peste Prut, Mihai Cimpoi, îl elogia( în
anul 2014) la comemorarea de la Academia Română,
cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la moarte,
remarcînd previziunile științifice ale poetului privind
teoria relativității, folosirea noțiunii de cuantă
înaintea lui Max Planck, identificarea sociologiei ca
axă a tuturor științelor, înainte ca ea să fie definită
așa de Max Scheler, declararea limbii ca o casă a
științei, similitudinea cu cunoscutul postulat al lui
Heidegger fiind evidentă. Cu același prilej IonelValentin Vlad, președinte al Academiei, subliniază
Continuare în pagina 6

ASOCIAȚIA
PACE, EGALITATE
EGALITATE ȘI
ȘIPROGRES
PROGRESSOCIAL
SOCIAL
„SCÂNTEIA”
ASOCIAȚIAMILITANȚILOR
MILITANȚILOR PENTRU
PENTRU PACE,
„SCÂNTEIA”

„Scânteia AS'' Nr.01 (87) Ianuarie-Martie – 2020

pagina 6

Continuare din pagina 5

intuiția poetului în legătură cu evoluția sistemului
solar, în condițiile elaborării unui model astrofizic abia
în anii 1920-1930.
Eminescu este cel mai de seamă poet romantic
pe care l-a dat vreodată literatura română, dulceața
versului fiindu-i remarcată încă de la debut de către
un alt mare poet, Vasile Alecsandri, care se înclină cu
respect și admirație în fața ,,răsăritului falnic” al
acestuia.
Cine a spus că Eminescu a fost un pesimist
incurabil înseamnă că nu i-a citit întreaga operă,
înseamnă că nici măcar nu a auzit de ,, Călin file de
poveste”, sau poate confundă pesimismul cu o
umbră de melancolie care stă bine oricărui poet care
se respectă!
Unicitatea lui Eminescu stă în mod paradoxal și în
faptul că nu poate fi tradus prea ușor într-o altă limbă,
căci s-ar pierde muzicalitatea, tonalitatea, rostirea
aceea încîntătoare, topica, unele licențe poetice
decurgînd din chiar necesitatea realizării rimelor dar
nu numai(licențe care au intrat, rareori ce-i drept, și în
bagajul lingvistic al altor scriitori), rimele însele, tot
ceea ce, mai mult decît cuprinsul de idei și imagini, dă
nota inimitabilă a poeziei eminesciene.
Eminescu este și rămîne unicat atît prin sublimul
operei poetice, cît și prin bogata activitate jurnalistică.
Ca polemist redutabil la ziarul Timpul, arunca săgeți
neiertătoare împotriva liberalilor aflați la guvernare în
1883, agresivitatea articolelor sale politice fiind
dublată de valoarea lor estetică incontestabilă. Opera
politică este completată și de cîteva postume cu tentă
proletară sau de critică socială, dar cu certitudine
putem spune că poezia reprezentativă pentru
apropierea de ideologia comunistă este poemul
”Împărat și proletar”, un adevărat manifest al luptei
de clasă. Acest poem, scris în 1874, face o
inventariere la sînge a tuturor racilelor regimului
burghezo-moșieresc de la acea dată, dar este atît de
actual încît ne simțim zguduiți. Chemarea
mobilizatoare împotriva
asupritorilor:
,,Zdrobiți
orînduiala cea crudă și nedreaptă, ce lumea o împarte
în mizeri și bogați!”, a străbătut și ea timpul ca un
adevărat leitmotiv.
Patriotul Eminescu face din poezia ”Ce-ți doresc
eu ție, dulce Românie” apărută la 2 aprilie 1867 în
revista,,Familia”, un adevărat jurămînt de credință, iar
visul său despre marele viitor al țării, pe măsura
trecutului ei glorios începuse să fie foarte bine
conturat de un alt mare patriot, pînă în urmă cu
treizeci de ani. Din păcate, jurămintele similare, cu
mîna pe biblie și pe constituție, ale tuturor politicienilor
de după anul 1989, s-au dovedit a fi simple vorbe
goale, căci patria pe care au jurat s-o servească au
vîndut-o bucată cu bucată.
Cîți dintre tinerii de astăzi, aflați la vîrsta lui
Eminescu cel din 1867, mai sînt educați cu adevărat
în spirit patriotic, cîți îi mai știu pe de rost versurile,
lamentîndu-se uneori îngroziți că le-a căzut la BAC
,,tocmai Eminescu”, și nu eventual un text șablon

dintr-o fițuică oarecare tipărită la ordinul mai marilor
UE pentru,, știința” țărilor de mîna a doua?
Deși Eminescu, ca dramaturg, este mai puțin
cunoscut, consider că ar trebui de urgență
reconsiderat, căci, referindu-mă, de exemplu, doar
la poemul dramatic Decebal, al cărui subiect
constituie meditația poetului la actul istoric al
confluenței dintre moartea unei civilizații și nașterea
alteia din propria-i cenușă(momentul Phönix al
neamului românesc), nu pot să nu constat
actualitatea profeției înfricoșate a regelui dac, făcută
chiar înaintea morții sale. Spaima lui Decebal că
neamul său se va risipi în lume pierzîndu-și
identitatea este resimțită mai apoi, în egală
măsură , de fiica sa Dochia, care se adresează
astfel propriului fiu: ”Ca loc s-avem unde să
punem capul/ Oriunde suntem, suntem
venetici/Este un vechi blestem ce neurmărește/Demult demult noi îl purtăm,
sărmane”.
Nu recunoaștem oare în aceste versuri drama
poporului român răslețit pe tot mapamondul, în
pericol de-a nu mai exista peste 50-100 de ani?
Muzicalitatea lui Eminescu a fost valorificată în
compoziții precum celebrele romanțe,(Sara pe deal,
Pe lîngă plopii fără soț, Mai am un singur dor, De ce
nu-mi vii), serenade(Somnoroase păsărele) sau
chiar piese corale(Peste vîrfuri), dar nici măcar ele
nu mai sînt aproape deloc promovate!
Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, publicat
în revista Tribuna din 22 iunie 1989 cu prilejul,,
Simpozionului omagial Mihai Eminescu” la 100 de
ani de la moartea acestuia, reprezintă cea mai fidelă
caracterizare a poetului: ,,Poet al poporului
său,Mihai Eminescu a lăsat posterității imaginea
unui artist legat trup și suflet de pămîntul țării
sale, de aspirațiile spre mai bine ale maselor
populare, receptiv la problemele majore ale
epocii în care a trăit, ale luptei pentru apărarea
și afirmarea ființei naționale, toate constituind în
permanență izvorul veșnic viu al minunatei sale
creații. Nimeni, mai mult decît Mihai Eminescu,
n-a dat expresie și n-a contribuit într-o
asemenea măsură la afirmarea și punerea în
valoare a frumuseții limbii române, a spiritului
de înțelegere a legilor dezvoltării lumii”.
Luceafărului, poemul suprem al lui Eminescu,
poetul însuși îi deslușește tîlcul: ”Pe pămînt geniul
nu e capabil de-a ferici pe cineva, nici capabil
de-a fi fericit, dar nu cunoaște nici moartea, iar
numele lui scapă de simpla uitare”.
Bănuit a fi ba rutean, ba armean, Eminescu
rămîne același român fără de care neamul nostru ar
fi cu mult mai sărac.Nu numai că numele lui a
scăpat de uitare, dar pe cei care l-au citit i-a făcut
atît de fericiți.
Prof.Mihaela Radu
15 ianuarie 2020
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Bicentenarul nașterii Domnitorului
Alexandru Ioan Cuza(1820-2020)

Alexandru Ioan I Cuza, a fost domn al
Moldovei, Munteniei şi Principatelor Unite ale
Moldovei şi Valahiei precum şi al statului naţional
România. A fost cel care a pus bazele statului
modern român. Domnia sa, deși scurtă (18591866), a reprezentat o perioadă de maximă
dezvoltare a României moderne, prin recunoașterea
Unirii depline, crearea primului Parlament unic al
României (denumită astfel în anul 1862 și consacrat
prin Constituția post-Cuza în 1866) și a primului
guvern unitar, dar și prin reformele sale: adoptarea
primei constituții românești, reforma electorală,
secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară
și cea a învățământului.
Cuza a participat activ la mişcarea revoluţionară
de la 1848 din Moldova şi la lupta pentru unirea
Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a fost ales
domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 şi al
Munteniei (Valahiei), înfăptuindu-se astfel unirea
celor doua ţări române. Devenit domnitor, Cuza a
dus o susţinută activitate politică şi diplomatică
pentru recunoaşterea unirii de către puterea
suzerană şi puterile garante şi apoi pentru
desăvîrşirea unirii Principatelor Române pe calea
înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative,
care s-a realizat în ianuarie 1862, cînd Moldova şi
Valahia au format un stat unitar, adoptînd oficial, în
1862, numele de România, cu capitala la

Bucureşti, cu o singură adunare şi un singur
guvern.
Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866
de către o largă coaliţie a partidelor vremii,
denumită şi Monstruoasa Coaliţie, din cauza
orientărilor politice diferite ale membrilor săi.
Alexandru Ioan I.Cuza s-a născut la 20
martie 1820 în Bîrlad, Principatul Moldova,
dintr-o veche familie de boieri moldoveni, din
zona Fălciului, fiind fiul ispravnicului Ioan Cuza
şi al Sultanei (sau Soltana), membră a familiei
Cozadini de origini fanariote. Alexandru
primeşte o educaţie europeană. A învățat, pînă
în 1831, în pensionul francez Sachetti, la
Galați, iar apoi, la Iași, în pensionul condus de
francezul Victor Cuenim, unde a avut colegi pe
cîțiva dintre viitorii săi colaboratori: Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Eugen Alcaz,
precum și pe viitorul mare artist Matei Millo.
Și-a continuat studiile la Paris, unde a
obținut diploma de bacalaureat în litere, în
1835. S-a înscris la medicină, apoi la drept,
nefinalizînd însă cursurile acestor facultăți. A
devenit membru al Societății economiștilor din
Paris. A revenit în țară și s-a înrolat cadet în
armată (septembrie 1837). În februarie 1840 a
demisionat, și, din 1842, a ocupat postul de
președinte al judecătoriei Covurlui. Alexandru
Ioan Cuza a încetat să mai dețină funcția de
președinte al judecătoriei Covurlui, începînd cu
1845, distanțîndu-se hotărît de regimul
domnitorului Mihail Sturdza.
În primăvara anului 1844, Alexandru Ioan
Cuza s-a căsătorit cu Elena Rosetti, fiica
postelnicului Iordache, stăpînul moșiei Solești
din Vaslui. Mama Elenei, Ecaterina, era din
neamul Sturdzeştilor, al Balşilor şi al
Cantacuzinilor . Legat de acest eveniment, un
fapt notabil a fost acela al refuzului categoric
din lista dotală a soției sale a robilor țigani,
Alexandru Ioan Cuza acceptând, astfel,
hotărîrea Adunării Obștești din 31 ianuarie
1844 de dezrobire a țiganilor de pe moșiile
domnești și mănăstirești. Elena Cuza, judecînd
după portretul realizat de Carol Popp de
Szathmári, un pictor și grafician celebru, primul
fotograf de artă și documentarist din Regatul
Român și unul dintre primii zece fotografi din
Europa. Cînd Elena Cuza avea 38 ani, putea fi
socotită cu greu o femeie frumoasă.
Continuare în pagina 8
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Era foarte mică şi subţire, cu o expresie severă,
cu ochi negri şi duşi în fundul capului. Era foarte
timidă, lipsită de farmec şi feminitate. Educaţia ei
urmase calea obişnuită în epocă: guvernantă
franceză şi germană, pensionul Buralat, anturajul
social şi literar al mătuşii sale Agripina Sturdza, din
Iaşi. În 1844, ea l-a întîlnit, s-a îndrăgostit şi s-a
căsătorit cu Alexandru Ioan Cuza. El era o fire
extrovertită, impulsivă, care se simţea bine printre
oameni, se purta foarte galant cu femeile. Ea era o
introvertită, cu o mulţime de inhibiţii. Slabele şanse
ca acest mariaj să meargă au fost anulate de la
început de incapacitatea Elenei de a-i oferi un
urmaş soţului ei şi de faptul că a pus datoriile

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza
de la intrarea în Parcul care-i poartă numele, fost Parcul IOR

faţă de mamă înaintea celor faţă desoţ. La 30 aprilie
1844 scria: „Crede-mă, mamă, noile sentimente pe
care le am faţă de soţul meu nu mă vor împiedica să
te iubesc.” După ce s-au căsătorit, ei s-au stabilit în
modesta casă a părinţilor lui Cuza din Galaţi.
Deşi Cuza şi soţia sa nu au avut copii, ea i-a
crescut ca pe proprii săi copii pe cei doi fii avuţi cu
amanta lui, Elena Maria Catargiu-Obrenović:
Alexandru Ioan Cuza (1862, unele surse menţionează
anul 1864 - 1889) şi Dimitrie Cuza (1865 - 1888) care
s-a sinucis.
A împărtăşit cu stoicism exilul soţului detronat şi,
după moartea acestuia la 16 mai 1873, „i-a păstrat
memoria cu o extraordinară devoţiune, neîngăduind
să se rostească un singur cuvînt despre slăbiciuni pe

care le cunoştea, le îngăduise şi-o spunea cu
mîndrie – le iertase, ca singura care pe lume
putea să aibă acest drept.”
În anul 1848, Moldova şi Muntenia(Valahia)
au fost cuprinse şi ele de febra revoluţiilor
europene. La 27 martie 1848, la hotelul
Petersburg din Iași, prezent în rândul celor peste
o mie de revoluționari moldoveni, Alexandru Ioan
Cuza a luat cuvântul și a semnat documentul
programatic Petiția-proclamațiune a boierilor și
notabililor Moldovei. Rănit în confruntarea care a
avut loc, Alexandru Ioan Cuza a fost arestat și
trimis spre deportare. Viitorul domnitor, alături de
alți șase revoluționari, a reușit să se refugieze la
viceconsulul englez de la Brăila, evitând astfel
deportarea și anchetarea lor în Imperiul Otoman.
Dacă revolta moldovenilor a fost suprimată
repede în Muntenia revoluţionarii au preluat
puterea şi au guvernat în timpul verii. Dacă
tînărul Cuza a evitat deportarea în Imperiul
Otoman în schimb nu a putut evita prizonieratul
în Imperiul Habsburgie, la Viena, de unde a fost
eliberat
cu
ajutor
britanic.
Alexandru Ioan Cuza a participat la Marea
Adunare Națională de la Blaj, în Transilvania, din
3/15 mai 1848, unde l-a ascultat pe Avram Iancu
spunând: “Ardealul nu mai este Ardeal, ci
România” și “Uitați-vă pe cîmp românilor, sîntem
mulți ca cucuruzul brazilor, suntem mulți și tari”.
Din cauza holerei care izbucnise în Bucovina,
a plecat la Paris, și la Constantinopol, de unde sa întors în țară, alături de noul domn al Moldovei,
Grigore Ghica, un om cu vederi mult mai liberale
decât predecesorul său, Mihai Sturdza, și un
partizan convins al Unirii.
Revenind în Moldova în timpul domniei
Prinţului Grigore Alexandru Ghica, a devenit
ministru de război al Moldovei, în 1858, şi a
reprezentat Galaţiul în divanul ad-hoc de la Iaşi,
fiind un proeminent politician care a susţinut cu
tărie uniunea Moldovei şi Valahiei. A fost
nominalizat în ambele ţări de către Partida
Naţională, care milita pentru unire, în defavoarea
unui prinţ străin. Profitînd de o ambiguitate în
textul Tratatului de la Paris, este ales domn al
Moldovei pe 17 ianuarie 1859 (5 ianuarie după
calendarul iulian) şi în Muntenia pe 5 februarie
1859 (24 ianuarie după calendarul iulian),
aducîndu-le într-o uniune personală.
Astfel,
românii au realizat de facto unirea, punînd la 24
ianuarie 1859, bazele statului naţional modern
român. Sprijinul lui Napoleon al III-lea a fost
decisiv pentru dezarmarea opoziţiei Turciei şi a
Austriei faţă de dubla alegere, astfel că la 1/13
aprilie 1859 Conferinţa de la Paris a puterilor

Continuare în pagina 9
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garante dădea recunoaşterea oficiala a
Întîmpinînd rezistenţă din partea guvernului şi a Adunării
faptului împlinit de la 24 ianuarie 1859.
Legiuitoare, alcătuite din reprezentanţi ai boierimii şi ai
Totuşi, unirea a fost un proces complex,
marii burghezii, precum şi a bisericii, în înfăptuirea unor
bazat pe puternica apropiere culturală şi
reforme, Cuza formează, în 1863, un guvern sub
economică între cele două ţări. Procesul a
conducerea lui Mihail Kogălniceanu, care realizează
început în 1848, odată cu realizarea uniunii
secularizarea averilor mănăstireşti (decembrie 1863) şi
vamale între Moldova şi Muntenia, în timpul
dizolvă Adunarea Legiuitoare (2 mai 1864). În acelaşi an,
domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv
Cuza supune aprobării poporului, prin plebiscit, o nouă
Gheorghe Bibescu. Deznodămîntul războiului
constituţie şi o nouă lege electorală, menită să asigure
Crimeii a dus la un context european
parlamentului o bază mai largă, şi decretează (14 august
favorabil realizării unirii. Votul popular
1864) legea rurală concepută de Kogălniceanu. În timpul
favorabil unirii în ambele ţări, rezultat în urma
domniei lui Cuza a fost conceput codul civil şi cel penal,
unor Adunări ad-hoc în
legea pentru obligativitatea
1857
a
dus
la
învăţămîntului primar şi au
Convenţia de la Paris
fost
înfiinţate
primele
din 1858, o înţelegere
universităţi din ţară, respectiv
între Marile Puteri prin
cea de la Iaşi (1860), care
care se accepta o
azi îi poartă numele, şi cea
uniune
mai
mult
de la Bucureşti (1864). Tot în
formală între cele două
această perioadă a fost
ţări, cu guverne diferite
organizată
şi
armata
şi cu unele instituţii
naţională.
comune.
Conform
deciziei Convenţiei de
Secularizarea(naționalizare
la Paris, la 15 mai
a) averilor mănăstireşti
1859 este înfiinţată
Comisia Centrală la
La 13/25 decembrie 1863,
Focşani, ce avea ca
la propunerea guvernului,
scop
redactarea
adunarea
a
votat
primului proiect de
secularizarea
averilor
Constituţie din istoria
mănăstireşti cu 93 de voturi
modernă a României şi
contra 3. Era o măsură de
realizarea
altor
însemnătate majoră, datorită
Statuia lui Cuza de la Iași
proiecte de unificare
căreia era recuperat peste
legislativă a
un sfert din teritoriul naţional.
Principatelor. Proiectul de Constituţie nu a fost
aprobat însă de domnitorul Cuza, Comisia
Centrală din Focşani fiind desfiinţată în
februarie 1862.
În 1861, cu ajutorul
unioniştilor din cele două ţări, Cuza a unificat
Parlamentul şi Guvernul, realizînd unirea
politică.
Reformele lui Cuza
După realizarea MIHAIL
unirii, domnitorul
KUTUZOV Alexandru
Ioan Cuza şi colaboratorul
1745 - 1813
său cel mai
apropiat, Mihail Kogălniceanu (ministru, apoi
prim-ministru al României), iniţiază importante
reforme
interne:
secularizarea
averilor
mînăstireşti (1863), reforma agrară (1864),
reforma învăţămîntului (1864) ş.a., care au
fixat un cadru modern de dezvoltare al ţării.

Această lege a fost dată de Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza cu scopul de a lua toate proprietăţile şi
averile anumitor Biserici şi mănăstiri şi a le trece în
proprietatea statului, pentru „a spori avuţia ţării”. Tot
în timpul lui Cuza unele mănăstiri şi schituri au fost
desfiinţate total sau transformate în biserici de mir.
Domnitorul Ioan Cuza a instituit un impozit de 10%
asupra veniturilor nete ale mănăstirilor, bisericilor,
anumitor seminarii, centre de asistenţă socială etc.
Pe lîngă cele enumerate mai sus, poate fi
menţionată şi confiscarea anumitor averi pe care le
aveau unele mănăstiri din Sfîntul Munte Athos şi pe
care le-au primit cu mult timp înainte de la alţi
domnitori (Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul etc,)
pentru ca monahii din Sfîntul Munte să se roage
pentru bunăstarea domniilor lor. În faţa acestor
măsuri aspre, mitropolitul Sofronie Miclescu al
Moldovei a făcut mai multe proteste, ceea ce a dus
mai apoi la
Continuare în pagina 10
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înlăturarea sa din scaun, această stare provocînd,
mai tîrziu, însăşi căderea guvernului Kogălniceanu.
Reforma fiscală
Reforma fiscală a fost materializată prin instituirea
impozitului personal şi a contribuţiei pentru drumuri,
generalizată asupra tuturor bărbaţilor majori, printro nouă lege a patentelor, prin instituirea impozitului
funciar şi alte măsuri care au făcut ca la sfîrşitul
anului 1861, în preajma deplinei lor unificări
administrativ-politice, Principatele Unite Române să
fie dotate cu un sistem fiscal modern.
Reforma agrară
Dezbaterile înverşunate care au avut loc în vara
anului 1862 în privinţa proiectului de reformă agrară
propus de conservatori şi adoptat de majoritate, dar
nesancţionat de domnitor, au dovedit că
maleabilitatea de care dădeau dovadă o bună parte
dintre conservatori, în privinţa adoptării unui
program general de reforme, nu concorda cu
acceptarea de către ei a unei reforme agrare în
sensul programelor revoluţionare de la 1848. De
aceea, în anii imediat următori unificării
administrative, nu s-a putut trece brusc la reforma
agrară, ci s-a continuat, pentru o perioadă de timp,
să se adopte reforme pe linia organizării moderne a
statului, deoarece acestea nu întîmpinau opoziţia
conservatorilor, încă stăpîni pe majoritatea
mandatelor din adunare datorită sistemului electoral
restrictiv. Reorganizarea departamentelor, legile
pentru construirea căilor ferate, constituirea
Consiliului superior al instrucţiunii publice, un
regulament de navigaţie, organizarea corpului
inginerilor civili, reorganizarea Şcolii de silvicultură
şi o serie de măsuri premergătoare unei secularizări
a averilor mănăstireşti au reprezentat, în această
perioadă, concretizările planului de reforme.
Din momentul în care conducerea guvernului a fost
preluată de Mihail Kogălniceanu, aducerea din nou
în dezbatere a reformei agrare a dus la izbucnirea
unui violent conflict între guvern şi majoritatea
adunării. A urmat dizolvarea adunării, pe calea
loviturii de stat. Aceasta din urmă a sporit puterea
domnitorului Cuza, şi totodată a înlăturat monopolul
politic al conservatorilor
asupra majorităţii în
MIHAIL KUTUZOV
adunare. Sancţiunea
poporului
prin plebiscit şi
1745 - 1813
recunoaşterea noii stări de lucruri de către puterea
suzerană şi puterile garante au creat posibilitatea
decretării Legii rurale în sensul programului
paşoptist, desfiinţîndu-se relaţiile feudale în
agricultură şi procedîndu-se la o împroprietărire a
ţărănimii clăcaşe.
Prin Legea rurală din 14/26 august 1864, peste

400.000 de familii de ţărani au fost împroprietărite
cu loturi de teren agricol, iar aproape alţi 60.000 de
săteni au primit locuri de casă şi de grădină.
Reforma agrară din 1864, a cărei aplicare s-a
încheiat în linii mari în 1865, a satisfăcut în parte
dorinţa de pămînt a ţăranilor, a desfiinţat servituţile
şi relaţiile feudale, dînd un impuls însemnat
dezvoltării capitalismului. Ea a reprezentat unul din
cele mai însemnate evenimente ale istoriei
României din secolul al XIX–lea.

Bustul lui A.I.Cuza din fața Academiei de Poliție din București

Reformele lui Cuza
În timpul guvernului condus de Mihail Kogălniceanu,
s-a trecut la etapa hotărîtoare a înfăptuirii
reformelor. Astfel, primul demers făcut, într-o
direcţie în care guvernul ştia că nu avea să
întîmpine opoziţie pe plan intern, a fost acela al
secularizării. Apoi au fost elaborate şi promulgate
Legea contabilităţii, Legea consiliilor judeţene,
Codul Penal şi Legea instrucţiunii publice, precum
şi crearea Consiliului de Stat. Tot acum se
înfiinţează Şcoala Naţională de Arte Frumoase, la
Bucureşti, la conducerea căreia este desemnat
Theodor Aman şi este inaugurată, în premieră, o
Şcoală de Medicină Veterinară.
Analizînd suita de evenimente, unele cu caracter
Continuare în pagina 11
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realmente revoluţionar, se poate spune că sub domnia
lui Alexandru Ioan Cuza au fost puse bazele statului
unitar român modern. Practic, nu există domeniu de
activitate
economică,
social-politică,
culturală,
administrativă sau militară din ţară, în care Cuza să nu
fi adus îmbunătăţiri şi înnoiri organizatorice pe baza
noilor cerinţe ale epocii moderne.

SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI

Abdicarea şi exilul
Cuza începe să fie suspectat de liberalii radicali, care
ulterior au făcut cartel cu conservatorii, că ar intenţiona
să instituie un regim personal; acest fapt a slăbit
poziţiile domnitorului şi a animat activitatea
monstruoasei coaliţii, hotărîtă să-l înlăture. Complotiştii
au reuşit să-şi realizeze planurile atrăgînd de partea lor
o fracţiune a armatei (colonelul C. Haralambie, maiorul
D. Lecca ş.a.), şi l-au constrîns pe domnitor să abdice
în noaptea de 10/22–11/23 februarie 1866. La aceasta
a contribuit însuşi Al. I. Cuza, care nu numai că nu a
luat măsuri în privinţa factorilor reacţionari, ci, într-un
discurs, se arăta dispus să renunţe la tron în favoarea
unui principe străin (fapt susţinut şi de o scrisoare
adresată unui diplomat străin). A fost instituită o
locotenenţă domnească alcătuită din Lascăr Catargiu,
Nicolae Golescu şi colonelul Nicolae Haralambie din
partea armatei. Conducerea guvernului a revenit lui Ion
Ghica; apoi Senatul şi Comisia au proclamat ca
domnitor pe Filip de Flandra, din casa domnitoare
belgiană, dar acesta nu a acceptat coroana.
Provizoratul locotenenţei domneşti a luat sfîrşit abia
după ce Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a
acceptat să devină principe al României, la 10 mai
1866.
Această abdicare silită putea avea consecinţe grave
pentru România, pentru că:
1. După înlăturarea lui Cuza, satele au fost
înspăimîntate că reforma agrară nu va mai avea loc.
2. La 3 aprilie 1866 la Iaşi are loc o demonstraţie a
Mişcării Separatiste care a cerut anularea unirii
Moldovei cu Valahia,
3. Poarta Otomană a mobilizat armata la Dunăre
pentru a interveni în România, unirea fiind recunoscută
doar pe timpul domniei lui Cuza.
Restul vieţii sale şi-a petrecut-o în exil, locuind
majoritatea timpului la Paris, Viena şi Wiesbaden.
Domnitorul Unirii a fost înmormântat(conform dorinței
sale) în Biserica Domnească din Ruginoasa. 30.000 de
țărani s-au strîns la căpătîiul său, iar alături de ei au
venit Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache
Negri sau Cezar Bolliac. După Cel de-al Doilea Război
Mondial, osemintele domnitorului au fost mutate în
Biserica Trei Ierarhi din Iași.
PI
Continuare la pagina 12
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Să nu ne pierdem simțul umorului
TĂCEREA MUIEILOR
Zilele trecute, un neglijent, un împrăștiat, a scăpat
un ac de cusut pe podeaua Internetului din
România. În alte vremuri, evenimentul ar fi trecut
neobservat. Dar nu și atunci. Era atât de liniște,
încât atunci când acul a ajuns pe jos a făcut un
zgomot de parcă s-ar fi izbit un baros de marmura
dintr-o bibliotecă.
Și, totuși, n-a protestat nimeni. Nu s-a auzit nici o
admonestare, nimeni n-a sărit speriat, nimeni n-a
cerut liniște. Căci liniște era deja. Mormântală,
abisală, de început de veac.
Vuvuzelele, fluierele, tobele și boxele portabile
adastă, pline de praf, prin cămări, lângă steaguri
tricolore și lângă steagurile UE, lângă mânuțe
galbene
cu
mesaje
mobilizatoare,
lângă
proiectoare, pungulițe cu rahat și lanterne de
telefon mobil.

Este cumva uluitor ce se întâmplă cu
simpatizanții dreptei, oameni care în ultimii trei
ani au agitat apele mai ceva decât niște
maeștri de ceremonii. Au luptat pentru
principii, spun ei. Au luptat pentru a scăpa țara
de Ciuma Roșie, spun ei. Au luptat pentru un
viitor mult mai bun, spun ei. Și, iată, viitorul
mai bun, normal, aspirațional, a intrat pe ușă
pe 4 noiembrie, de mânuță cu președintele
Iohannis. Iar ei nu mai spun nimic. Pentru că
viitorul ăla nu e nici luminos, nici aspirațional,
nici măcar normal sau de bun-simț. E cumplit,
e arogant, e nesimțit și sfidător. Iar ăsta nu
este decât preview-ul, varianta demo a ceea
ce ne așteaptă în următorii patru ani, cu PNL
cuibărit sub pulpana prezidențială.
Echipa Iohannis are catedrala ei a mântuirii:
achizițiile de armament. Prima măsură a
guvernului tranzitoriu Orban a fost să plătească
mult în avans două miliarde de lei unor producători
americani de rachete. Cheltuiala asta și multe
altele asemeni, nenecesare, a dat peste cap
bugetul, împingându-l înspre deficit. Și au venit,
desigur, și împrumuturile. În cascadă. Grămezi de
împrumuturi. Brusc, nici unul dintre specialiștii fără
cinci minute de pe Internet nu s-a mai priceput la
economie. Se pricepeau pe vremuri, acum nici
patru luni, dar au uitat tot. Habar nu mai au, nu
mai deschid gura să vorbească despre investiții,
infrastructură, macroeconomie, curs leu-ero.

Nimica-nimicuța. Tăcere totată.

Au ieșit la iveală mașinațiunile ministrului
Sănătății. Omul, plătit ani buni de un spital
privat, s-a grăbit să favorizeze acel spital în
chiar începutul mandatului său ministerial. Pe
față. Prins și în stare de incompatibilitate,
ministrul a pur și simplu mințit, cu majestuoasă
nerușinare, spunând că, de fapt, el operează
pro bono. Pro bono, bre, adică moca, gratis,
pe degeaba. Unde, în lumea plină de citate
rafinate în care a crescut ministrul Costache,
gratisul ăsta înseamnă vreo 20.000 de lei pe
lună pentru 40 de ore de muncă. Și iar n-a zis
nimeni nimic. Nu în lumea fedainilor Justiției,
nu în lumea vărsătorilor de sânge pentru
dreptate. Băi, iar nimica-nimicuța. O mare de
muți disciplinați mărșăluiește resemnată spre
victoria finală.
A dat Guvernul Orban 25 de ordonanțe de urgență
într-o singură noapte, ca netoții. Fără avizele
necesare, scrise pe genunchi în chiar ședința de
guvern, nejustificate de nici o urgență reală. Ei, și?
Mucles, liniște. Zici că sanatoriile și-au deschis,
toate, filiale în bulele #rezist. Zici că a intrat în
vigoare legea aia tembelă a nu mai știu cărui
userist fără treabă, lege care ne-ar obliga pe toți să
vorbim în șoaptă și să mergem în vârful degetelor.
Inexplicabile tăceri și absențe pentru un public
gălăgios și agitat. Te uiți pe Facebook și, în loc de
revoltele pe care le-ai aștepta de la oameni atât de
fermi în apărarea unor principii, nu vezi decât
trimiteri după fente. „Uau, ia uite, Oscarul!“ „Băăăăi,
stați puțin, să vă arăt ceva miștoo! Ia uitați aici ce
umbre pot să fac pe perete. Oooo!“
Te și întrebi: Băi, ce-au pățit ăștia? Ce-i cu ei? Oare
sunt bolnăviori? Or fi pățit ceva, or avea nevoie de
ajutor. Poate sunt izolați prin munți, poate le-a tăiat
cineva net-ul pentru neplată, poate sunt cenzurați
de dictatori imaginari, poate, poate, poate…
Dar dacă explicația e mai simplă? Dacă, după ce
au stat trei ani cu muia pe tricouri și pe pancarte,
pe buze și de-a dreptul în gură, au răgușit? Cât de
trist ar fi, cât de trist este…
Patrick Andre de Hillerin

Preluare după: cațavencii.ro/editorial/
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Marxismul și Protecția Mediului (2)
incapabil sã ne scoatã de aici, e incapabil sã
opreascã dezastrul prin investiții rapide în
tehnologii noi, printr-o protecție realã a Naturii.

Florin Radu

Ce înseamnã dezvoltare sustenabilã?
Înseamnã dezvoltare care nu distruge fãrã mãsurã,
înseamnã dezvoltare care, de exemplu, taie copaci
cu mãsurã și numai în asemenea mãsurã în care
îngãduie Naturii sã se refacã, îngãduie refacerea a
ce s-a tãiat. Înseamnã dezvoltare care nu pune în
pericol, prin efectele sale secundare negative,
însuși viitorul Omenirii.
Se pot reconcilia cele douã idealuri, cel al dezvoltãrii
si cel al sustenabilitãții, pentru Planetã și pentru
Omenire?
Ele se pot reconcilia cu adevãrat numai într-un
model de dezvoltare de tip socialist, care respinge
principiul primatului profitabilitãții.
Primatul profitabilitãții ce înseamnã? Înseamnã cã
mai important este profitul meu, al stãpânului de
întreprindere, decât orice, adicã inclusiv decât
interesele colectivitãții care reclamã salvarea
Planetei. Acest profit al meu poate sã intre în
conflict cu interesele colective, și el intrã de cele
mai multe ori în conflict cu aceste interese colective.
Ce reclamã interesele colective în ziua de azi mai
mult decat orice? Reclamã mai ales trecerea la
tehnologii nepoluante, fie cã este vorba de
automobile electrice, de panouri solare, de centrale
eoliene. Care este rãspunsul capitalului, mai ales al
marelui capital fațã de aceastã revendicare mai mult
decat legitimã, sfânt de legitimã, a Omenirii?
Tergiversare criminalã sau chiar negare fãțișã și
categoricã. Voi susține aici punctul de vedere dupã
care capitalismul, care ne-a adus unde ne-a adus, e

Nu încape îndoialã cã o oarecare scãdere a ritmului
poluãrii se poate constata deja. IEA (Agenția
Internaționalã a Energiei) anunțã cã anul 2016 a fost
al treilea an consecutiv în care emisiile antropogenice
de CO2 s-au plafonat, la circa 32,1 gigatone.
Poluarea anualã se pare cã am reusit sã o stabilizãm.
Dar este asta oare suficient? Se pare cã nu. Este o
scãdere a creșterii dar nu este o scãdere suficientã.
Știm cã planeta se va încãlzi cu 1,1 grade în acest
secol indiferent de ce am face noi, ca rezultat a ce
am facut pânã acum. Dar și daca nu am face nimic
sã reducem emisiile încãlzirea ar fi de 3 grade, deci
încã mai depinde de noi sã reducem încãlzirea cu
aproximativ 2 grade. Ei bine, dacã am continua în
ritmul actual, și cu emisiile stabilizate, încãlzirea ar fi
de 2 grade nu pânã la sfârșitul secolului ci chiar
înainte de jumãtatea acestui secol. Progresãm, e
drept, dar nu progresãm nici pe departe suficient de
repede. În China s-au acordat cu 85% mai puține
permise de construcție pentru termocentrale noi
decât în 2015, în timp ce cererea totalã pentru
cãrbuni a scãzut cu 1%, dar este oare asta mai mult
decat o frecție la picior de lemn? Nu, nu încape
discuție cãmult mai mult decât o plafonare trebuie
facut. Emisiile trebuie sã scada, și nu oricum ci
repede, asta e singura soluție. Investițiile în energii
verzi trebuie sã se ridice la cel puțin 3,5 trilioane de
dolari anual, aproape dublu fata de nivelul actual de
1,8 trilioane dolari anual.
Și tocmai acum, într-un moment atât de delicat ca
acum, într-un moment cand urgența e atât de mare,
Trump. Tocmai acum, când trebuie acționat mai
urgent ca niciodatã, sistemul capitalist mondial ne
servește, în loc de soluție, un monstru care chiar și
dupã

standardele

monstruoase

ale

monstrului

capitalist e mai monstruos ca oricine de la Hitler
încoace. Acest George Bush pe steroizi.combinat cu
un Buchanan exaltat, care întruchipeazã deopotrivã
cele mai rele aspecte ale neoconservatorismului și
cele mai rele aspecte ale paleoconservatorismului
Continuare în pagina 14

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

„Scânteia AS'' Nr.01 (87) Ianuarie-Martie – 2020

pagina 14

Continuare din pagina 13

fascizant, legat prin mii de fire de alter-dreapta si KKK și

circulând pe drumuri în 2020, dar Angela Merkel a

care ne-a adus în punctul în care cu o simpla apãsare pe

anunțat recent cã aceastã țintã nu va fi îndeplinitã.

butonul nuclear poate reduce crimele lui Hitler la niste
nãzbâtii ale unui copil de grãdinițã prin comparație, nu

Un studiu al Bloomberg New Energy Finance sugereazã

putea sã nu muște rãu de tot și din mediu. De la

cã la nivel global ne vom mișca lent și abia 35% din

împușcarea fãrã justificare a lupilor pânã la retragerea din

mașinile ușoare noi vândute în 2040 vor fi electrice sau

acordul climatic de la Paris, Trump s-a impus drept cel

hibride. Dar estimãrile reprezentanților industriei petroliere

mai ecocidar lider al lumii, lãsând în umbrã chiar și pe

sunt și mai pesimiste. OPEC prezice cã numai 6% din

trãdãtorii chinezi ai socialismului, care, confruntați cu un

mașinile care vor circula în lume în 2040 vor fi propulsate

distrugãtor mai mare ca ei, încep chiar sã pozeze, fariseic,

de altceva decât benzinã sau diesel în timp ce

în prieteni ai mediului. E important de vãzut și ce se

ExxonMobil previzioneazã cã mai puțin de 10% din

întâmplã în sectorul transporturilor, care genereazã

vânzãrile de mașini noi în același an vor fi de mașini

aproximativ o treime din emisiile globale de CO2.

electrice.

Daca e sã ne referim la automobilele electrice,

Nu avem deci vești foarte bune de pe frontul mașinilor

deocamdatã doar Volvo a anunțat cã va trece, în timp

electrice. Chiar și 35% mașini electrice noi în 2040 este

scurt (și anume în 2019) exclusiv pe producție de mașini

puțin. Cînd profitul este rege, securitatea și chiar

electrice. Audi, un producãtor de mașini de lux, foarte

supraviețuirea Omenirii sunt amenințate. Și chiar acum,

poluante, a anunțat cã va produce cinci modele total

când se apropie cu pași repezi ceasul al 12-lea, cinismul

electrice în urmãtorii ani, dar deocamdatã s-a remarcat

apãrãtorilor lui este inimaginabil, ca atunci când ditamai

prin anularea modelului R 8 e-tron dupã ce a realizat mai

consilierul guvernamental australian (numele Brian Fisher

puțin de 100 de bucãți,

va rãmâne în analele mondiale ale rușinii alãturi de Hiter,
Trump și alții ca ei) declara public cã ar fi „mai eficientã”

In Statele Unite trumpiste existã o situație mai rea decât

evacuarea locuitorilor statelor mici din Pacific amenințați

în Europa și în China, unde producția de mașini electrice

cu inundarea de creșterea nivelului oceanelor datoritã

mãcar beneficiazã de subvenții, reduceri de taxe și alte

incalzirii globale decât reducerea emisiilor de dioxid de

avantaje în timp ce, de formã, producția de mașini

carbon de cãtre industria australianã 18. Capitalismul

convenționale riscã penalitãți. Înregistrãrile de mașini

mondial este pregãtit sã sacrifice milioane și chiar miliarde

electrice în Statele Unite au scãzut în 2015 în timp ce cota

de oameni pe altarul profiturilor sale și o va face fãrã sã

de piațã a vehiculelor exclusiv electrice a scãzut la numai

clipeascã. Ne va sacrifica fãrã sã clipeascã, de asta sã

0,37% în 2016

fim siguri.

În țãrile europene lucrurile stau ceva mai bine dar nu cu

Nu trebuie sã credem cã sistemul capitalist ar fi din capul

mult mai bine. În Norvegia aproape o treime din mașinile

locului împotriva tehnologiilor nepoluante. Am vãzut pânã

noi vândute în 2016 sunt electrice, dar acesta pare un caz

acum cã existãși cazuri fericite, când el pare sã

singular. Olanda și Suedia urmeazã la mare distanțã, cu

investeascã bucuros în aceste tehnologii. Dar capitalismul

6,4% mașini electrice respectiv 3,4%. În Marea Britanie

nu este din capul locului nici pentru tehnologii

doar 4,4% din noile mașini vândute în mai 2016 au fost

nepoluante, și tocmai aici e buba. Capitalismul este

electrice sau hibride. Germania a avut un plan ambițios

întodeauna, mereu și oriunde, numai pentru ce ii asigurã

de a vedea 1 milion de mașini electrice

Continuare în pagina 15
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profiturile cele mai mari.„Toata lumea- scrie Stalin în
„Problemele Economice ale Socialismului în URSS”-,
cunoaște faptele din istoria și practica capitalismului care
demonstreazã dezvoltarea furtunoasã a tehnicii sub
capitalism, când capitaliștii apar ca stegari ai tehnicii
înaintate, ca revoluționari în domeniul dezvoltãrii tehnicii
producției. Dar se cunosc, de asemenea, și fapte de altã
naturã, care demonstreazã sistarea dezvoltãrii tehnicii sub
capitalism, când capitaliștii apar ca reacționari în domeniul
dezvoltãrii tehnicii noi și nu arareori trec la munca
manualã. Prin ce se explicã aceastã contradicție
flagrantã? Ea nu poate fi explicata decât prin legea
economicã fundamentalã a capitalismului contemporan,
adicã prin nevoia de a cãpãta profituri maximale.
Capitalismul este pentru tehnica nouã atunci când ea îi
promite profiturile cele mai mari. Capitalismul este
împotriva tehnicii noi și pentru trecerea la munca manualã
atunci când tehnica nouã nu mai promite profiturile cele
mai mari.”

Socialismul este cel care poate realiza implementarea nu
când s-o hotarî „piața” ci imediat a tehnologiilor nepoluante
pe scarã mare. Socialismul este cel care, rezolvând și
problema sãrãciei, ar reduce și presiunea care existã pe
mediu din partea celor sãraci. Ar reduce și elimina tentația
de a tãia copaci pentru a avea cu ce sã te încãlzești, ar
reduce și elimina tentația de a deveni braconier în slujba
traficanților bogați. Traficanții bogați de fildeș existã și pentru
cã o ofertã de angajați existã la dispoziția lor. Sã spui pur și
simplu celor sãraci cã „nu e bine sãvânezi” sau „nu e bine sã
tai copaci” nu ar rezolva prea mare lucru. Pur și simplu
foamea te împinge sã vânezi, sau sã tai copaci. Foamea te
împinge sã gândești ca acel țãran indonezian sãrac
intervievat de National Geographic în legãturã cu incendiile
de pãdure care au devastat Indonezia (și au fãcut-o de
rușine) în 1997: „Focul este bun. Arderea pãdurii înseamnã
cã vom avea suficientã mâncare sã ne umplem burțile anul
acesta. Focul este viațã”............

Iar tragicul constă în faptul că trãim într-o perioadã în care
per ansamblu tehnologiile nepoluante nu asigurã
capitalismului profiturile cele mai mari. E atat de simplu.
Va exista o perioadã în care aceste tehnologii vor asigura
vampirului sângele care îi place cel mai mult? Nu putem
deloc exclude asta. E foarte posibil ca în viitor tehnologiile
nepoluante sã asigure capitalismului profituri cu adevãrat
grase. Dar atunci poate sã fie prea târziu. Pânã atunci
rãul e posibil sã fi devenit ireparabil. Sã mizãm pe o
viitoare profitabilitate a energiilor verzi înseamnã sã ne
jucãm cu viitorul Umanitãții, sã fim iresponsabili, criminal
de iresponsabili. Nu existã o iresponsabilitate mai mare
decât joaca cu destinul Umanitãții. Dacã vrem sã salvãm
Umanitatea și biodiversitatea deopotrivã trebuie sã
cucerim o rentabilitate de tip nou, rentabilitatea nu din
punctul de vedere al profitului afacerii ci al întregii
societãți. Capitalismul nu va putea trece niciodatã de la
rentabilitatea de tip actual la o rentabilitate de tip nou. Nu
vom putea niciodatã sa determinãm capitalismul sã
lucreze altfel decât lucreazã acum chiar dacã uneltele cu
care lucreazã se pot schimba, pentru cã nevoia de profit
maximal nu este doar o lege ci e tocmai legea
fundamentalã a capitalismului. Orice sistem, dacã își
schimbã legea economicã fundamentalã, înceteazã sã
mai fie el insuși. Devine un alt sistem. Capitalismul nu
poate fi reformat altfel decât distrugându-l. Capitalismul
trebuie sã disparã. Și care este societatea care respinge
legea profitului maximal în favoarea legii satisfacerii
maximale a nevoilor întregii societãți? Tocmai socialismul!
Socialismul e societatea care poate salva Planeta și
Umanitatea. Socialismul trebuie sã fie idealul tuturor
ecologiștilor!

Cum spunea foarte bine Niles Eldredge referindu-se la
situația din Madagascar, un loc atât de unic în ce priveste
biodiversitatea și populat de oameni atât de sãraci,
„necesitãțile economice ale populației locale trebuie îmbinate
cu conservarea pãdurii tropicale”. Și, mai general:
„Conservarea este condamnatã la eșec dacã nu sunt puse
pe primul plan interesele economice și bunãstarea

Trist dar adevãrat.

oamenilor locului”. Ceea ce, bineînțeles, nu poate face
capitalismul dar poate socialismul.
Sã vedem cum a putut socialismul sã facã acest lucru. Sã
vedem cât s-a fãcut în țãrile socialiste, ce nu s-a fãcut, cât
mai trebuia sã se facã, dar mai ales cât de superior a fost
bilanțul socialismului la dezvoltare sustenabilã, la protejat atât
Natura cât și Omul, în comparație cu bilanțul capitalismului.
Înainte de a vedea concret ce a fãcut socialismul în plus fațã
de capitalism, trebuie sã risipim totusi o fantasmã, aceea cã
dezvoltarea sustenabilã ar trebui sã asigure o protecție
totalã a mediului, abținându-se de la orice fel de extindere a
habitatului nostru în dauna celui al altor specii. Această
concepție, a conservationismul „integralist”, nu reprezintã
decât tot o extremã în spectrul atitudinilor fațã de mediu, o
extremã mult mai puțin periculoasã decât cea a dezvoltãrii
canceroase, ghidatã de profituri maximale, dar totuși o
extremã. Richard Lewontin, care e cel mai de stânga dintre
biologii lumii, și a cãrui intreagã activitate vorbește împotriva
capitalismului și a oricãrui reacționarism, avertizeazã clar cã
o conservare totalã nu este posibilã, fie și prin prisma
faptului cã schimbarea, care implicã, între altele, și extincții,
este legea absolutã a dezvoltãrii și noi, cu toatã tehnica
noastrã, fie ea și îndreptatã înspre cele mai nobile și pozitive
scopuri, nu putem anula legile fundamentale ale Naturii.......
Continuare în numărul viitor
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Generalul Marin Dragnea ne-a pãrãsit...

Ieri, 13 februarie 2020, cu profund regret am aflat despre trecerea
în nefiinţă, la venerabila vârstă de 96 de ani, a generalului de armată
român Marin Dragnea...
S-a născut pe 30 mai 1923 în Siliştea Gumeşti, judeţul Teleorman,
şi şi-a dedicat întreaga viaţă carierei militare. A parcurs astfel întreaga
ierarhie militară, de la copilul de trupă de numai 12 ani şi până la
generalul cu patru stele, cel mai mare grad al Armatei Române, la
care a fost înaintat în anul 2000 prin decret prezidenţial.
A participat activ la luptele celui de-al doilea război mondial. Mai
întâi ca voluntar al unei Divizii de Cavalerie, pe Frontul de Est. La
Stalingrad a fost rănit de un obuz, salvat de propriul cal, apoi a fost
luat prizonier. S-a întors din URSS ca sublocotenent al Diviziei „Tudor
Vladimirescu”, luând parte la luptele pentru eliberarea teritoriului
românesc de sub trupele naziste. În timpul eliberării oraşului Oradea
a fost rănit pentru a doua oară de un obuz, care i-a provocat o
infirmitate a mâinii stângi pentru tot restul vieţii. Sfârşitul războiului l-a
aflat în încleştările de pe teritoriul Cehoslovaciei, iar Ziua de 9 Mai
1945 a considerat-o cea mai fericită zi a vieţii sale, nicidecum ziua în
care a primit stelele de general!
Pentru faptele de arme, generalul Marin Dragnea a primit
mai multe decoraţii: Ordinul Steaua Roşie - decoraţie de stat a
URSS, Medalia Aniversară „70 de ani de la victoria în Marele
Război pentru Apărarea Patriei” (9 Mai 2015) şi Ordinul de
Prietenie (octombrie 2015), ultimele două fiind acordate prin
decrete ale Preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin.

Meritele sale deosebite i-au fost recunoscute şi în ţară, fiind
decorat cu Ordinul naţional „Steaua României” în grad de
Comandor (în anul 2000) şi în grad de Mare Ofiţer (în anul
2004). Din păcate, în anul 2005 i s-a refuzat acordarea titlului
de cetăţean de onoare al municipiului Oradea, oraş a cărei
eliberare l-a costat infirmitatea pe viaţă...
După război, a fost comandant al Corpului 38 Armată,
locţiitor al Regiunii a 3-a Militare şi al Armatei a 3-a,
comandant al Comandamentului Militar Teritorial Cluj. De
asemenea, s-a implicat şi a îndeplinit funcţii de conducere în
activitatea sportivă românească (1973 – 1984): preşedinte al
Comitetului Olimpic Român şi al Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport. În această perioadă, România s-a
situat între primele cinci ţări, obţinând răsunătoare succese la
Jocurile Olimpice de la Montreal - 1976 (Nadia Comăneci),
Moscova - 1980 (Ivan Patzaichin), Los Angeles - 1984 (Doina
Melinte, Ecaterina Szabo, Maricica Puică ş.a.).
Ulterior evenimentelor din decembrie 1989, generalul Marin
Dragnea a fost ales ca preşedinte al Asociaţiei Naţionale a
Veteranilor de Război, militând pentru drepturile acestora şi
prezentând Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului un
proiect de lege în acest sens.
L-am întâlnit de mai multe ori. Şi de fiecare dată l-am
apreciat şi l-am admirat pentru jovialitatea şi simţul fin al
umorului, care-l însoţeau întotdeauna. În pofida bastonului în
care îşi sprijinea povara anilor şi a poziţiei nefireşti a mâinii
rănite în luptă.
Aşa a fost şi în anul 2016, cu prilejul evenimentului „Cultura
uneşte popoare” care a avut loc în sala „C. A. Rosetti” a
Palatului Parlamentului. Evenimentul a fost onorat de
prezenţa Excelenţelor Sale, Domnul Oleg Malginov şi
Doamna Tamar Samash – foşti Ambasadori Extraordinari şi
Plenipotenţari ai Federaţiei Ruse şi Israelului în România.
La un moment dat, în contextul alocuţiunii sale, generalul
Marin Dragnea i s-a adresat fostului Ambasador rus în felul
următor: „Am 93 de ani şi nu mă grăbesc să plec! Vă aştept
mai întâi pe dumneavoastră, Domnule Ambasador...”. Apoi,
după momentul de suspans în care, ca şi mine, toţi cei din
sală aşteptau să audă ce va urma, a continuat: „... vă aştept
mai întâi pe dumneavoastră să împliniţi vârsta mea, iar eu să
vă urez: La mulţi ani!”. Cum era de aşteptat, sala s-a umplut
de zâmbete şi de aplauze!
Acesta a fost generalul Marin Dragnea. Care s-a hotărât
într-un final să plece şi să li se alăture tuturor celor cărora le
vom păstra o vie amintire. Un om care şi-a slujit cu
devotament ţara şi pe câmpurile de bătaie, şi în focul
competiţiilor sportive de ale căror rezultate suntem şi astăzi
mândri.
Odihniţi-vă în pacea pe care aţi iubit-o atât de mult,
Domnule General! Şi să fie aşa cum spuneaţi
Dumneavoastră: „NIMENI şi NICIODATĂ să nu mai fie nevoit
să trăiască ororile războiului”!
Alexandru Voicu (Шурик) – 14 februarie 2020
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Să combatem stocajul
cu toată hotărârea!
Zilele acestea, prin faptele pe care cetățenii le-au
făcut, acelea de a cumpăra peste nevoia lor
produse precum spirt, zahăr, ulei, făină și orez, neam adus aminte de tovarășul Baciu Viorel, care, cu
aproximativ 40 de ani în urmă, golea rafturile
magazinelor. ”Cetățeni, trebuie să combatem
stocajul de orice tip, să infierăm și să condamnăm
egoismul ”!... promovau ziarele, radioul sau
Televiziunea Română, în campania de criticare a
celor care cumpărau produse agroalimentare în
cantități mult mai mari decît aveau nevoie, lăsînd
fără acestea o parte din populatie și asta cu un
scop precis: combaterea fenomenului de speculă
prin supunerea făptuitorilor ”oprobiului public”.
”Tovarăși, să nu ne ascundem! Priviți acest
îmbuibat! A cumpărat 34 de sticle de ulei și 26
kg de zahăr! Să combatem stocajul!”
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Să ne uităm în ochii săi! Ce privire îndestulătoare,
stimați oameni ai muncii. Iată-l! Tovarășul (deși nici nu
știm dacă-l putem numi astfel!) Viorel Baciu,
domiciliat în Tg.Mureș, strada Brașovului nr. 1. El a
mers la magazine și a achiziționat nu mai puțin de 34
de sticle de ulei și 26 de kilograme de zahăr, după
cum o arată și fotografia din cămara sa! Pentru ce,
tovarăși? Pentru ce, spuneți și dumneavoastră!
”Oameni ca Baciu perturbează bunul mers al
activității din comerț. Deși s-au pus și se pun în
vînzare cantități suficiente de zahăr și ulei, din
cauza unora care fac cumpărături cu mult peste
trebuințele lor, magazinele sunt zilnic goale!
Trebuie să infierăm, așadar, pe cei care, dînd
dovadă de un egoism condamnabil, adună fără
rost! Să combatem stocajul cu toată hotărîrea!”
Pentru a elimina orice fel de suspiciune, ”captura” a
fost făcută după un ziar ce apărea în perioada
”ceaușistă”, cînd nu existau normativele GDPR
(protecția datelor cu caracter personal). Deși unii zic
că imaginea este perfect valabilă și în zilele
noastre...dar fără numele și adresa făptuitorului
PI
Inspirat după: http//a1.ro/social/tovarăși

România a trecut de la producție
la teoria chibritului!
Încă
o
victorie
a
”democrației
Capitaliste”
postdecembriste: în România nu se mai fabrică
chibrituri. După 126 de ani (1879-2005) producția de
chibrituri în țara noastră a încetat prin închiderea pe
rînd, ”gradual”, cum ar spune președintele Johannis,
fabricile de chibrituri de la Timișoara, București, Brăila
și Gherla, iar pe piață se găsesc numai chibrituri din
import!!
RUȘINE!
PI

Priviți, stimați cetățeni, chipul acestui om! Gras,
dolofan, cu gușă proeminentă plesnind de sănăate.
Priviți, vă rugăm, cum nu-și poate îcheia cravata,
purtîndu-se la un nasture lăsat deschis! Știți cine
este? Cum se numește el? Știți că reprezintă
”pacientul zero” al stocajului, omul care, cu
aproximativ 40 de ani îaintea apariției pandemiei
de coronavirus, golea rafturile încãrcate ale
magazinelor dînd dovadã de un egoism feroce?
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Remember 1907 în Parcul Florilor
Nu poți trece nepăsător pe lîngă impunătorul
monument din Parcul Florilor din cartierul
Pantelimon fără să rememorezi masacrul celor
11000 de țărani care au îndrăznit să-și revendice
dreptul la demnitate în primăvara anului 1907.
Dacă Marea Răscoală Țărănească care a
zdruncinat din temelii orînduirea burghezomoșierească a fost comparată de Lenin cu
Revoluția din anii 1905-1907 din Rusia, iată cum a
văzut Ion Luca Caragiale urmarea imediată a
represiunii criminale: ,,Au fost în Camere (ale
Parlamentului)
cele
mai
duioase
scene
teatrale.Toată lumea a plîns, miniștrii de ieri și de
azi, deputații și senatorii, publiciștii, și-n fața
asistenței atît de emoționate, cei doi mari fruntași,
unul conservator și unul liberal, s-au strîns în brațe
cu efuziune și s-au sărutat solemn, spălînd cu
lacrimi fierbinți trecutul. În focul luptelor de mai ieri
între cele două facțiuni, primul îl numea pe al
doilea ,,trădător de neam”, iar acesta pe primul ,,fiul
lui Belzebut”. Răscoala făcuse o minune: trădătorul
de neam se transformase peste noapte în ,,salvator
al patriei”, iar fiului lui Belzebut ,, îi crescuseră aripi
de heruvim”.

La chemarea Partidului Comunist RomânComitetul de Reorganizare și al Asociației
”Scânteia”, un grup de oameni inimoși în frunte cu
președintele acestor organizații, Petre Ignatencu, au
adus un pios omagiu eroilor martiri de la 1907, dar și
autorului monumentului dedicat acestui tragic
eveniment din istoria poporului român, sculptorul
Naum Corcescu.
Naum Corcescu a absolvit în 1945 Academia de
Arte Frumoase din Iași la clasa profesorului Ion
Irimescu, ulterior a colaborat îndeaproape la București
cu marele sculptor Cornel Medrea, s-a remarcat prin

Naum Corcescu sculptor: 21 noiembrie 1922 -11 mai 1989

compoziții eroic-monumentale realizate pe
baza unei concepții sculpturale realiste. Amintesc
cîteva dintre acestea, precizînd anul creației și locul
amplasării:
- ”Oțelari”-1955, Reșița
- ”Ciprian Porumbescu” - 1956,
Stupca(județul Suceava)
- ”Grup sportiv” - 1962, Mamaia(județul
Constanța)
- ”Jucătoarea de tenis” - 1966, Parcul Sportiv
Dinamo(București)
- ”Avram Iancu” - 1969, Brad(județul
Hunedoara)
- ”Constantin Dobrogeanu Gherea” - 1970,
București
- ”Știința” - 1969, Bacău
- ”1907” - 1972, Parcul Obor(București)
În 1969 primește Premiul pentru Artă
Monumentală al UAP(Uniunea Artiștilor Plastici),
pentru lucrarea ,, Avram Iancu”.
În 1971 este onorat pentru lucrarea ,, Eroism”,
cu Premiul Comitetului de Stat pentru Cultură și
Artă .
Tot în 1971, cu prilejul aniversării a 50 de ani de
la constituirea PCR ( Partidului Comunist Român), este
distins cu Ordinul Meritul Cultural pentru contribuțiile
sale deosebite în opera de construire a socialismului
(amintesc aici și alte lucrări, cum ar fi ,,Olga Bancic”,
dar mai ales ,, Victoria Insurecției Armate”).
În semn de mare prețuire, maestrul Corneliu
Baba îi dedică un portret intitulat chiar așa, ”Sculptorul
Naum Corcescu”.
Macheta monumentului dedicat Răscoalei din
1907 a primit elogii unanime la ExpozițIa de Stat din
1957 pentru ,,lipsa de falsitate,
Continuare în pagina 19
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pentru caracterul impresionant al compoziției și pentru
forța impetuoasă ce se degajă din volume și modelaj,
fără a depăși în vreun fel cadrele figurative ceva mai
rigide ale realismului socialist, ci dimpotrivă,
îmbogățindu-le și înnobilîndu-le”(citat din Ion
Vlasiu,1978).
Cu un ,, stagiu” de cîțiva ani buni pe șantierul
Bumbești-Livezeni, Marin Pintea, țăranul sărac, venit
cu mîinile goale în București, la mijlocul anilor 50 ai

pumnul strîns, îndreptat spre cer, ca o reală
descătușare, sculptorul reușind să demoleze poate
chiar mitul țărănimii fericite, docile și servile, așa-numita
,,talpă a țării”. Grupul statuar a fost turnat în bronz,
soclul fiind realizat din beton armat placat cu piatră
albă. Monumentul, avînd o înălțime de 15 metri și o
greutate de circa 36 tone, a fost amplasat inițial în
Parcul Obor, lîngă celebra Piață cu același nume, aflată
la întretăierea a patru cunoscute artere de circulație a

Monumentul ”1907” la reamplasare 2007
Monumentul ”1907” la inaugurare - 1972

secolulu trecut să-și caute un loc de muncă,
după ce a cărat în spinare, timp de patru ani, sacii cu

făină la o fabrică de pîine, a fost ales, dintr-un număr
de candidați, și angajat, ca model , la Institutul de Arte
Plastice. El, care a dormit ani întregi într-o cameră
mizeră fără ferestre, el care a mîncat salam cu pîine și
ceapă pe o bucățică de ziar, el, cu figura crîncenă de
țăran hărțuit de boier, cu mîinile muncite și cu trupul lui
pe de-a-ntregul, a influențat timp de zece ani ( pînă în
1965) arta românească contemporană, servind ca
model pentru întregi generații de pictori și sculptori.
Amintirile ,,modelului”, aflat la vîrsta senectuții,
despre,colaborarea fructuoasă cu sculptorul Naum
Corcescu sînt împărtășite cu haz și lux de amănunte
publicistei Dana Fodor Mateescu. Astfel aflăm că
maestrul s-a răzgîndit asupra proiectului inițial
conceput, acela care prevedea ca ,,modelul” să aibă
ambele brațe ridicate deasupra capului și legate cu o
funie care între timp se rupea, considerînd probabil că
nu era redată suficient de veridic furia eliberatoare a
țăranului oropsit. Așa s-a ajuns, în laboriosul parcurs al
creației, la varianta cu o singură mînă ridicată, cu

Capitalei României: Calea Moșilor, Șoseaua Ștefan cel
Mare, Șoseaua Colentina și Șoseaua Mihai Bravu.
Deteriorîndu-se cu timpul și
înclinîndu-se ușor la
cutremurul din 1977, a fost demontat în 2003 și
recondiționat timp de 2000 de ore sub îndrumarea și
stricta supraveghere a altui mare sculptor, Ionel
Stoicescu(născut în 1968),autor printre altele al bustului
lui Titus Ozon din parcul cu același nume de lîngă Gara
de Est, al bustului lui Panait Istrati din Vouvry, cantonul
Valais, Elveția,etc., dar și al multor reconstituiri sau
restaurări ale unor lucrări celebre (de exemplu Fîntîna
Modurei din Parcul Herăstrău, operă din 1939 a lui
Constantin Baraschi).
În 15 octombrie 2007 monumentul ,,1907” este
reinaugurat pe amplasamentul actual din Parcul Florilor,
cartierul Pantelimon, dar fără soclul originar și fără
necesara placă identificatoare(pentru știința tuturor
locuitorilor și mai ales a elevilor școlilor generale din
apropiere). Trebuie precizat că amplasamentul inițial,
Parcul Obor, fusese foarte bine ales, lîngă celebra Piață
țărănească ”OBOR”, unde țăranii își vînd produsele muncii
lor, dar unii politicieni
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postdecembriști,
procapitaliști,
nu
apreciază vecinătatea unei opere de artă veritabilă
și ”comunistă”, cu o clădire modernă, în stil cubist,
așa cum a fost conceput noul sediu al Primăriei
sector 2 în mandatul primarului Neculae Onțanu.
Sculptorul Stoicescu este însă, din fericire, chiar
adeptul acestei asocieri, dintre nou și vechi, așa
că își amplasează unele lucrări de factură
modernă, în spații cu tradiție, populate cu clădiri
de epocă, cu semnicație pentru istoria și cultura
noastră urbanistică.
Din aceste considerente, cu acest
monument atît de valoros, atît de apreciat încă din
stadiul de machetă, ne mîndrim, noi cei care am
participat la această manifestare, activiști pentru
cauza muncitorilor și țăranilor, am dori ca el să nu
fie uitat, să fie onorat cum se cuvine și de către
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor și de alte
Instituții oficiale ale statului român, locale sau
centrale. Le-ar fi atît de greu să reamintească
anual un episod întunecat și din trecutul unui
guvern liberal?
M.R.

anii ’60 și pînă astăzi, medicii săi au activat în
peste 600.000 de misiuni din 164 de țări. Multe
dintre ele sînt încă active în 67 de țări, în special
în țările africane și latino-americane.
Radio Havana Cuba este postul oficial de
emisie internațională din Cuba, administrat de
guvern. Poate fi auzit în multe părți ale lumii,
inclusiv în Statele Unite. Postul de radio a
informat despre medicamentele deja dezvoltate
în Cuba, capabile să vindece virusul Covid- 19.
Această veste a fost publicată și în Morning Star
News în Marea Britanie, China și Cuba News.
Astăzi, Ambasada Cubei la Roma, Italia, a
evidențiat oferta Organizației de Prietenie ItaliaCuba (ANAIC) și a Coordonatorului Național al
Rezidenților Cubanezi din Italia (CONACI) care
au trimis apeluri separate autorităților italiene
pentru a evalua posibilitatea de a solicita
contribuție din partea Cuba, cu personal medical
și interferonul cubanez Alfer 2 B, care a fost
utilizat cu succes împotriva # COVID19 din
China. Conform rapoartelor din China, Alfa 2B a
contribuit foarte mult la stoparea răspîndirii
virusului la minimum.

Cuba ar putea salva Italia
și lumea de Coronavirus?
În timp ce primul test clinic pentru un vaccin
contra Coronavirus a început astăzi în Statele Unite,
Cuba ar fi putut deja dezvolta un medicament de
succes capabil să vindece COVID-19. Lumea
occidentală a recunoscut cu greu potențialul cu care
această mică națiune din Caraibe contribuie la cea
mai mare provocare cu care s-a confruntat lumea în
foarte mult timp.
Este aproape un miracol, Cuba are doar patru
infecții coronavirus active, dar nu grave. Nimeni nu
a murit în Cuba încă din cauza unei infecții cu
COVID-19. Bolnavii din Cuba includ trei turiști
italieni și un cetățean cubanez, cu zeci de alți
carantinați din precauție cu cazuri suspecte, dar
neconfirmate, în carantină.
Țara comunistă din Caraibe a fost una dintre
ultimele din America și Caraibe care a raportat
prezența infecției pe teritoriul său.
Medicii cubanezi sînt în prim plan, pînă la punctul
că au fost întotdeauna trimiși, de guvernul lor, în
întreaga lume pentru a răspunde la situații de
urgență pentru sănătate. De exemplu, să ne gîndim
la situația de urgență ”Ebola” din Africa de Vest în
2013.
Ministerul Sănătății din Cuba estimează că din

Medici voluntari din Cuba și China în Italia

Giulio Gallera, consilier pentru sănătate și
bunăstare a regiunii Lombardia în Italia, a informat
public, sîmbătă, 14 martie 2020, că a solicitat
asistență medicală de la Cuba. Consulatul
cubanez a răspuns spunând: Este de datoria mea
să confirm că am primit o scrisoare de la domnul
Gallera, care oficializează solicitarea de a avea
personal cubanez specializat în gestionarea bolilor
transmisibile. Această scrisoare a fost transmisă în
mod corespunzător de către ambasada Cubei în
Italia autorităților cubaneze competente, cu care
rămînem în contact în aceste scopuri. "

Continuare în pagina 21
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Industria farmaceutică cubaneză este pregătită să
trateze mii de potențiali pacienți COVID-19 pe insulă,
potrivit lui Eduardo Martínez, președintele Grupului de
afaceri BioCubaFarma. Martínez a explicat, vineri, la o
conferință de presă, că 22 de medicamente produse în
Cuba fac parte din protocolul prevăzut pe insulă pentru
a trata epidemiile de coronavirus, dintre care, a spus
el, „avem pentru tratamentul a mii de oameni și suntem
pregătiți să creștem semnificativ producția celor cu
acoperire mai mică. ”
În Caraibe: Jamaica, St. Kitts și Nevis și St. Vincent
și Grenadine au anunțat că vor solicita sau au solicitat
deja asistență medicală de la omologii lor cubanezi.
Primul lot de 21 de asistente medicale de
specialitate din Cuba va ajunge în Jamaica pe 24
martie pentru a stimula capacitatea sistemului de
sănătate de a face față coronavirusului (COVID-19).
„Încercăm să aducem în jur de 100 de asistente
medicale de specialitate suplimentare în sistem,
concentrându-ne în principal pe unități de înaltă
intensitate sau UCI (unitate de terapie intensivă)”, a
declarat ministrul Sănătății și Wellness, Dr. Christopher
Tufton la St Lucia News. Ministrul a declarat că
dezvoltarea urmează discuțiilor cu guvernul cubanez.
Terrance Drew, un expert în sănătate din partea
opoziției Partidul Muncii St. Kitts și Nevis (SKNLP), a
declarat că vor să ceară autorităților cubaneze „ajutor
în crearea unei infrastructuri și a unui plan pentru
tratarea persoanelor infectate.”
Între timp, se ating vîrfuri ale frstrării în Italia.
Încă o dată, cea mai mare solidaritate și contribuție
solidară provine din țările socialiste. Și asta în timp ce
Uniunea Europeană este complet dezorganizată în fața
acestei situații de urgență (pînă la punctul de a nu avea
o politică comună în această privință) și nu face
aproape nimic serios în favoarea țării noastre. Italia
primește mult mai puține fonduri în comparație cu
Spania, Polonia și Ungaria, în ciuda faptului că este
cea mai afectată de virus pînă în prezent.
Industria farmaceutică cubaneză a garantat
producerea celor 22 de medicamente utilizate pentru
tratamentul coronavirusului COVID-19, în special
Interferon Alpha 2B, care s-a dovedit a fi foarte eficient
în combaterea bolii.Medicina cubaneză ar putea trata
mii de pacienți cu coronavirus.
Președintele grupului BioCubaFarma, Eduardo
Martinez, a explicat că Republica insulară a dezvoltat
22 de medicamente care vor fi utilizate pentru a
contracara focarele epidemiei.
Până acum se știe că unul dintre medicamentele
fabricate de Cuba, Interferon B, a reușit să vindece
eficient mai mult de 1.500 de pacienți cu coronavirus și
este unul dintre cele 30 de medicamente alese de
Comisia Națională Chineză de Sănătate pentru a
combate bolile respiratorii.
A fost dezvoltat pentru prima dată în 1986 de o
echipă de cercetători de la Centrul de Inginerie
Genetică și Biotehnologie (CIGB) și introdus în
sistemul de sănătate cubanez. Dl Martinez a descris

Interferon B drept „produsul principal al setului de
medicamente cubaneze”, cu medicamentul dezvoltat
atît în Cuba cît și în China, în cadrul unei întreprinderi
comune, ca parte a unui acord între țările socialiste. El
a spus că medicamentul ar putea fi exportat și în alte
țări pentru a ajuta la blocarea răspîndirii virusului și a
trata pe cei care prezintă simptome.
Directorul CIGB, Eulogio Pimentel, a spus că are
suficiente provizii care „ar fi echivalent cu tratarea
practic a tuturor cazurilor infectate apărute în China”
unde peste 80.000 de persoane au fost infectate.
Cuba a trimis o echipă de medici și furnituri de
Interferon B în Italia, unde lucrează alături de experți
chinezi pentru a ajuta la combaterea și combaterea
focarului de coronavirus COVID-19.
Interferonul uman Recombinant Alpha 2B, produs în
Cuba, precum și un alt grup de medicamente, fac parte
din protocolul pentru îngrijirea pacienților cu această
boală și orice complicații care pot apărea.
Martinez Diaz a dat asigurări că Centrul pentru
Inginerie Genetică și Biotehnologie (CIGB) are „toate
capacitățile de a furniza acest antiviral sistemului
național de sănătate”.
Cuba a furnizat medicamentul, care este produs cu
tehnologia cubaneză în cadrul companiei comune
Changchun Herber Biological Technology, situatã în
Jilin, China.
În prezent este utilizat la personalul din Sănătate
vulnerabil și de asistență medicală ca măsură
preventivă, precum și la pacienții cu COVID-19 sub
formă de nebulizare, deoarece este o cale rapidă de a
ajunge la plămâni și de a acționa în stadiile incipiente
ale infecției. , au subliniat oficialii.
În legătură cu acest medicament terapeutic, directorul
adjunct al CIGB Marta Ayala Avila a explicat că
interferonii sunt molecule pe care organismul însuși le
produce ca răspuns la atacurile virale, ceea ce le face
să genereze primul răspuns organic al sistemului
imunitar pentru combaterea bolilor.
În focarele anterioare ale coronavirusului, SARS în
2002 și MERS în 2012, interferonii au fost folosiți și
pentru îngrijirea și tratamentul persoanelor infectate.
Studiile publicate ulterior au arătat că acești viruși, în
loc să inducă crearea de interferon în organism, scad
producția acestor molecule, de unde și eficacitatea
medicamentului în tratarea COVID-19.
Directorul general Eulogio Pimentel Vazquez a
declarat presei că au încă o cantitate din acest produs
care ar fi echivalent cu cantitatea necesară pentru a
trata totalul celor infectați care au avut loc în China,
Informațiile au fost colectate dintr-o serie de surse
cubaneze, chineze, jamaicane, italiene și britanice și
nu toate articolele menționate în acest raport au putut fi
confirmate de surse independente precizează agenția
eTurboNews.
(Juergen T Steinmetz,eTN)
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Starea sistemului medical - UN DEZASTRU
Urmările acestei epidemii- pandemii vor fi, cred,
urmatoarele:
1. Afacerile și instituțiile de stat vor fi mai mult
accesibile online și vor deveni metode curente de a
lua legatura cu ele pentru a obține documente, a
plăti taxe, impozite și amenzi;
2. Distanțarea sociala se va mări, din pacate;
3. Școala online va deveni o realitate de zi cu zi;
4. Calatoriile si turismul vor deveni mai rare;
5. Protestele și marșurile în aer liber, în fața
clădirilor guvernamentale, vor fi mai rare.

Sergiu Fendrihan

Ne aflăm într unul dintre cele mai dramatice
momente ale omenirii, epidemia de coronavirus
-19, un virus extrem de agresiv și periculos! În
special în România, unde pe lîngă greutățile date
de societatea capitalistă, mai suportșm și pe cele
legate de această epidemie extrem de gravă,
prima din secolul XXI și Mileniul al III-lea al erei
noastre. Țara noastră, dupa Lovitura de stat din
1989, a pierdut nu numai economia extraordinară
ridicată de socialism, sub conducerea Partidului
Comunist Român, dar și numeroase unități
spitalicești și fabrici de medicamente. De-abia
acum se vede ce înseamnă aceste lipsuri. NU
AVEM
PREVAZUTE
STOCURI
PENTRU
SITUAȚIILE DE URGENȚĂ, NU AVEM
MEDICAMENTE
ȘI
ECHIPAMENTE
CORESPUNZĂTOARE, STAREA ARATĂ CA
FIIND, UN DEZASTRU TOTAL, iar autoritățile se
împrumută și fac demersuri pentru a le obține de
la diferite organisme de credit internaționale sau
companii supranaționale.
Acum se vede ce dăunătoare a fost
PRIVATIZAREA și DISTRUGEREA intenționată a
INTREPRINDERILOR
DE
STAT
DIN
SOCIALISM, PENTRU A FACE JOCUL
CAPITALIȘTILOR STRĂINI. Acum se vede clar
valoarea politicii Partidului Comunist Roman, de
investitii în construirea de unitati de producție în
toate domeniile, inclusiv de medicamente. Aici nu
este vorba de nostalgie, ci de probleme practice,
din domeniile strategice ale țării noastre

Ca primă măsură ce ar trebui luată, după părerea
mea, de comunist, cînd se va reveni la normal este:
refacerea capacităților de producție ale Statului din
domeniul producției de medicamente de bază, care
să fie accesibile tuturor cetățenilor și distribuite prin
propriile rețele de aprovizionare și distribuție către
medicii de familie și unitățile spitalicești de stat.
Aceasta trebuie să fie facuta prin modificarea unor
legi precum Legea 31 /1990, în primul rînd, scoțînd
din această lege multe dintre activitățile permise
doar pentru privati. În orice caz, noi comunisti nu
sîntem pentru economia de piață, ci pentru
economia planificată, de stat, favorabilă pentru toti
oamenii muncii, nu numai pentru patroni.

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
mîndrie a liberalilor, de la sublim la ridicol!
Decret prezidențial
„Având în vedere gravele deficiențe în activitate constatate în
perioada stării de urgență provocate de pandemia de
COVID-19, de natură să anuleze orice rezultate meritorii
obținute anterior, președintele Klaus Iohannis a retras
Ordinul «Meritul Sanitar» în grad de Cavaler, conferit prin
Decretul nr. 205 din 5 aprilie 2019, Spitalului Județean de
Urgență «Sfântul Ioan cel Nou» Suceava”,
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ACTUALITATEA VENEZUELEANÃ
O nouă manevra a SUA
– Nicolas Maduro narcotraficant !
Administrația SUA l-a declarat pe președintele
venezuelean Nicolas Maduro responsabil pentru
traficul de droguri. Încă o dată, Statele Unite
acționează ca un guvern mafiot, amenințînd, extorcînd
și încercînd să spargă rezistența și suveranitatea
poporului venezuelean.
Nu este prima dată când au apelat Statele Unite
acuzații de trafic de droguri pentru a încerca
răsturnarea unui președinte și justificați intervenția întro țară suverană. A spus Hugo Chávez însuși că acest
tip de acuzație avea să se întâmple, numindu-l „the
Planul Noriega ”, deoarece imperiul a folosit acuzația
de trafic de droguri și trafic de persoane pentru a
invada Panama în 1989 și a bombarda cartierul
popular din El Chorrillo.
Oricine este minim informat, știe că SUA este cel
mai mare consumator de droguri din lume și că
controlează traficul de droguri la nivel mondial, cu
operațiuni militare susținute pentru controlul opiului
produs în Afganistan și producția de cocaină în
Columbia. DEA(Drugs Enforcement Administration)
controlează comerțul cu droguri în SUA și lobby-urile în
materie de droguri sînt un actor politic major din SUA și
îl folosesc ca pe un puternic instrument de control
social.
Este documentat pe scară largă că SUA au folosit
droguri, inclusiv de la un distribuitor de
medicamente, pentru a distruge mișcările de
rezistență. De exemplu, LSD, conform cercetătoarei
Naomi Klein, a fost dezvoltat în anii '60, de către
guvern, în laboratoare secrete și diseminate în
mișcările care militau pentru pace și pentru a pune
capăt mișcărilor sociale împotriva segregării rasiale, a
populației afrodescendente. așa-numita „Putere
Neagră” care a fost distrusă de introducerea heroinei
din Vietnam.
De ani buni, Statele Unite au folosit statul Columbia,
cel mai bun aliat din America Latină și unul dintre cele
mai decadente și criminale state din istorie, să
amenințe și să hărțuiască Venezuela.
Columbia și nu Venezuela, este cel mai mare
producător de cocaină din lume; Columbia și nu
Venezuela este cunoscută pentru cartelurile sale de
droguri; Columbia și nu Venezuela găzduiește grupările
de paramilitari teroriști care sînt finanțate din comerțul
cu droguri. Este cert că guvernul columbian este
susținut de sprijinul militar al Statele Unite și NATO
care au desfășurate aici peste o duzină de baze
militare fiind asemuită cu o adevărată enclavă militară
a SUA.
În ciuda acestui fapt, totuși, imperiul SUA declară că
este amenințat de Venezuela cînd în realitate aceasta
din urmă este cu adevărat amenințată.
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În această perioadă în care lumea este șocată de
pandemia Covid-19, hegemonul american nu pierde
ocazia de a-și spori atacurile împotriva Venezuelei, și
asta pentru că Venezuela continuă să fie, împreună
cu Cuba, cel mai mare exemplu din America Latină
de demnitate și suveranitate, un factor de speranță
pentru toate popoarele asuprite, că este posibil să te
opui împerialismului,
că este posibil să supraviețuiască barbariei
imperialiste, prin apărarea valorilor umane ale
demnității, respectului și solidarității așa cum o face
poporul venezuelean și guvernul său.
Din partea Frontului internațional anti-imperialist,
denunțăm această ultima manevră a Secretarului de
Stat Mike Pompeo și îi recomandăm ca acesta să se
uite în ograda lui, unde sînt sute de mii de cetățeni
de-ai săi victime ale abuzului de droguri stimulate de
propriile sale elite, și cărora le raportează beneficii
fabuloase.
Denunțăm războiul pe care administrația americană
îl are angajat împotriva poporului venezuelean și a
guvernului său și cerem ca persecuția liderilor
venezueleni și a Revoluței bolivariene să înceteze o
dată pentru totdeauna.
Nu putem să nu denunțăm pericolul pe care îl
reprezintă aceste noi amenințări împotriva
Venezuelei așa cum au făcut și în trecut cînd Statele
Unite au recurș la minciuni pentru justifica o
intervenție armată, așa cum a fost cea din IRAK cînd
conducătorul acestei țări independente și suverane,
Sadam Hussein, a fost acuzat, tot de SUA, că
ascunde existența în această țară a armelor de
distrugere în masă( arme chimice), fapt dovedit ca
fiind o mare minciună, deliberată. O minciună la fel de
mare este și acuzația de trafic de droguri pe care o
folosește acum pentru a-l acuza pe președintele
legitim al Venezuelei profitînd de starea de șoc în
care se află toate țările lovite de pandemia de
contravirus.
28 martie 2020
Frontul internațional anti-imperialist
preluat după :
https://int.frenteantiimperialista.org/2020/03/28/statement
..
Declarație de solidaritate
Asociația de prietenie româno-venezueleană”Simon
Bolivar.” Asociația Militanților pentru Pace, Egalitate și
Progres Social”Scânteia”, Partidul Comunitar și
PCR-Comitetul de Reorganizare se asociază la
poziția Frontului internațional antiimperialist în
această nouă provocare imperială a SUA la adresa
bravului popor venezuelean și a Președintelui său
contituțional legitim, NICOLAS MADURO.
Petre Ignatencu președinte
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Povestea cu ,,savantul rus” e o mare rușine
La începutul lunii martie autoritățile române au
interzis fără explicații intrarea în țară a lingvistului și
omului de cultură rus Aleksei Umnov-Denisov, care se
ocupă de descifrarea scrierilor precreştine ale triburilor
balcanice și avea programat să ţină discursuri la
Centrul Rus de Știință și Cultură, la Universitatea
„Andrei Şaguna” din Constanţa şi la Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” din București, pentru a
împărtăși rezultatele cercetărilor sale privind studierea
a o parte din conținutul ”tăblițelor de la Sinaia”. Tema
prelegerilor programate era: „Triburile dacilor: cine și
de unde sunt”. Pentru întâlnirea cu Aleksei UmnovDenisov , la Bucureşti au sosit oameni de știință din
alte orașe ale României, precum și din ţara vecină
Bulgaria.
În urma acestui fapt, prezentarea prelegerii pregătite
de cercetătorul rus Aleksei Umnov-Denisov în limba
română a avut totuși loc la Centrul Rus de Știință și
Cultură în absența acestuia iar celelalte discursuri
programate au fost anulate.
Interesat de istoria dacilor am fost profund dezamăgit
de atitudinea autorităților române care nu mi-au permis
să ascult direct poziția unui cercetător străin față de
strămoșii recunoscuți ai românilor, DACII, poziție
rezultată din studierea directă a unor probe materiale
certe cum sînt ”Tăblițele de la Sinaia”.
Tăbliţele de aur au fost găsite la Sinaia, în anul
1875, în timpul construcției castelului regal Peleş. Pe
cele 514 tăbliţe(cifra este relativă) descoperite sînt
gravate imagini și texte într-o limbă necunoscută. Unii
savanți consideră că aceste tăbliţe sînt anale ale erei
dacice și datează din secolele V-II î.Hr..
Multă vreme, tăbliţele și copiile din plumb făcute
după acestea au fost păstrate în diferite muzee
românești, după care urmele lor au început să se
piardă. În lucrarea sa „Cartea de aur a tracilor”,
Umnov-Denisov încearcă să descifreze inscripțiile
aflate pe tăbliţe şi fotografiile făcute după acestea. Și în
România, recent, au apărut cercetări avînd ca temă tot
”Tăblițele de la Sinaia” consemnate în două cărți pe
care le cunosc eu: ”Secretele Tăblițelor de la Sinaia”
semnată de Adrian Bucurescu si Enigma Plăcuțelor de
la Sinaia de Daniel Roxin, dar se pare că mai există și
alte lucrări inclusiv cea a cercetătorului rus despre care
facem vorbire. În lucrarea sa „Cartea de aur a
tracilor”, (foto), Umnov-Denisov încearcă să

descifreze inscripțiile aflate pe tăbliţe şi fotografiile
făcute după acestea.
Despre această ”poveste” se poate remarca
părerea apreciatului ziarist Dragoș Dimitriu expusă
în revista România Mare: ”... povestea cu ,,savantul
rus” e o mare rușine.......”..” Nu e vorba de nici un
,,savant”, e un om de cultură rus, un poet, care a
studiat și aspecte ale istoriei vechi ale populațiilor
scite/sarmate – și a descifrat, spune el, niște tăblițe
antice. Pe baza acestor studii a scris o teorie a
relațiilor dintre daci și sarmați. Nu este vreo
,,propagandă”, nu a fost promovată nici de Sputnik,
nici de vreo altă agenție rusă – iar respectivul urma
să-și prezinte studiile în fața unui mediu român
avizat, la universități, nu să promoveze idei în fața
unui public neinstruit, manipulabil. Ce era greșit în
asta, nu pot să înțeleg… cert este că omul a fost
expulzat, fără vreo explicație, de la vama Otopeni!

Un gest inexplicabil care, fără să fie însoțit de
argumente, reprezintă o faptă gravă, asociabilă cu
gesturi extremiste! …...- oare ce a făcut statul
român pentru daci, pentru punerea în valoare a
istoriei acestora, de este atît de sensibil la o simplă
teorie alternativă? În fine, un caz despre care poate
vom avea mai multe date în curînd. Pînă atunci, o
întrebare: oare cîți dintre cei care au atacat Biserica,
axa existenței și istoriei noastre, a românilor, au fost
expulzați?... Sau cei care ne-au definit drept
,,criminali”? Unii primesc chiar onoruri și funcții azi…
încheiat citatul.
Petre Ignat
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