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Guvernul dezastrului național

De treizeci de ani nu ne-am prea putut lăuda cu guverne care să ne umple de
mîndrie. Chiar şi cele mai bune au avut în componenţă tot felul de personaje. Si
cele cît de cît bune au fost puţine, 2 sau 3. De o mare parte dintre miniştri nu ne mai
amintim, de alţii, foarte puţini, ne amintim de bine şi-i regretăm, iar de o grămadă ne
amintim pe principiul : AŞA NU!
Din păcate, actualul guvern este cu adevărat al dezastrului naţional, demn de
inutilul preşedinte de la Cotroceni, guvernul lui, care are cam aceeaşi valoare. Din
păcate trebuie să constatăm că românii sînt masochişti sau securiştii, au decis să
fure alegerile, altfel nu-mi explic cum se poate ca PNL să mai existe în sondaje. Dar
şi cu domnii sociologi nu-mi este ruşine. Toţi după chipul şi asemănarea domnului
Dîncu! Aşa că vasalul lui Merkel s-ar putea alege şi după iarna asta tot cu guvernul
dezastrului naţional, să distrugă ţara asta aşa cum, probabil, a primit ordin. Dar să-i
luăm pe rînd:
1. Miniştrii despre care nu ştim nimic, nu văd, nu aud, nu vorbesc, adica cei de la
cultură, sport, turism, şi probabil încă alţii, pe care nu ştim nici măcar cum îi
cheamă.
2. Cei care mai zic cîte ceva, nu neapărat ce trebuie, dar fac act de prezenţă:
economie, transporturi, mediu, externe (unde domnul Aurescu e o mare
dezamăgire), agricultură. Nu fac nimic, dar mai apar cîteodată...
3. Perlele coroanei: domnul Grindă, aşa a intrat în folclor, cu toate neamurile
puse în funcţii; doamna de la educaţie, o catastrofă naţională, care ar trebui să se
Continuare în pagina 4
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8-12 mai 1921 Congresul de înființare al PCR
și manevrele lui Argetoianu

Lucrările Congresul I al PCR-1921- în viziunea pictorului foto Ghe Labin

Constantin Argetoianu (n. 15 martie 1871 la Craiova
, m. 6 februarie 1955, închisoarea din
Sighetu Marmației) s-a mîndrit multã vreme (cel
puțin în memoriile lui scrise în 1942, vol. 6) de
marea lui realizare: stîrpirea ”hidrei” comuniste.
Cum sîntem în luna Mai și acum 99 de ani
Congresul de constituire al Partidului Comunist din
România era în toi, sã îi dãm cuvîntul. E interesant
de vãzut culisele ”democrației” burgheze. Și mai
interesant este de dezbãtut dacã pentru frumoasele
sale idei și acțiuni „democratice” ar trebui reabilitat:
a fost arestat exact dupã 29 de ani de la faptele cu
care se laudã mai jos. Printre altele a fost ministru
de interne în perioada iunie 1920 – decembrie 1921,
dupã Averescu. Dar a rezistat mai mult ca Averescu
fiindcã a fost ținut pe acest post și dupã decembrie
1921 de cei doi prim miniștri care au urmat: Take
Ionescu și I.C. Brãtianu. În primãvara anului 1922
încã era ministru de interne, cînd a ordonat
asasinarea mai multor activiști comuniști arestați.
Leonte Filipescu de exemplu.
Rezum în cuvintele acestuia lupta lui, ca ministru
de interne, cu „hidra bolșevică”. În 1942, înainte de
Stalingrad, probabil că era lucru de fală. Sublinierile
îmi aparțin. ”Am spus că înlocuirea lui

Averescu la Interne prin mine a coincis cu
redeșteptarea activității comuniste, adormită de la
venirea
noastră
la
Guvern…Conducătorii
comunismului au schimbat metodele lor, odată cu
plecarea generalului Averescu de la Interne,
socotind probabil că urmașul lui nu va fi în stare să
se opună unei mișcări mai generalizate… N-am
proclamat starea de asediu decît după cîteva luni,
după ce comuniștii săvîrșiseră numeroase acte de
sabotaj și delicte împotriva libertății muncii…Lupta a
ținut un an, dar a fost încununată de un deplin
succes. Mă măgulesc cu acest succes, căci l-am
dobîndit cu rare excese de brutalitate. Țara a fost
curățată de comunism”.
- Frumos! Tare, asta cu libertatea muncii!
Libertatea de a cere oricît de la lucrător, libertatea
de a interzice sindicatele care – nu-i așa? – sînt un
atentat la libertatea muncii. Un scop nobil, și chiar
dacă scopul nu scuză mijloacele mai apar și
pagube colaterale – colateral damage, cum este la
modă acum. Rare excese se permit(!), „Leninul”
României trebuia stîrpit din ou.
Prima realizare a fost sabotarea grevei generale
din 1920 și arestarea conducătorilor greviștilor. Un
număr de agitatori comuniști și

(continuare în pag. 3)
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pseudo-socialiști au fost imediat arestati și dați în
judecata Curtii Marțiale. În fruntea lor se aflau Ilie
Moscovici și Socor, de la Adevărul…Prietenul meu
Gheorghe Cristescu trecuse granița în ajunul
proclamării grevei, și a scăpat de astă dată. A plätit
el mai tarziu…”
Dar nu era suficient. ”Agenții Moscovei
răspîndeau manifeste, împingeau la greve,
organizau celule pe unde puteau iar agenții
Siguranței alergau după ei zi și noapte… pertractau
cu Moscova și puneau la cale afilierea Partidului
Comunist Roman la Internationala a III-a. Cel care
a lucrat mai cu temei la aceastä afiliere a fost Boris
Stefanov; cel care a zbîrnăit mai mult a fost
Gheorghe Cristescu. Și bietul ministru se mira ce
va face ca să stîrpească hidra: ”Trebuia terminat cu
comunismul pe o cale mai directă și printr-un atac
mai drastic… De un an de cînd mă frecam cu
mișcarea comunistă pricepusem și eu că Șăfii,
erau pericolul, ca Șăfii trebuiau loviți, și că odată
Șăfii suprimați, toată agitația se va prăbuși, ca un
edificiu clădit pe nisip”.
Continuăm cu autodenunțul: ”Erau vreo 12
puncte: probleme de doctrină, răfuiala între
socialiști și comuniști (comuniștii puseseră mâna
pe gazetă în februarie, dar socialiștii rămăseseră
cu clubul inchiriat pe numele lor) și în fine
ratificarea afilierii la Internaționala a III-a, de la
Moscova...
Ocazia i-ar fi oferit-o Gheorghe Cristescu, primul
secretar al PCdR: ”Solutia mi-a adus-o intr-o bună
zi, prietenul meu Cristescu: a venit să-mi ceară
autorizația să țină în ziua de 8 mai un congres la
București, congres la care urmau să asiste toti șefii
organizațiilor comuniste…Îl ascultam fără să îl
ascult; intr-o clipă mi s-a cristalizat în minte tot
planul pe care l-am executat apoi punct cu
punct. ..Șobolanii îmi procurau ei înșiși capcana în
care trebuia să-i prind… M-am hotărît să joc rol de
ministru slab, care n-a putut rezista cererilor și
curentului… și am început să mă tocmesc cu
interlocutorul meu. Am cerut mai intîi: congresul sà
fie intitulat ”socialist” iar nu ”comunist” , apoi să mi
se dea ordinea de zi, ca sä văd ce se discută… În
realitate îmi erau indiferente și ordinea de zi și
titulatura congresului, căci ceea ce era sä urmeze
trebuia sä pună toate lucrurile la punct ….A doua
zi, Cristescu și Mișu Macavei au venit și mi-au adus
următoarea cerere oficială: Domnule Ministru,
Subsemnații delegati ai Partidului Socialist din
Romania, ne luăm angajamentul, în vederea
congresului general, să păstrăm cea mai
desăvîrșită ordine, în sala partidului din strada Sf.
Ionica nr. 12, menținând discuțiile în cadrul
doctrinar și știintific, fără să organizam nici

manifestății nici intruniri.
Semnează: D. Stoiculescu, Ev. Stanev, C. 1. Stoev,
Mih. Macavei, M. Cruceanu, T. lordăchescu
Cei trei dintîi erau și deputați... ”Ce rușine! Deputați
comuniști! Aveau cum ar veni imunitate. Protejați de
Constituție. Curat neconstituțional, coane, da
umflați-i!”......” și în fine ratificarea afilierii la

Gheorghe Cristescu
(n. 10 octombrie 1882 – d. 29 noiembrie 1973)
fondator și primul conducător al
Partidului Comunist din Românie(1921-1924)
Internaționala a III-a, de la Moscova. Am făcut, pro
forma, cîteva observații cu privire la punctele de
doctrină și am suprimat pe cele relative la răfuiala
cu socialiștii și la afilierea cu Moscova.
În realitate congresul era convocat tocmai în
vederea acestor două puncte și a le suprima
realmente ar fi însemnat zădărnicirea congresului.
Eu însă trebuia să le interzic, și farà să am aerul,
că-i las să creadă că-i voi lăsa să le discute, fără să
figureze însă pe ordinea de zi prealabilă…Am
manevrat asa încît oamenii să creadă că m-au
păcălit: nu și-au dat deloc seama că tocmai afilierea
la întreprinderile subversive îndreptate de un Stat
străin impotriva Statului român, era să fie motivul
arestării lor în masă în acel moment hotărît.”
Subalternii lui au rămas șocați. Ministrul se dă
cu comuniștii? Dar el era viclean, șmecher de
șmecher. ”Îmi venea greu să-mi țin rîsul; am făcut și
eu o mutră de un cot și m-am înfundat în disprețul
lor, declarîndu-le: Ce vreți, domnilor, am și eu
răspunderile mele, nu pot călca prescripțiile
constituționale; cererea îmi e de la Partidul
Socialist, nu-l pot scoate și pe acesta din lege. Am
(continuare în pag. 4)
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Corifeii dezastrului: Klaus Johahhis și Ludovic Orban

educe ea prima dată; doamna de la muncă cu
nehotărîrile despre plata pensiei, lipsa de măsuri
contra firmelor care "intermediază" munca
sezonieră şi incidentul cu liftiera, şi domnul Vela, cel
cu haina de piele, ordonanţe militare (cum oare cînd
el e civil ?!), şedinţe la miezul nopţii şi incapacitatea
de a lupta cu clanurile de interlopi, că de
administraţie nu are habar.
4. Ar mai fi cei pe care îi încadrez la siniştrii : unul
e domnul Cîţu, cel cu pădurea şi cu împrumuturile
pe care le vom plăti mai dur ca grecii, în timp ce ei
se îmbogăţesc; domnul Tătaru, care ar face să se
crispeze şi pe un secretar de partid de la Cucuieţii
din deal, în timp ce minte fără să clipească şi fără
să se gîndească la faptul că va plăti cîndva pentru
miile de vieţi distruse ca să apere el o pandemie
inexistentă, şi mai ales doamna vice Turcan, femeia
care te face s-o regreţi pe Elena Ceauşescu.
5.Să-l adăugăm pe primul ministru, caz deja
patologic, de care orice ţară din Europa s-ar ruşina.
El e tipicul exemplu: dă-i prostului puterea (sau
iluzia că o are) şi vezi ce face cu ea.
Nouă deja ne cam ajunge. Doar că nu depinde
de noi, ci de ezitanţii care răspund la tot felul de
sondaje. Şi oricît de solidari ne-am simţi cu cei în
suferinţă, dacă mai votează odată partidul care a
dat acest guvern, chiar nu ar trebui să ni se
clintească nici măcar un muşchi văzîndu-i suferind.
Pentru că fiecare popor are conducătorii pe care-i
merită, iar cei care nu suportăm, nu ne rămîne decît
să ne căutăm altă ţară, lucru pe care ar fi trebuit săl facem mai demult.
Ciprian Pop
28 06 2020
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Am urmărit mișcarea comunistă în toate
manifestările ei nelegale; cît timp oamenii aceștia
rămîn în legalitate, n-am ce le face… Nu pot, nu
pot!…”
A trebuit să rabde cîteva zile disprețul subalternilor.
”Congresul s-a deschis conform programului, și ce
s-a discutat în el duminica și luni nu mai prezintă
nici un interes. S-a discutat cu vivacitate, s-au certat
moderații cu apelpisiții(!), a căutat Cristescu și ai lui
sä pescuiască în apă tulbure dar în afară de localul
din strada Sf. Ionică nici un scandal n-a avut loc. În
ce privea ordinea publică, oamenii s-au ținut de
cuvînt dar conform așteptărilor și dorințelor mele au
nesocotit angajamentul luat față de mine să nu
discute afilierea la Intemaționala din Moscova… Am
trăit zile de intensă emoție, căci trebuia să aleg eu
momentul loviturii și să-mi iau numai eu
răspunderea ei...” Și tot se mira ce va face, pentru
că erau prea puțini comuniști adunați. ”Luni la
amiază a venit Cristescu să-mi ceară o prelungire a
congresului pînă marți seara, fiindcă nu sosiseră toți
delegații… L-am intrebat:
- Cum de n-au venit? Lipsesc multi?
- Lipsesc aproape jumătate; congresul a fost
adunat în pripă, și tovarașii de pe Valea Jiului și din
Banat sînt cam greoi…
- Dar vor veni?
- Vin la sigur!…
- Domnule Cristescu, e ultima concesie pe care ți-o
fac, fiindcă am încredere în dumneata! Dar îmi voi
aprinde paie în cap, cu Voinescu și cu generalul
Mărgineanu!”
- Domnule ministru, ei nu înteleg, dvs. sînteti om de
înțeles!
”Știrea adusă de Cristescu mă tulburase. Pentru ca
lovitura să fie ce trebuia, trebuia să prind în plasă
pe toți sau aproape pe toti conducătorii mișcării.
Numai cu jumătate din ei, n-aș fi făcut nimic… Sub
pretext să-mi aducă știri despre cele discutate în
congres, am pus agenți de la Siguranță să-mi
numere din două ceasuri în două ceasuri pe noii
sosiți…Dar nu se adunaseră toți nici marți, pînă la
amiază. Sefii mișcării voiau să voteze la sfîrșitul
congresului afilierea la Moscova și pentru acest vot
aveau nevoie de toți conducătorii din provincie, căci
stăpînii de la Moscova nu s-ar fi mulțumit cu un vot
ce
n-ar
fi
însumat
decît
minoritatea
partidului...Cristescu a venit să mă roage să le mai
dau o zi, căci trimisese pretutindeni oamenii lui să
ridice „pe recalcitranți și pe leneși și să-i aducă la
București” … și dorința mea era să-i am pe toti: am
trecut peste protestările lui Voinescu și ale lui
Mărgineanu, speriați de votarea afilierii, deși mă
acuzau de slăbiciune (așa calificau colaboratorii mei
termenele suplimentare pe care le tot acordam lui
Continuare în pagina 5
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Cristescu) și le-am dat termen pînă joi 12 mai la
ora 15. Voinescu era atît de disperat încît
intervenise prin generalul Mărgineanu la Averescu și
Averescu mă chemase să-mi spună că votarea
afilierii la Moscova ar face un efect foarte prost, și
că nu pricepea de ce mă arătasem atît de moale
față de congresul comunist. Am rugat pe Averescu
să aibă încredere în mine, că va fi pînă în cele din
urmă mulțumit. L-am asigurat că congresul nu va
vota nimic.”
Momentul victoriei. Răpunerea ”hidrei”
”Joi dimineața mi s-a raportat că congresiștii erau în
păr și că la sfîrșitul după-amiezii trebuiau să aibă
loc votările. Sosise în fine momentul meu! Pe la
orele 11 l-am chemat la Minister pe Voinescu, pe
Mărgineanu și pe Nicoleanu și le-am destăinuit
planul meu: la orele 3 p.m. tot congresul trebuia
ridicat și transportat la Văcărești și la Jilava. Acolo
urma să se facă triajul: tot ce era comunist, reținut;
ce era numai socialist și împotriva afilierii la
Internationala a III-a, pus în liberatate.
L-am sunat pe Averescu. A stat puțin pe gânduri,
apoi, căutîndu-și fiecare cuvînt zice:
- Angajezi răspunderea d-tale, și în caz de
insucces, vei trage natural consecințele… Dar cred
că vei reusi, doresc să reușești. Trebuie să o sfîrșim
odată cu domnii aceștia… Afilierea la Moscova e o
crimă contra Siguranței Statului…Dar sîntem un
Guvern constituțional; trebuie să avem și aprobarea
Consiliului de Miniștri…
- În acest caz partida e pierdută. Dacă discutăm în
Consiliu, va ține ceasuri, se va afla în afară, și
vînatul nostru se va face nevăzut. Fără să mai
adaug că toți ministrii, niște fricoși, vor fi contra…
Iar s-a mai gîndit cîteva minute tata Averescu, și a
replicat:
- La cîte ceasuri ai hotarît să-i arestezi?
- La trei
- Convocăm Consiliul tot la ora 3; îi voi ruga sä fie
exacți. Voi pune eu chestiunea, și o voi pune așa,
încît nimeni nu se va opune. D-ta începi operațiile dtale la ora convenită; cînd se va discuta,
operațiunile vor fi în curs. Te vei aranja să ți se
telefoneze îndată ce vor fi fost executate, și vei
pune pe toti în fata faptului îndeplinit…
Găsise vulpoiul formula constitutionala.”
Punctul culminant și finalul apoteotic!
”Ședința s-a deschis la ora 3 și 10 minute. Averescu
a lămurit motivul convocării: Trebuie să o sfîrșim cu
comuniștii și a explicat ce aveam de gînd să fac.
Titulescu, care căsca întruna, plictisit, și tremura de
frig, a încetat să deschidă gura, s-a incălzit brusc,
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s-a roșit, a vrut să ia cuvîntul dar i-a luat-o Take
înainte cu trei vorbe tăioase: ”Nu se poate!”
Se făcuse galben ca ceara. ”Nu se poate!” au
strigat și Trancu-Iași și Cudalbu; o unanimitate
dezaprobatoare se ridica contra mea… Take nea explicat că propunerea ce se făcea Consiliului
echivala cu începutul revoluției.
După Take, Titulescu s-a declarat si el
impotriva unor măsuri care pun Statul în pericol,
oricare ar fi rezultatul operatiunilor… S-a sculat
și Trancu-Iasi, să-și spună punctul de vedere „…
Comunismul este… munșitorimea vrea…
Geneva prevede etc. etc.”
Pe cînd prietenul Grigore trăncănea, ochiul
meu urmărea acele orologiului; se facuse ora 3
și 1/2 și telefonul era tot mut.
La patru fără un sfert m-au sunat. M-am înapoiat
la masa verde. Pînă atunci, nu deschisesem
gura.
- Domnilor – și cu un zâmbet m-am uitat la
Averescu – domnilor, discuțiile dvs. sunt inutile,
totul s-a terminat. Toti conducătorii comuniști și
teroriști sînt la Văcăresti sau la Jilava! S-au
supus ca niște miei! Nici o picătură de sînge nu
s-a vărsat! Pot să vă dau plăcuta asigurare ca sa terminat cu comunismul în România!”

Constantin Argetoianu în 1952
”Cine sapă groapa altuia cade în ea!”
Concluzie.
După ce au ieșit din pușcării comuniștii s-au
purtat cu mănuși cu dușmanii lor, după anul
1945. Puteau fi mult mai răzbunători. Cu ”sfinții
închisorilor”, temnițele capitaliste, torționarii etc.
Din nefericire au lăsat garda jos și au pierdut. La
30 de ani după 1944 nimănui nu-i mai păsa de
amenințarea capitalistă, credeau că dușmanul
dispăruse. Dar...
Prof.univ Gheorghiță Zbăganu
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Blocajul economic și
financiar al României

Genocid economic la Uzina 23 August
Iată un exemplu de Crimă Economică legată de
fosta Uzină 23 August din Capitală, astăzi FAUR,
unde viața productivă deabia mai pîlpîie fiindcă, în
cei peste 30 de ani de la „Lovitura de Stat” din 22
decembrie 1989, a fost sabotată și jefuită. Cum sa ajuns la acestă situație? Doar proasta
administrare postdecembristă să fie de vină?
Un răspuns, e adevărat parțial, îl dă un fost
diplomat care povestește:
-Era în anul 1994 cînd am fost solicitat de
Ambasada
Republicii
Populare
Democrate
Vietnam să intervin pe lîngă conducerea
postdecembristă a marii Uzine „23 August”
devenită între timp „FAUR”, ca aceasta să fabrice
piese de schimb pentru locomotivele Diesel
Hidraulice produse înainte de decembrie 1989 de
uzina bucureșteană și importate de această țară
socialistă din sud-estul Asiei. M-am prezentat la
directorul de atunci al uzinei, în biroul său unde în
acel moment era în desfășurare o întîlnire
tovărășescă cu iz „bahic”, și-i comunic pentru ce
am venit să-l deranjez. Atunci acesta a chemat,
prin telefon, un inginer căruia i-am repetat ceeace
îi spusesem și domnului, fost tovarăș, director.
Răspunsul acestui inginer m-a surprins și m-a
mîhnit profund: NU FABRICĂM PIESE PENTRU
COMUNIȘTI! Acest răspuns m-a lăsat fără replică,
parcă banii aveau culoare comunistă sau
capitalistă?. Un răspuns de imbecil! Am plecat din
Uzină cu un gust amar, mai ales că în drumul spre
ieșire am văzut mulți muncitori beți ce abia se
țineau pe picioare!!
Am revenit la ambasadorul Republicii Populare
Democrate Vietnam, de fapt d-na ambasador, și iam spus că Uzina FAUR „nu produce piese de
schimb pentru comuniști”. Auzind răspunsul
ambasadoarea a izbucnit în plîns!
Aici se încheie relatarea fostului ambasador.
Acesta este doar un exemplu din multiplele
DRAME din economia națională, postdecembristă,
produse de Criminalii economici care au gestionat
Economia Națională în ultimii 30 de ani, și asta în
numele anticomunismului. Aceasta a dus la
distrugerea a mii de fabrici, uzine, complexe
agroindustriale, alte obiective economice. S-a
produs un veritabil jaf național.
Astăzi fosta Uzină „23 August” arată jalnic, nu
mai produce mai nimic din ceeace producea în anii
construcției socialismului românesc, a fost
falimentată intenționat, a fost vandalizată, a fost
furată și nimeni nu răspunde pentru acest
GENOCID economic!

Nimeni, în ultimii ani (cu excepțiile de rigoare:
Șerbănescu, Dogaru, Goarnă, Marinescu,etc.)
nu a sesizat că România merge spre "prăpastie"
din punct de vedere economic și financiar.
Omul, jurnalistul și economistul Ilie Șerbănescu,
spune de mult timp că în România ”cine are
Proprietatea are Puterea”, ca în orice societate
Capitalistă.
Guvernul României, în primăvara anului 2020 nu
poate ajuta micile afaceri deoarece Cheia
bancară nu este la el. Vinderea și uneori
distrugerea Patrimoniului economic al statului a
făcut ca în prezent Guvernul României să nu
aibă decît un control asupra a 4% din economia
țării și nici un control asupra terenurilor agricole (
aici se pare că peste 60% sînt in proprietatea
investitorilor străini).
Există două bănci unde principalul Investitor este
statul român: CEC Bank și EXIM Bank. După
cîte știu, cele două bănci se pot împrumuta de la
Uniunea Europeană cu o dobândă avantajoasă
( sub 1% pe an).
Aș muta toate conturile bancare ale companiilor
de stat, ale instituțiilor de stat în cele două bănci.
Aș reinvia ideea unui Fond Suveran (Național).
Eu rămîn uimit cum guvernul Ungariei reușește
să investească anual (prin intermediul diverselor
companii și fundații) în zonele istorice
Transilvania și Banat, în diverse domenii de
activitate. Rezultatele se văd, în timp. Au o presă
bine pusă la punct, au cluburi de sport, au
diverse domenii unde fac legea în zonele de mai
sus. În infrastructură sunt legate: TimișoaraArad-Lugoj-Deva prin intermediul autostrăzii. Se
gîndeste un metrou în Cluj Napoca și chiar un
tren de mare viteză între Cluj-Napoca,
Budapesta și Viena.
Din cauza Nepăsării în politica oficială
românească s-ar putea să pierdem mulți prieteni
din multe țări și din diverse domenii de activitate.
Hadrian
Preluat din publicația
”România muncitoare”

Coman Voicu - comunist
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Eroi de dincolo de mormânt:
spuneţi NU ororilor războiului!

Astăzi este 22 Iunie , o zi pe care nu trebuie să o dăm
uitării. În urmă cu 79 de ani, pe 22 iunie 1941, Hitler şi
Ion Antonescu atacau Uniunea Sovietică. Ce a urmat,
ştim cu toţii! Dincolo de oportunismul şi inconştienţa
unor conducători, vă propun să aflăm ce înseamnă
războiul, aşa cum a fost văzut şi imortalizat de un
militar din tranşee. Fie ca asemenea orori să nu se mai
repete niciodată!
Alexandru Voicu
Cu toţii ştim, mai multe sau mai puţine, despre cele
două războaie mondiale care au zguduit lumea în secolul
trecut. Fie din manualele de istorie, fie din cărţile pe care
le-am deschis cu interesul de a afla ce a fost. Şi, mai ales,
cum a fost posibil! Însă majoritatea acestor incursiuni în
istorie ne-au oferit doar relatări reci şi obiective (adeseori
subiective şi deformate...) ale evenimentelor petrecute.
Mărturiile celor care au fost contemporani războiului au
venit de cele mai multe ori din zona oamenilor de stat, fie
ei conducători politici sau comandanţi militari. Sunt foarte
puţin cunoscute sentimentele, spaimele, dramele şi
pierderile trăite de acei eroi anonimi, care au dus în spate
povara luptelor. Unul dintre aceştia a fost şi bunicul meu
pe linie maternă, subofiţerul de radio-transmisiuni Toma
Ioan, din Regimentul 2 Vînători Gardă „Regina Elisabeta”.
Despre destinul său voi scrie în cele ce urmează.
Bunicul meu s-a născut într-o familie de ţărani agricultori
în anul 1914, în ziua de 8 septembrie, cînd, conform
Calendarului Ortodox se sărbătoreşte „Naşterea Maicii
Domnului”. Această zi i-a purtat noroc în război, după cum
se va vedea din cuprinsul jurnalului său de front. Cînd
avea cu puţin peste doi ani, avea să rămînă orfan de tată.
Tatăl său şi străbunicul meu, soldatul-erou Toma Dumitru
avea să moară la datorie în primul război mondial, în
luptele împotriva nemţilor, pentru apărarea Moldovei, fiind
înhumat în cimitirul din localitatea Dobreni, judeţul Neamţ.

Cînd avea cinci ani, a devenit orfan şi de mamă,
răpusă de tifos exantematic. Rămas singursingurel, neavînd nici fraţi, bunicul meu a fost luat
de milă de o familie mai înstărită din sat, care i-a
oferit adăpost şi mîncare în schimbul unui ajutor în
gospodărie, pe măsura puterilor lui de copil:
adăpatul şi hrănitul animalelor din ogradă. A
copilărit cu singura fată a acestei familii, Niculina,
care mai tîrziu avea să devină soţia sa şi bunica
mea. Capul familiei adoptive, străbunicul meu, i-a
remarcat inteligenţa micului Ioan şi l-a îndrumat
către şcoală. După terminarea claselor primare l-a
ajutat să-şi continue studiile, pentru a deveni
învăţător. Dar a venit al doilea război mondial şi na mai apucat să le finalizeze. A fost încorporat în
Armată, ca subofiţer. Mi-a spus cîndva că dacă ar
fi avut studiile finalizate, ar fi primit grad de ofiţer.
Nu cred că regreta acest lucru, pentru că după
război n-a vrut să mai rămînă în Armată, deşi ar fi
avut posibilitatea. Ştiu asta de la bunica mea,
Niculina, căreia îi părea rău că nu şi-a continuat
cariera militară, pentru o pensie mai mare...
În perioada socialistă de după război, bunicul
meu a lucrat ca revizor contabil, ocupîndu-se cu
inventarierea magazinelor. Pe atunci nu erau
calculatoare de buzunar, şi toate calculele se
făceau cu creionul pe hârtie. Era foarte bun la
astfel de socoteli şi foarte corect, fapt pentru care
adeseori era detaşat să facă inventarieri şi în
raioanele din judeţele învecinate. Cu toate
acestea, a stat vreo două săptămâni în arestul
Miliţiei. Un gestionar pe care îl găsise cu neregului
mari, i-a propus să muşamalizeze frauda. N-a fost
de acord şi l-a sfătuit pe acesta să îşi recunoască
singur fapta. Dar gestionarul i-a făcut un denunţ
calomnios, că i-ar fi oferit un ceas de aur, şi l-au
arestat pe bunicul chiar de la serviciu. Ulterior i s-a
făcut o percheziţie amănunţită la domiciliu, dar nu
s-a găsit nimic. Bunicul meu şi-a reluat munca, iar
gestionarul a înfundat puşcăria. Pe comunişti nu ia vorbit niciodată de rău, nici măcar după
evenimentele din decembrie 1989. Ştia că ei
construiseră o ţară...
După ce s-a pensionat, având cunoştinţe de
electronică din timpul cît a fost subofiţer de
transmisiuni, îl mai ajuta pe un prieten de-al său,
care avea un atelier de reparaţii radio-tv. Îi plăcea
foarte mult să citească şi avea fişă la Biblioteca
Orăşenească, de unde împrumuta mereu cărţi şi
dicţionare. Dar cea mai mare pasiune a lui era
dezlegarea rebusurilor, la care a fost permanent
abonat încă din perioada socialistă. Nu se lăsa
pînă nu le dezlega,
Continuare în pagina 8

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

„Scânteia AS''Nr.02 (88) Aprilie-Iunie – 2020

pagina 8

Continuare din pag.7

indiferent că erau careuri de logică sau de cultură
generală.
Bunicul meu era un om înalt şi masiv, dar pe măsură
de blajin. Despre război nu-i plăcea să vorbească.
Tîrziu, mi-am dat seama că nici măcar să-şi
amintească nu-i plăcea. De fiecare dată cînd îi ceream
să-mi povestească, îndrepta cu tact discuţia către alte
subiecte mai frumoase. Într-un rînd, copil fiind, l-am
întrebat cu nevinovăţie: „Tataie, tu în război ai împuşcat
oameni?”. A ezitat, încurcat şi cu privirile fixate în
depărtare. Apoi mi-a spus doar atît: „Am tras şi eu,
tataie... pentru că acolo TOŢI TRĂGEAU!”. Eram prea
mic atunci ca să înţeleg că în război nu e ca-n filme, şi
că spre deosebire de platourile de filmare, pe cîmpurile
de bătaie se moare la modul real. El a fost totuşi unul
dintre cei norocoşi, scăpînd cu viaţă şi nemutilat...
După ce a trecut în nefiinţă, pe 12 iunie 1996, sub
salteaua patului său am găsit un carnet şi două file
îngălbenite de vreme. Nimeni n-a ştiut vreodată despre
existenţa lor, pentru că bunicul n-a vorbit nimănui
despre ele. Una dintre file este o copie de pe
certificatul de deces al tatălui său, soldatul Toma
Dumitru, iar cealaltă o scrisoare trimisă din localitatea
Dobreni, judeţul Neamţ, acolo unde acesta este
înmormântat. Carnetul conţine situaţii ale efectivelor
din subordinea sa (morţi, răniţi, nou-sosiţi pe front),
note cu materiale de război, programe de instrucţie
zilnică din perioadele de acalmie, coduri de
semnalizare cu rachete trase din avion şi de la sol,
cîteva expresii uzuale din limba rusă etc. Dar
include şi un jurnal personal zilnic, dintre 12 august –
26 octombrie 1941, cît a luptat pe frontul de la Odessa,
împotriva ruşilor. Nu pentru că a dorit el să lupte
împotriva ruşilor , ci din cauza inconştienţei lui Ion
Antonescu, de a se alia cu Hitler! După 23 August
1944 a luptat şi în Bucureşti, împotriva nemţilor.
Singura amintire din război, pe care mi-a povestit-o de
mai multe ori, a fost ziua în care bunică-mea Niculina,
însărcinată fiind cu maică-mea, a plecat după el în
Bucureşti. S-au întâlnit chiar în momentul în care
nemţii dezlănţuiau un bombardament furibund asupra
Capitalei. A apucat să o tragă pe bunică-mea după el în
adăpostul antiaerian şi i-a zis: „Femeie, tu eşti nebună?
Ce cauţi tu aici, în iadul ăsta?”. Erau tineri şi se
iubeau...
Am transcris cele două file şi jurnalul de front al
bunicului meu. Sînt însemnări şi impresii fierbinţi,
scrise cu cerneală sau creioane de diferite culori prin
adăposturi, tranşee, în pauzele dintre lupte sau în timpii
de odihnă şi refacere. Acolo unde am putut, am întregit
între paranteze pătrate prescurtările făcute de el. Şi
am convingerea deplină că oricine va citi cele ce
urmează, nu va dori să cunoască pe viu ororile trăite
pe front de bunicul meu, Toma Ioan – subofiţer de
radio-transmisiuni în Regimentul 2 Vânători Gardă
„Regina Elisabeta”...

Jurnal de front al subofiţerului de radio
transmisiuni Toma Ioan (Regimentul 2
Vânători Gardă „Regina Elisabeta”)
Moto: Am convingerea deplină că, la sfârşitul
lecturii, veţi înţelege pe deplin importanţa Zilei de
9 Mai 1945, a Victoriei glorioasei Armate Roşii
împotriva flagelului fascist!
Alexandru Voicu
12 august 1941: Aseară am sosit în satul numit
Crasna-horea. Am întîlnit inamicul care ne-a şi luat
în primire cu art[ileria] grea. De-acum s-a zis cu
ocuparea Odesei aşa grabnic cum speram noi. Au
şi început a trece răniţi de ai noştri, printre care şi
Cpt. Niculescu R. şi Lt. Tomescu St. Am intrat
aseară într-o casă unde a dormit tot Gr[upul] Cd.
(Comandă – n.ed.) Nu era nimeni în casă şi am
găsit icoane. Am găsit nişte zahăr pe care l-am luat
cu Chelaru. Am ros tot timpul la el în faţa
Kagarlicului. După 12 am plecat spre Kag[arlic] şi
pe drum, cînd să trecem creasta, ne-a şi pus în
debandadă cu art[ileria] grea. Sold[atul] Turcu Tudor
din C.11 ctg. 1928 a fost făcut azi caporal de dl.
col[onel] Săulescu, pen’că deşi rănit, se ţinea după
coloană.
i

Subofiţerului de radio transmisiuni Toma Ioan
Continuare în pagina 9
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13 august 1941: În faţa conacului Kagarlic. Sîntem de
aseară. Ivan (Ruşii – n.ed.) bate cu artileria grea şi
uşoară, la semn. O mitralieră ne şuieră pe la urechi din
cînd în cînd. E cîmp deschis şi oamenii nu stau locului.
Sunt nemîncaţi de ieri de la amiază şi nu e un pic de
apă. Terenul e complet deschis şi nu e un pic de apă.
Pămîntul e umed şi sîntem înnoroiţi ca alte alea. Papuc
mi-a dat un pic de pîine şi a adus şi apă dintr-un
pîrîiaş. Apa miroase a hoit. E ora 18. 13 august 1941 –
ziua de 13 mi-a adus noroc. Să vedem ce noroc miaduce mîine.
14 august 1941: Aseară ne-a adus mîncare şi am băut
şi apă. Cînd le-a dus apă la Plut[onul] din faţă, Ruşii au
simţit şi au tras cu o mitralieră. Primim ordin de sus, de
atac. Plut[oanele] (2 C9 şi 11) ezită a înainta, deşi cele
2 patrule ce s-au trimis nu au fost primite cu foc. Cer
voie Comand[antului] Bat[alionului] să plec înainte cu
firul. De-abia am trecut de ei şi inamicul m-a văzut.
Plut[oanele] prind curaj. Trec înaintea mea. Vin şi
companiile. Inamicul a tras o rachetă albă, se şi vede
de unde, şi barajul de art[ilerie] începe. Acum toţi fug
mai mult înainte decât înapoi. Primim foc de inf[anterie]
de arme automate. Totuşi mergem. Sîntem la 200
m[etri] de casa roşie din marg[inea] satului. Sînt la 50
m[etri] înapoia C9 – Dl. Cpt. Opaschi. Acum am ajuns.
Inamicul trage şi din stînga noastră. Un sanitar, după
ce pansează un rănit, se scoală şi întreabă cine e rănit,
dar după cîţiva paşi cade lovit drept în frunte, fără să
scoată o vorbă. Rănitul e lîngă mine şi cere apă. I-am
dat. Pe la amiază a murit. Împrejurul meu sînt numai
morţi şi răniţi. Toată ziua m-am perpelit pe burtă şi m-a
ars soarele, dar cel puţin am ţinut Reg[imentul] la
curent cu situaţia noastră. Vrînd să sap cu lopata, o
mitr[alieră] ce trage pe la capul meu, m-a lovit chiar în
coada lopeţii. De Dl. Col[onel] Ionescu, Cd.
Bat[alionului], nu ştiu nimic. Aud că a murit Col[onelul]
Săndulescu. Slt. Gheorghiu şi Slt. Vişan, Lt. Varlam răniţi. Oprea al meu la fel.
15 august 1941: Aseară am băut apă. Au adus
Garabet şi Florea Radu. Ne retragem toţi pe un şanţ, la
200 m[etri] înapoi. De dimineaţă am găsit Gr[upul] Cd.
Şi Cd. Bat[alionului]. La 9.30 iar atacăm. Am intrat în
sat Kagarlik. Sunt şi nemţi în sat. Mulţi prizonieri ruşi.
La o casă am fiert porumb. Mi-a dat şi tabac. Am băut
apă multă. Omul e basarabean şi în casă are icoane.
Nu putem ieşi din sat. Inamicul trage de peste tot. Ne
mutăm cu Gr[upul] Cd. Înapoi, în nişte pomi în stînga
cîmpului trigonometric. Iar trage o mitr[alieră] pe aici.
16 august 1941: MIHAIL
Az-noapte
ne-a adus mîncare. Am
KUTUZOV
mîncat bine. De-abia
am
mîncat,
că inamicul ne-a
1745 - 1813
contra-atacat şi a dat C11 peste cap, că nu mai avea
muniţie. De dimineaţă am reocupat locurile, dar ne
pisează cu art[ileria] grea Ivan. Se crede că Ruşii au
luat prizonieri din ai noştri. Şi noi am luat de la ei.
Sîntem în infern. Nu ştiu dacă voiu scăpa sănătos.
Duminecă 17 august 1941: Tot mai prost. Inamicul sa băgat la 200 m[etri] în faţa noastră, în sat. Au 21 care
de luptă şi peste 2000 oameni. Ieri ne-a topit cu

artileria şi mitr[alierele]. Azi n-au tras deloc cu art[ileria],
dar trag cu mitr[alierele]. Am primit scrisoarea lui
Ţenea. Ieri am primit 2 pach[ete] ţig[ări], Cîlea. Ora 15:
Mi-a omorît pe Ene Şt[efan] în groapă.
Puţin după ce am scris cele de mai sus se produce
atacul rusesc însoţit de care ce năvălesc peste noi ca
nişte berbeci, distrugînd mitr[aliere], tunuri şi strivind
oamenii. Toţi (aproape) au fugit. Col[onelul] Ionescu,
Cpt. Opaschi, Slt. Bîrcă, Neagu şi Stroescu, Nistor şi
încă alţii rămîn pe loc. Cpt. Opaschi se suie cu o
p[uşcă] mitr[alieră] pe şenilata de la A.C. şi intră între
Ruşi, apoi fuge. E rănit grav pe şenilată şi a doua zi
moare.
18 august 1941, Luni: Ieri, ora 17. Ruşii au atacat cu
care. A fugit tot Bat[alionul]. Papuc s-a dus peste un
car, de frică. Am dormit la o Bat[erie] de Art[ilerie]. Ne-a
dat varză şi vin. Era şi Plut[onierul] T.R. Voicu. Am venit
iar la loc. Se văd motorizate. Azi era vorba că vin
nemţii. Sînt cu Slt. Bîrcă – Nistor, Tudorache,
Manolache, Mădruşoaia, Dima şi Bucur. Să vedem
dacă ne schimbă. Părul îmi cade şi îl strîng.
Marţi 19 august 1941: Încă nu m-a schimbat. Slabă
speranţă. Inamicul se menţine tare. Bate cu art[ileria]
grea, cu tunuri şi mitr[aliere] cu dum-dum din tancuri.
Poziţia noastră e slab organizată. Trupa e neorganizată
şi în debandadă. Complect demoralizată. Pe la amiază
m-a chemat la Reg[iment], unde am găsit pe Chelaru,
Manea, Suru, Batu. Aci am găsit ţigări şi apă.
Miercuri 20 august 1941:
Lt. Comşa, care a
org[anizat] Bat[alionul] III într-o comp[anie], a reocupat
Kagarlicul. Inamicul s-a retras. Mulţi prizonieri. Foarte
mult material, şi românesc şi rusesc. Reluăm
mişcarea. Trecem Kagarlicul, conac Rudov şi
Vasilievca (Şestacovo). Sînt cu C-da Reg[imentului].
Aviaţia rusă apare f[oarte] des. Ne camuflăm. În faţa
conac[ului] Vigoda suntem opriţi. Aci dormim.
Joi 21 august 1941: Tot pe acelaşi loc. Se
reorg[anizează] Bat[alionul] III. Trec la loc la Gr[upul] Cdă Bat[alion] III. Pe seară pornim spre Vigoda. Ne
oprim în porumb, unde găsesc un tractor. Aci ne vine
masa şi dormim în porumb. Am dat cu benzină din
tractor pe corp şi haine contra paraziţilor.
Vineri 22 august 1941: Nici nu am apucat să dormim
bine, că Bat[alionul] e sculat şi pus în marş. Înapoi.
Trecem şi de Kagarlic spre Iassca. Ne oprim pe la ora
10 într-o plantaţie de salcîmi, departe de front. Sîntem
înapoi cu 10 Km faţă de Tolmacev, unde e Şoimul. De
cîteva zile a apărut aviaţia engleză, care bombardează
intens. Azi noapte ne-a ţinut la pămînt de 2 ori câte 10
minute. A aruncat rachete cu paraşută.
Sâmbătă 23 august 1941: Pe acelaşi loc. Mîncare
bună şi de două ori.
Duminică 24 august 1941: Tot pe acelaşi loc. Ţigări şi
fotogr[afii] Reg[imentul] M1.
25 august 1941, Luni: Tot pe acelaşi loc. Plouă.
26 august 1941, Marţi: Pornim spre Tolmacev, unde e
Reg[imentul]. Ne oprim într-o plantaţie de salcîmi pînă
Continuare în pagina 10
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seara, cînd plecăm spre Bieliaevca. Aci găsesc pe Dnii maj[ori] Vîlceleanu şi Dunilescu.
27 august 1941, Miercuri: Stăm în Bieliaevca. Sunt şi
nemţi. Sat de Ruşi. Au icoane. Fete frumoase.
28 august 1941, Joi: Aseară ne-am mutat 500 m[etri].
Am vizitat o cazemată azi. Am primit o scrisoare de la
Ţenea.
Vineri 29 august 1941: Pe acelaşi loc. Cîţiva Ruşi cu
arme arestaţi. Găinile de fiert. Baie într-un bazin
alimentat de Nistru.
Sîmbătă 30 august 1941: Pe acelaşi loc. Se
complectează muniţia, 2 u[nităţi] f[oc]. Rusul de la casa
aceasta a fost arestat ieri, că avea armă. Şi fiul său a
fost arestat, dar i-am dat drumul. Are două fete foarte
frumoase. La 12 am fost la trenul de luptă, de unde miam luat cîteva lucruri. Am primit 2 c[ărţi] p[oştale] de la
Niculina şi de la Neica Niculae. Şi una de la tatăl lui
Stănculescu. Se aude de plecare înainte spre Odessa.
Dl. Mareşal A[ntonescu] a fost la Şoimul şi a chemat şi
comandanţii de unităţi. Ieri am fost la uzina de apă,
unde am făcut baie cu toţi băieţii Gr[upului] Cd.
Alaltăieri am fost cu Dl. Vicol.
Duminică 31 august 1941: Aseară ne-am pregătit de
plecare, dar după ½ oră de aşteptare a venit ordin să
nu mai plecăm. M-am împrietenit în schimb cu cele
două rusoaice, iar mama lor mi-a dat în cărţi. Mi-a spus
că nu voiu merge la Odessa şi că voiu scăpa sănătos,
că voiu primi o scrisoare de la un bărbat şi peste 6 zile
voiu pleca la Bucureşti. Azi am scris lui tatăl lui
Stănculescu şi lui Neica Niculae. După masă am jucat
un poker cu Nistor şi Muller. Se aude că diseară vom
pleca. Pe seară iar am stat de vorbă cu rusoaica. O
cheamă Marusia. De dimineaţă am stat de vorbă cu
mai multe rusoaice la poartă.
Luni 1 septembrie 1941: Aseară am plecat din
Bieliaevca. Mi-am luat Dasvidania de la rusoaice,
cărora le pare rău că plec. Mama lor mă asigură că
peste 5 zile voiu fi la Buc[ureşti], că aşa a văzut în cărţi,
şi cu toate mă roagă să dau pe la ele cînd voiu trece
înapoi. Le-am promis. Pe la miezul nopţii ne oprim întro vie şi nişte plantaţii (bandă de protecţie) între satul
Freudenthal şi Petherstal. E ora 10. A apărut aviaţia de
2 ori până acum, câte 7-8. Trage A[rtileria] A[ntiaeriană]
a noastră de mama focului. Artileria noastră cu cea
rusă se duelează. Se aud şi mitr[aliere] – ceva mai
departe. Suntem cam la 7 Km înapoia frontului de la
Odessa.
2, 3, 4 septembrie 1941: 2, 3 şi 4 stăm pe loc. Aviaţia
KUTUZOV
rusă toată ziua MIHAIL
sunt aici.
Au doborât 2 avioane
1745noastre.
- 1813 Ostaşii noştri dorm mult
româneşti sub privirile
şi au masa de 2 ori pe zi. În 3 şi 4 am jucat pocher în
cortul meu cu Nistor, Manole şi Muller.
Vineri 5 septembrie 1941: Astă-noapte am pornit spre
Odessa. Trecem pe lângă P.C. Reg[iment] 13
Inf[anterie] şi las o carte de vizită lui Ianisevschi, care e
la Bat[alionul] I. Ne oprim tot într-o bandă de protecţie,
la 10 Km înapoia Odessei şi la 2 Km în spatele
frontului (Reg[imentul] 13 Inf[anterie]). Ziua aviaţia rusă

vine cam în fiecare oră şi ne vizitează. Trag A[rtileriile]
A[ntiaeriene] româneşti şi nemţeşti îngrozitor, dar
degeaba. Suntem rez[erva] Diviziei. Vulturul e înapoi.
Voevodul în dreapta, iar Vardarul stă pe loc.
Sîmbătă 6 septembrie 1941: Tot pe acelaşi loc, la 10
Km de Od[essa]. Se trage cu tot felul de armament şi
se înaintează greu. Bat[alionul de] Asalt se află în
Josefsthal. Am scris 4 c[ărţi] p[oştale] – Niculina,
Ţenea, Nenea Gică şi Ţaţa Gherghina. Pe seară a
început să tragă pe lîngă noi cu art[ileria] grea. Un
plut[on] din stînga a fugit în plantaţie. Mîncare ni se
aduce tot seara.
Duminică 7 septembrie 1941: Astă noapte iar a fost
aviaţia engleză de bombardament. Lansează rachete
cu paraşută şi bombardează. De altfel, în fiecare
noapte vin. Ieri toată ziua ne-a mitraliat aviaţia rusă de
vînătoare, cu tot tirul Art[ileriei] A[nti] A[eriene] şi al
mitr[alierelor] noastre. Au devenit foarte îndrăzneţi. Se
coboară fără teamă până la 50 m[etri]. Aseară o unitate
de-a noastră a fost atacată la baionetă şi respinsă, dar
au contraatacat şi i-a dat înapoi pe Ruşi (R[egimentul]
54 Inf[anterie]). Aseară s-a dat cîte 3 pach[ete] ţig[ări]
Plugar de om. Azi e o zi f[oarte] frumoasă. Un soare
cald. Un tren greu sau un aruncător de mine rusesc
trage de f[oarte] aproape, numai pe lângă noi. Este
foarte multă art[ilerie] amplasată pe lîngă noi, şi pe ea
o caută. Ieri au apărut şi câţiva nemţi, care au întins
fire telefonice. În acest moment aviaţia rusă
bombardează. Mai la stînga noastră e şi art[ileria]
germană. E ora 8. Orele 16: Azi iar a sosit aviaţia lor,
ca şi a noastră. A lor a bombardat pe lîngă noi.
Degeaba trage Art[ileria] A[nti] A[eriană] germană şi a
noastră, că nu doboară nici unul. Aici suntem în
rez[erva] Diviziei şi suntem băgaţi înainte pentru că
avem front şi în dreapta şi în stînga. Nici vorbă ca Ruşii
să cedeze, cu toate că mereu se iau prizonieri, printre
care şi civili şi marinarii din portul Odesa. Doamne!
Doamne! Când va înceta acest măcel de
oameni? Ieri ne-a luat Comp[ania] 9 (Cpt. Tănase) şi a
dat-o la Bat[alionul] I. Mai suntem aici Comp[ania] 10
(Lt. Tomescu) şi 1 ½ Plut[oane] din Comp[ania] 12
(Cpt. Fudulu). În faţă avem Bat[alionul] 10 Asalt al
D[iviziei] 14. Chiar în acest moment se aude ţăcănitul
mitralierelor ruseşti. Din cînd în cînd cartuşe rătăcite
fluieră pe lîngă noi. Cu 15 minute mai înainte am
mîncat o salată de roşii aduse de Geoagiu de ieri din
apropiere, unde sunt cîteva hectare.
Luni 8 septembrie 1941: Aseară Ruşii s-au infiltrat la
un flanc, în timp ce aviaţia lor ne mitralia, iar art[ileria]
lor grea trăgea. În faţa noastră s-a produs panică în
trenurile (eşaloanele) de luptă şi au început să fugă
înapoi cu care, căruţe, maşini etc. Cîteva maşini
nemţeşti, care erau acolo cu nemţii lor, fugeau înaintea
alor noştri. Abia pe seară s-a putut opri fuga lor înapoi
şi s-au trimis la loc. În schimb, unitatea din prima linie a
luat toţi Ruşii prizonieri – cam 300. Azi noapte iar a
bomb[ardat] art[ileria] şi aviaţia. Toată lumea dormit la
găuri. Azi a venit aviaţia lor de 2 ori pînă acum, la ora
Continuare în pagina 11
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12. Suntem tot pe acelaşi loc. Orele 18: Azi am împlinit
27 de ani. Este Ziua de Naştere a Maicii D[omnu]lui.
Aviaţia rusă a mai venit încă de două ori pînă acum.
Acum, pe seară, 7 de-ale lor s-au luptat cu 4 italiene,
fără rezultat. Se aude de plecare în prima linie. Să
vedem cu ce vine Dl. Col[onel] Ionescu, că a fost
chemat la Reg[iment]. Doamne! Dumnezeule al nostru
care toate le vezi şi le cîrmuieşti, Unule întru bunătăţi şi
Iertător, ai milă şi de robii tăi smeriţi şi ocroteşte-i. Fă
ca acest măcel de oameni să înceteze şi îndreaptă
paşii celor cu frică şi cu Credinţă în Tine, spre biruinţă.
Marţi 9 septembrie 1941: Nu am plecat de pe acest
loc. Probabil azi sau diseară, căci Reg[imentul] s-a
mutat înaintea şi în dreapta noastră. Diviz[ia] 8 care era
în faţă s-a mutat la dreapta. În faţă, unde era D[ivizia]
14, a intrat D[ivizia] 10 cu P.A. proaspătă. Nici nu a
auzit bine de Rusia. Timpul noros. Astă noapte a plouat
puţin şi a fost întuneric. Se vedeau reflectoarele ruseşti
care căutau aviaţia noastră. Din Odessa îi
bombardează noaptea de îi stinge. În timpul nopţii a
sosit un detaşament de la P[unctul] S[anitar], între care
şi Marin Ilie al meu fără inelarul stîng. De dimineaţă a
venit Câlea pe la mine. Căuta firul Div[iziei]. O schijă a
căzut între el şi Slt. Stroescu. Aseară mi-a transmis
Bâscoveanu de la Andrei, care a fost evacuat fiind
rănit. E ora 9. Aviaţia lor n-a apărut deloc pînă acum.
Operaţiile stagnează. Doar bubuiturile de art[ilerie] se
aud din cînd în cînd. Acum se aude în faţă foc de
infanterie. Am scris lui Ţenea foaia aceea.
Miercuri 10 septembrie 1941: Nu am plecat aseară.
Cred că diseară. Se aude că mîine va fi atacul general.
Am primit o c[arte] p[oştală] de la Marin Costea. De
dimineaţă ne-a vizitat aviaţia rusească. Peste tot pe
aici e amplasată art[ileria] germană f[oarte] grea.
Aseară trăgeau de zor în timp ce proiectoarele ruseşti
luminau cerul. Erau vreo 20. Ieri mi-a venit Marin Ilie şi
încă doi proaspeţi: Speriatu şi Geolu. Suntem pe
acelaşi loc. Unele unităţi din faţa noastră au ajuns pînă
la 4 Km de Odessa. E ora 9. Aseară am pornit pînă la
Reg[iment] tot Bat[alionul], dar ne-a înapoiat.
Joi 11 septembrie 1941: Sîntem pe acelaşi loc în
lizieră. Aseară am plecat tot Bat[alionul] să intrăm pe
poziţie, dar de la P[unct] C[ontrol] Voevod (pe şanţul
anticar) ne-a înapoiat. După ce strînsesem trei bobine
cablu, am întins din nou. La sosire m-a luat în primire
Dl. Col[onel] Ionescu ca să plec la Reg[iment] că nu
sînt bun, deoarece cu ½ oră mai înainte nu mergea
telefonul. Cum să meargă, cînd sute de căruţe şi cai
merg peste cîmp şi rup firul?
Vineri 12 septembrie 1941: Azi noapte am plecat spre
poziţie. Am strîns firul pînă la P[unct] C[ontrol]
Reg[iment] pe şanţul anticar şi am pornit după
Bat[alion]. De-abia l-am găsit. Pe drum un glonţ inamic
m-a lovit în spate solid, dar a fost rece şi nu m-a găurit.
Suntem la cota 61,3 spre Dalnic. De dimineaţă s-a
început atacul. Bat[alioanele] I şi II lucrează sub
ordinele D-lui Col[onel] Ionescu. S-a mers puţin şi apoi

situaţia a devenit grea la Bat[alionul] I. S-au luat la
300 prizonieri, tunuri ruseşti, armament, muniţie şi
echipament. Aici e şi mai rău ca la Kagarlic.
Efectivul s-a redus la ½. Morţi, răniţi şi dispăruţi.
Bat[alionul] asalt e în stânga noastră.
Sîmbătă 13 septembrie 1941: Tot pe acelaşi loc.
Inamicul presează către noi. Toată noaptea n-am
dormit din cauza legăturilor telefonice, care într-una
erau rupte de căruţe. Ruşii ne-au bătut toată
noaptea cu art[ileria] grea şi-au bombardat cu
aviaţia. Aseară ne-a adus masa. Pentru azi
conserve. De dimineaţă a venit iar aviaţia rusă şi
unul de bomb[ardament] a fost doborît, dar a căzut
tot la ei. Efectivele noastre sunt f[oarte] reduse şi
inamicul presează. Nu aş vrea să mai trăiesc clipele
de la Kagarlic, dar tare mi-e frică. Aici pare că
sîntem şi mai rău. Sînt orele 11 acum. Vom mai
rez[ista] cu voia lui D-zeu.
Luni 15 septembrie 1941: Ieri a fost Duminecă şi
Ruşii au atacat cu care de luptă. Bat[alioanele] I şi II
au rezistat f[oarte] greu. Foarte mulţi morţi şi răniţi,
în special ofiţerii sunt distruşi. Hubst şi Stratulat au
fost răniţi. Lt. Tomescu, cocoşatu Doncescu şi mulţi
alţii răniţi. Trei care inamice au fost arse de ai noştri.
Aseară m-a trimis de la Bat[alionul] III la II, în locul
lui Hubst. Azi dimineaţă era să mă trimită la B.2 / 2 /
g. Vt. Cu ap[aratul] Radio, dar acolo e Niculescu cu
al lui. B.2 – 2 / g. ne-a depăşit aseară şi acum au
atacat cu care. B[atalionul] II al nostru a rămas pe
loc. De aici de vede Dalnicul şi Odessa. Ora 9.
Marţi 16 septembrie 1941: Pe seară am adus aici
şi Gr[upul] Cd. al Bat[alionului] III, din înapoi, cu
care plec înainte în prima lizieră. Azi de trei ori am
atacat noi pe Ruşi şi Ruşii ne-au respins. Aviaţia lor
a apărut din nou. Aseară am mîncat la popota
Bat[alionului], ca şi în seara aceasta. Aici este un
adevărat infern. Deşi s-au adunat o mulţime de
morţi, totuşi cîmpul e plin de morţi şi peste tot
miroase a hoit, dar ne-am obişnuit. În iad cred că
nu este atîta foc ca aici. Trag Ruşii cu tot felul de
armament. În trei zile s-au luat 700 prizonieri, iar
cîmpul este plin de echipament. Ei sunt foarte mulţi,
iar noi mai puţini de sfertul lor. Avem şi 7 care, care
s-au retras aseară.
Miercuri 17 septembrie 1941: De dimineaţă cînd
m-am deşteptat aud vorbindu-se nemţeşte înapoia
mea şi huruit de maşini. În sfîrşit au sosit mult
aşteptaţii Germani pentru asaltarea Odessei. Toţi
sunt proaspăt bărbieriţi şi curaţi şi au curaj. Am
văzut o frumuseţe de marş de apropiere şi atac. Au
f[oarte] mult curaj, dar nu mai mare ca al nostru,
însă sîntem extenuaţi după atîtea lupte şi efectivul
unui bat[alion] nu e nici cît al unei comp[anii]. Un
şofer drăguţ mi-a dat benzină pt. bricheta care o am
de la Slt. Georgescu (grasu). Azi noapte am visat că
îmi venise înapoi scrisoarea ce-am trimis-o lui
Neica Niculae, pen’că scrisesem în ea că sunt pe
Continuare la pagina 12
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aceleaşi meleaguri pe care el a fost, şi se înţelegea că
la Odessa. L-am visat şi pe Ţenea. Ora 10.30. Cred că
e ora 14. Sînt în groapă cu Marin Ilie (Buzdugan) din
Băneasa, al cărui tată e din Găeşti. Sînt foarte
deprimat. Chiar acum 5 minute mi-a omorît pe Nanu
Marin din Gr[upul] Cd., care era în picioare. Venea spre
groapa lui şi o mitr[alieră] care trage în faţa noastră,
drept pe la capul meu, l-a lovit în inimă. Doar a gemut
şi a murit. Dumnezeu să-l ierte. Nemţii ne-au depăşit,
dar nici ei nu pot înainta. Ruşii sînt bine organizaţi. De
dimineaţă au pornit atacul la ora 9.10 şi trec răniţi şi de
ai lor. Au şi morţi destui. Pe această primă lizieră din
faţa Dalnicului sîntem amestecaţi cu Nemţi. Îi aud deaici cum vorbesc. Doamne, Doamne! Ce e viaţa
omului. Acum o oră era vorba ca noi să ne retragem
(Gr[upul] Cd.) la Reg[iment] pe şanţul anticar şi ne
părea bine la toţi. Poate Dumnezeu ne ajută ca mîine
să avem o zi mai bună ca pînă acum, dar el nu avut
parte de această speranţă. Doamne, odihneşte-l în
mijlocul celor drepţi.
Miercuri 17 septembrie 1941 – orele 17: Ne-am
retras în vale la 2 Km de front. M-a impresionat f[oarte]
mult moartea lui Nanu. Aici în vale nu mai vin cartuşe,
dar e ceva groaznic cîţi răniţi sînt aici. Îmi va rămîne
veşnic în amintire cu cîtă jertfă s-a cucerit această
creastă din faţa Dalnicului, unde terenul e neted ca-n
palmă (glacis) şi nu are decît buruieni. A fost o luptă
groaznică şi pot spune că sîntem tari, cînd cucereşti o
asemenea poziţie, unde trage ca la sfoară inamicul. În
ultimele zile de cînd am primit acea scrisoare de la…
îmi stă veşnic în memorie şi mă gîndesc la ea … Oare
Ţenea cu Stela ce va fi făcînd? Ce clipe de nebunie am
trăit cu el împreună şi ce clipe de groază am trăit pe
aici. Şi sînt singur. Ruse s-a dus şi el la Buc[ureşti]
rănit uşor. Tănăsescu la fel. Cîteodată sînt invidios pe
ei că au fost răniţi şi au scăpat şi eu nu sînt în gaură.
Aviaţia e deasupra.
Joi 18 septembrie 1941: După ce am colindat tot
cîmpul împreună cu Comp[ania] Pionierii – 1 gr.
mitr[aliere] şi Gr[upul] Cd. Bat[alion] III, ne-am întîlnit
cu Plut[onierul] Enăchioaia şi am mers la colhozul
mare de lîngă acela ars de Asaltul nostru. Azi am găsit
Cd. Reg[imentului] şi cercetare. Ne-am băgat iar într-o
lizieră. Aci se aude că intrăm din nou pe front, ba că
mergem la Bucureşti. D-zeu ştie ce va mai fi. Aseară
pe la ora 2 a venit Pl[utonierul] maj[or] cu masa. Orele
9. Orele 11: Acum 5 minute a căzut un proiectil la 2
m[etri] în spatele meu. Eram în groapă în genunchi şi
mîncam. Odată s-a spart şi m-a acoperit cu pămînt. A
rănit un artilerist din 2 gren[adieri] şi a omorît curierul
Reg[imentului] de la Div[izie], care aducea un plic. Era
în picioare pe drum, la vreo 7 metri. Şi acum îmi vîjîie
urechile şi am numai ţărînă pe faţă, prin cap şi pe
haine. Pîinea, roşiile şi sarea mea le-a făcut totuna cu
pămîntul. Au trecut căruţe şi 2/2/gV. şi i-a văzut. Apoi a
apărut şi aviaţia care ne-a mitraliat. Orele 17: Intrăm
din nou pe poziţie. Se aude de atac la baionetă, că
inamicul a pătruns la stînga noastră.

Vineri 19 septembrie 1941: Am plecat. Din
Bat[alioanele] II şi III s-a făcut o comp[anie]. Cpt. Fudulu
şi Lt. Soare – comp[ania] cercetare. Am org[anizat] un
Gr[up] Cd. din II şi III. Cele 2 comp[anii] au pornit aseară
să facă leg[ătura] în stânga Bat[alionului] I şi v. Gr. Pe
drum s-au întâlnit cu un Bat[alion] din 5 Gr. Legătura s-a
făcut şi cele 2 comp[anii] sunt aproape înapoia Gr. care
are legătură cu Bat[alionul] I – Popescu Oituz. Azi noapte
am dormit într-o văgăună unde a fost art[ileria] rusă.
Sunt gropi făcute de ei. Am dormit cu Marin Ilie. Pe la ora
1 ne-am echipat să plecăm, dar am rămas pe loc fiindcă
legătura se făcuse. Azi noapte am visat o nuntă cu Neica
Niculae, Ţaţa Lina şi Gherghina, dar nu ştiu cine erau
mirii. După ce ne-am sculat să plecăm şi ne-am culcat
iar, am visat pe …… cu care mă însurasem. Am mai
visat-o odată. Ce va fi însemnînd asta oare? E ora 8.
Sîmbătă 20 septembrie 1941: Ieri am stat acolo pe loc.
Aseară am fost trimis la Gr[upul] Cd. Bat[alion] I. Am
instalat centrală şi Radio. Din tot Reg[imentul] s-a format
un bat[alion] (Popescu Oituz). Azi din nou am atacat. Se
merge greu. Nu mai sunt oameni. Acum e un măcel în
faţă. Şi dinapoi ne spune mereu să mergem pînă la unul.
Ora 10.30.
Duminică 21 septembrie 1941, ora 15: Sîntem în toiul
luptei, în timp ce alţii cine ştie ce bucurii şi plăceri au. Nu
mai putem merge deloc. Ne-a dat şi Bat[alionul] 6 şi
acum să vedem ce facem. Ieri pînă pe seară nimeni nu a
putut înainta. Apoi Lt. Comşa (eroul) a plecat cu
compania lui. S-a apropiat de Ruşi pînă la 50 m[etri] de
barajul nostru de art[ilerie]. Cu 40 de oameni a pus pe
fugă un Bat[alion] de bolşevici şi a ocupat o lizieră. De
dimineaţă mi-a rănit pe Cristea Savu, pe care-l pusesem
să taie un salcîm pt. a ancora firul lui Voevod. Pe urmă
Dl. maior Oituz m-a trimis pînă la Lt. Comşa în linia I-a,
să repar telefonul. M-am dus bine, dar la întoarcere s-a
ţinut unul cu o mitr[alieră] de capul meu pînă am ajuns.
După masă am mîncat un pepene. Vâlcea (971) a
înaintat un pic.
Luni 22 septembrie 1941: În fine. Aseară au venit
ofiţerii de inf[anterie] în recunoaştere, să ne schimbe. Se
spune că vom pleca la Bucureşti. Dar grozavă
dezamăgire. Nu numai că nu ne-a schimbat, dar azi iar a
trebuit să atacăm. A mai venit şi artilerie aci. Avem 3
diviz[ii] art[ilerie] la un bat[alion], plus 3 diviz[ii] grup
ansamblu. Acum văd că ăştia pleacă în altă parte la
recunoaştere. E ora 11.30. Aseară Manea a adus
pepeni. Acum e şi Dobrică C-tin lîngă mine.
Marţi 23 septembrie 1941: Ziua de azi a trecut ca şi
toate celelalte, a trecut f[oarte] greu. Atacul început n-a
reuşit. Dl. Lt. Comşa, spaima ruşilor, a fost rănit. Aseară
iar m-a înjurat Clei. În furie a schimbat oamenii cu
Comp[ania] Pionieri.
Miercuri 24 septembrie 1941: Azi avem o zi liniştită. E
ora 10. De dimineaţă ne-au bătut cu Branduri. Azi nu mai
atacăm. Aşa cred, dar nu ştiu precis. Reg[imentul]
organizează din nou un Bat[alion]. Azi noapte a venit
Teodosescu. Ce-am mai păţit şi cu el. Întîi Clei şi pe
urmă el. Firele astea telefonice m-au
Continuare în pagina 13
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înnebunit. Am 7 fire în centrală: Voevod, Postul de prim
ajutor, Cabina Clei şi Oituz, Staţia Vâlcea (671 Ciută),
Stela (Butoi 502), Petrică şi apoi eu. Acum a sosit
aviaţia rusească.
Joi 25 septembrie 1941: Sîntem pe acelaşi loc, în
apărare. Pionierii sînt pe loc[ul] Grup[ului] Cd.
Bat[alioanele] II şi III sunt date la Comp[anie]. Papuc,
Marin Ilie şi Speriatu au dispărut. Am cu mine pe
Manea. Dinu şi Sorică cu telef[oanele] la Pionieri. Ieri a
venit Slt. Negoescu, rănit la Ţiganca. Am vorbit cu
Câlea la telef[on] şi a venit şi Tănăsescu. Cu ţigările
stau bine. Au sosit. Aseară mi-a rănit pe Neagu. Îl mai
am pe Brîndă. Ruşii n-au mai vorbit la microfon aseară.
Au vorbit alaltăieri seară, dar eu dormeam. Ora 8.
Ţenea şi Stela.
Vineri 26 septembrie 1941: Ieri am fost în linia I-a. Azi
ca şi ieri stăm pe loc. Trag cu nişte Bofforsuri în noi de
zici Doamne, Doamne! Am jucat poker cu Cucui, Fota
şi Stănescu într-o groapă şi Ruşii trăgeau în noi cu
art[ileria]. Se aude că diseară ne va schimba M[ihai]
V[iteazul].
Sîmbătă 27 septembrie 1941: Azi noapte B.1 / 2Gr.
ne-a luat locul şi ai noştri au plecat. Am rămas cu
Gr[upul] Cd. pînă la ora 11 azi, pînă şi-au stabilit toate
legăturile. Cu ce bucurie şi groază ne depărtăm de
acest iad. Am venit pînă în Freudenthal, departe de
focul ruşilor. Aci am mîncat, căci sîntem nemîncaţi de
alaltăeri seară. Pe seară pornim în marş. Nu ştim
încotro. Se aude că vom intra din nou. S-a făcut
org[nizarea] Reg[imentului] pe 2 Bat[alioane] şi cu
Bat[alionul] 671.
Duminică 28 septembrie 1941: După 24 Km de marş,
pe la orele 00 oprim la conac[ul] Tolmacev unde stăm
pînă seara, cînd din nou pornim în marş spre
Bogdanevca.
Luni 29 septembrie 1941: După 60 Km marş, la orele
11 oprim în ….. Suntem foarte neliniştiţi. Nu ştim ce
soartă vom avea. Se aude că din nou vom intra.
Marţi 30 septembrie 1941: Azi noapte am dormit tot
aici în ….. Aseară ne-a dat ţuică de la Reg[iment]. Am
dormit de ieri de la ora 6 până azi la 7. Eram rupţi de
oboseală. Pe drum ne tîram decât mergeam. Azi am
spălat rufele. Ni s-a dat rom la ofiţeri şi subof[iţeri]. Se
aude că vom merge la cotul Niprului sau în Crimeea ca
trupă de ocupaţie. În fine, ne culcăm din nou aci, dar la
ora 9 (21) sîntem sculaţi şi pornim în marş. Acum e
acum. Încotro vom apuca?
Miercuri 1 octombrie 1941: D-zeu ne-a avut grijă. Am
mers numai 20 Km şi încă spre Nistru. E bucurie.
Oprim în Poniatovschi. Azi dimineaţă am mîncat şi
lapte. E ora 12. De aici să vedem încotro plecăm.
Joi – Vineri 2-3 octombrie 1941: Tot în Poniatovschi.
Stăm binişor. Se găseşte lapte, ouă şi găini. Aseară am
jucat poker cu Cucui, Rafael şi Stănescu. Am pierdut
500 lei. Se vorbeşte fel de fel. Ne-au mai sosit oameni
şi echipament. Se complectează efectivul.
Sîmbătă – Duminică 4-5 octombrie 1941: În acelaşi
sat. Facem instrucţie şi cură de lapte. Nimic nu se ştie

ce vom face. Orele 8. Azi va da din nou ţuică şi se
vor
împărţi
şi
decoraţiile
din
Basarabia
cinematografic cu jurnale de război, privelişti din
Bucovina şi Stan şi Bran eroi fără voie. Într-o zi au
plecat oameni să facă cartiruirea înspre front, dar nu
au mai plecat. Facem mereu instrucţie de dimineaţă
şi după masă curăţenie. Mai joc pocher cu Câlea şi
Lambe. Sosesc mereu răniţi din ţară la Reg[iment].
Joi seara, 9. X. ’941, plecăm spre front.
10 octombrie 1941, Vineri: După 30 Km oprim în
Vandalevca. Stăm pînă seara. Se aud tunurile pe
frontul Odessa. Seara iar plecăm. Mergem spre
front.
Sîmbătă 11 octombrie 1941: Ne-am apropiat de
frontul Odessa, între limanuri (Kujalnic şi Hadjibu).
La ora 1 sosim în Leonopol (Covulevsca) unde
oprim după 25 km. Sîntem pe malul Kujalnicului.
Greaua rusească bate pînă aproape de aici. Ce
marş tîmpit. Vîntul a bătut şi bate puternic, dîndu-ne
tot praful în ochi. Frig, tare frig. În faţă pe front,
avem o brigadă de fortificaţii, front pasiv. Oare va fi
misiunea noastră? Nu ştim. Am dormit la şoferii unei
baterii de A.c.A. din Gr. 5. Întreb de Nae Florea şi-mi
spune că e în ţară la Băneasa cu o baterie de
proiectoare. Orele 9.
Duminică 12 octombrie 1941: Tot pe acelaşi loc.
Am jucat poker cu Tănăsescu. Am dormit la aceiaşi
şoferi din Gr. 5 A.c.A. Bat. 134 sect. I-a. Între ei un
marinar pe nume Mihalache Alex[andru] din C-ţa
(Constanţa – n. ed.). Povesteşte despre navigaţie.
Timpul f[oarte] frumos. Pe malul limanului acesta
mă cuprind multe doruri şi amintiri. După masă,
Reg[imentul] adunat. S-a schimbat Dl. Col[onel]
Săulescu şi Nicolaescu. Nu au…
Luni 13 octombrie 1941: La Bat[alion] Dl. Maior
Iliescu de ieri. Astă noapte f[oarte] întuneric şi a
început furtuna. Apa limanului se agită în valuri
neîncetat, ca un om în lanţuri pe care vrea să le
rupă. Ofiţerii au fost la recunoaştere de dimineaţă.
Diseară la ora 18 vom intra în luptă. E ora 16. Pînă
la 14 am jucat pocher cu Lambe. Vom intra din nou
în luptă, tot pt. a ataca. Care ne va fi soarta D-zeu
ştie. Limanul acesta cu apa-i în continuă zvîrcolire
îmi inspiră groază. Ora 16.30: Am plecat de lîngă
şoferii aceia de la A.c.A. şi mă simt f[oarte] neliniştit.
Nu-mi vine să mă despart de ei. Mai ales de acel
marinar, care mi-a povestit atîtea. Marea mă atrage,
nu ştiu de ce. Îmi dă fiori de groază, dar îmi place.
Mi-e dragă aşa, cu toate primejdiile ce ţi le oferă ea.
Marţi 14 octombrie 1941: Am intrat pe poziţie. Ne-a
băgat înapoia Bat[alionului] II. Nu se aud
împuşcături. Doar artileria se duelează.
Miercuri 15 octombrie 1941: Aseară ne-a retras
înapoi în Leonopol. Se spune că pentru a pleca la
Buc[ureşti]. Azi am jucat iar pocher cu Lambe.
Joi 16 octombrie 1941: Azi ne-a scos la instrucţie,
dar pe la ora 10 ne-a chemat în cantonament. Să
fim gata de marş. După ce se dă masa şi la popotă,
Continuare la pagina 14
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Întrebări pentru Ăl de Sus

la ora 12.30 pornim spre Odessa. Pînă acum tot felul de
zvonuri că Ruşii s-au retras şi ai noştri au intrat în Odessa. Pe
drum ne-a luat cu maşini şi ne-a adus la marginea de N[ord]

Motto: “Am discutat măsuri pentru a crește riscul de infectare în

a Odessei. Odessa e inundată. Peste tot numai apă, ¼ din

spitale a cadrelor medicale și a pacienților”
(Ludovic Orban, 27.03.2020

partea de jos a clădirilor este în apă. Peste tot arde. Oamenii
sunt pe case. Nici o rezistenţă inamică. Ora 17.
Vineri 17 octombrie 1941: Aseară am intrat în Odessa.
Femeile ne rîd. Oamenii între 15-50 ani sînt arestaţi. Casele
distruse. Bombardate şi distruse de aviaţia noastră. Străzile
pline de vagoane de tramvaie, camionete auto şi chesoane.
Baricade cu câte 3 rînduri de mitr[aliere]. Oprim pe străzi
aproape de centrul oraşului (Novo-Bazar). Jaful populaţiei
civile e în floare. Ostaşii noştri la fel, caută. S-a găsit vin,
zahăr, cafea, ceai etc. Tutun etc. Şi se spunea că pop[ulaţia]
Odesei nu are ce mânca. Multe femei. Toţi ostaşii s-au dat la
trup. Mi s-a adus un patefon. Sîntem în hala de carne a
oraşului. La ora 12 ne adunăm în spitalul vechi, de unde
pornim. Seara ajungem în Gniliacov, unde cantonăm. În
Odesa a rămas D[ivizia] 10 – 30 Km.
Sîmbătă 18 octombrie 1941: Din nou în marş.
Avem ocazia să vedem toate lucr[ările] de
org[anizare] T. ale Ruşilor. Oprim în Donceva după
28 Km.
Duminică 19 octombrie 1941: Din nou la drum.
Seara oprim în Poniatovschi unde am mai fost
înainte. 24 Km. Pe drum am văzut c[alea] f[erată]
care s-a separat şi s-a făcut pe ecartamentul
nostru. Reţeaua telef[onică] şi telegr[af] reparată.
Luni 20 octombrie 1941: Stăm în Poniatovca. Mai
sus de unde am stat înainte.
Marţi 21 octombrie 1941: Pornim la ora 10 la
drum. Seara oprim în Bagai, la 2 fete.
Miercuri 22 octombrie 1941: Stăm pe loc. Plouă.
Drum rău.
Joi 23 octombrie 1941: Pornim spre Tiraspol, prin
care trecem spre seară. Podul peste Prut îl trecem
noaptea, apoi Tighina-Calfa. Dorm f[oarte] prost.
Toţi oamenii rămîn pe drum.
Vineri 24 octombrie 1941: M-am sculat şi am
pornit în Teliţa, unde stau la o moară de vînt pînă a
doua zi. Aci dau de vin şi păsări.
Sâmbătă 25 octombrie 1941: Pornim şi oprim în
Roşcana.
Duminică 26 octombrie 1941: Îmbarcăm în
Bulboaca.

1. Faptele
În 2010, regimul Boc-Băsescu a stabilit durata medie de
viață a pensionarilor la “6 ani” după încetarea activității,
apoi… “părăsirea pe cale naturală a sistemului”.
În 2012, într-o scrisoare către celebrul secretar de stat de
la Finanțe, Gherghina, și mai celebra madame general Maria
Lupu (șefa Direcției Financiare a Armatei) a declarat că se
realizează “mari economii la bugetul de stat, fond pensii
militare” pentru că rezerviștii mor, numai la Ministerul
Apărării, “cîte 250 pe lună” (per total sistem circa 500, astăzi
circa 600/lună).
În 2018, doamna Lagarde, de la înălțimea Bruxelles-ului,
se lamenta că “pensionarii trăiesc prea mult”!
În martie 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS)
anunța că va apare pînă la sfîrșitul anului o pandemie de
gripă de tip cu totul nou, care va secera populația. Știrea a
fost difuzată și la noi, pe 14 Martie 2019, la Pro TV.
În decembrie 2019 a apărut primul caz de Covid-19 la
Wuhan, în China și toată planeta a asistat curioasă și fără griji
la lupta eroică a chinezilor cu SARS-COV-2, apoi epidemia a
devenit pandemie la scară planetară. O pandemie care
infectează pe toată lumea, indiferent de vîrstă, dar seceră. în
proporție de 90%. bătrînii și bolnavii cronici, adică cei pe care
Fuhrerii de ieri și de astăzi îi consideră “inutili”.
În ianuarie 2020 OMS, a avertizat toate statele să ia
măsuri împotriva pandemiei, inclusiv România, dar
Președintele și Guvernul erau mai preocupați de organizarea
anticipatelor care să le asigure integralitatea ciolanului. În
plus, ministrul demisionar al Sănătății, Victor Costache, avea
alte priorități: privatizarea SMURD și îndepărtarea lui Raed
Arafat, în contextul tentativei de adjudecare de către privați a
miliardelor de lei strînse prin CASS. Nu s-a gîndit să
Continuare în pagina 15
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pregătească secțiile de terapie intensivă și să le doteze cu ce

dar și cu diversiuni în sprijin, de manipulare a atenției, prin știri

trebuie! ….....

“bombă” de “mare interes național” despre proxeneți, pedofili, și

În februarie 2020, parcă pentru a face pe plac teleaștilor

“vulpițe”. Cu un sistem medical la pămînt, dotat doar cu salarii mari

noștri, care se plictisiseră de Diversiunea “Dincă-Jack

nu și cu clădiri moderne, aparatură, mijloace de protecție și

Spintecătorul din Caracal” și, mimînd îngrijorarea, salivau

medicamentele necesare, avînd în schimb o mare cantitate de

dupa un caz Covid-19 de România, a apărut primul “infectat”,

personal medical pregătit pe bani, la fabricile de diplome, care-și

“vindecat” în 48 de ore: ucenicul tîmplar de 20 de ani, Ionuț

asumă oficial peste 30% de diagnostice greșite. Și asta în timp ce

Sergiu Zgurescu din Prigoria, Gorj, căruia i s-au pus în cîrcă

marii specialiști, adevărații specialiști au fost săltați pe bază de

petreceri la nunți și vînătoare cu un italian infectat, pe care nu-l

suspiciuni, adică de turnătorii, și reținuți pentru a trezi ura populației

văzuse săracul decît odată în viață, cîteva secunde, de la 30

față de medici. Cu o armată și o poliție supusă batjocurii și

de metri distanță, stînd de vorba cu patronul său.

diversiunilor de tot felul, în baza filozofiei burții, toți neica-nimeni cerînd

La doar o lună, însă, de la marea cacealma telecomentată,

drepturile militarilor, botezate “privilegii”, dar nesuflînd un cuvînt

ne-am trezit în situația actuală, agravată și de venirea a zeci

despre obligațiile, restricțiile, și modul lor de viață supus lipsirii de

de mii de “diasporezi” fără carte de muncă în regulă, din cele

drepturi și asumării voluntare a pierderii vieții. Astăzi, cînd este nevoie,

mai infectate zone ale Europei. Drept urmare, Guvernul ne-a

aceiași ridică osanale polițiștilor și militarilor, mulți aduși din rezervă,

făcut cadou 3 ordonanțe de urgență, militare, care suspendă

încît începe să ni se facă dor de bălăcăreala basistă despre

articolul 15 din Constitutie (drepturile si libertățile omului și

“nesimțiții cu pensii nesimțite de 20 de milioane”.

cetățeanului) și ne condamnă, practic, la detenție la domiciliu
ori șomaj.

În concluzie, dacă în 1989 aveam economic, organizatoric, și din
punct de vedere al profesionalismului, capacitatea de a rezista unei
astfel de încercări, astăzi ne bazăm în luptă contra coronavirusului pe

2. Cum ne-a surprins pandemia?

1 miliard de Euro donați de UE ca la chiori, în timp ce Franța a primit
300 de miliarde, Germania, care și-a dat singură 3000 de miliarde, la

Cu o decizie politică preocupată exclusiv de impunerea, prin

fel, iar Trump a anuntat ca a destinat în SUA, pentru salvarea

sfidarea Constituției și Democrației, a alegerilor anticipate și

cetățenilor, 2000 de miliarde de dolari. Și, dacă în 1989–1991 eram

menținerea, în acest scop, la guvernare, a acelorași

în stare să organizăm, în 24 de ore și să trimitem, oriunde în lume,

incompetenți, rejectați de o moțiune de cenzură, propuși și

spitale militare de campanie, cum am facut-o în Kuwait, astăzi ne

răspropuși de gașca prezidențială pînă cînd nu s-a mai putut

lăudăm că importăm 4 din Olanda și, cu jumătate de voce,

face nimic! Cu structurile militare pe cale de a fi din nou

recunoaștem că cele strategice ne-au fost decimate de coronavirus.

injumătățite, cu ultimii 28 de mii de luptători anti-gherilă

Din fericire, literatura celor trei Ordonanțe Militare puse în aplicare

urbană, jandarmii și cu pompierii pe cale de a fi transformați în

de… civili, ne-a consemnat la domiciliu pe noi – publicul țintă și,

civili, parcă pentru a sprijini mișcările secesioniste anunțate în

scîrbiți de aroganța, incompetența, și impostura palavragiilor

Parlament de un Poiect de Lege și în stradă de un miting la

televizați, sîntem constrînși ori să ne cățărăm pe pereți în izolare, ori

Târgu Mureș, preconizat să inceapă la 10 martie! Cu

să gîndim. Iar gîndind, în mod inevitabil, punem și vom mai pune

SMURD-ul pe cale de a fi privatizat și Raed Arafat pe cale de

întrebări incomode Ălui de Sus.

a se trezi cu dosar penal… Norocul nostru că s-a grăbit
SARS-COV2 și cele preconizate nu s-au mai întîmplat! Dar

3. Întrebări ale Românilor Americani

ne-a mai prins coronavirusul cu mari investitori români
sinuciși, închiși ori pe cale a fi condamnați, cu donații făcute de

Deja robi ai statisticilor oficiale, membrii și simpatizanții

“guvernul meu” bietelor bănci și companii transnaționale,

SCMD(Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate) din SUA ne

care ne intoxică cu produse de mîna a doua, și cu o

transmit că în această iarnă (decembrie – februarie), americanii au

uriașă diversiune televizată despre așa zise creșteri de

avut peste 30 de milioane de cetățeni bolnavi de banala gripă A. Mai

salarii și pensii, în condițiile creșterii nesimțite a prețurilor,

Continuare în pagina 16

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

„Scânteia AS''Nr.02 (88) Aprilie-Iunie – 2020

pagina 16

Continuare din pagina 15

Mai mult de 600.000 au necesitat spitalizare, iar 56.000 au

“românul nu piere”, că-l va proteja Cuvioasa Parascheva?

decedat. Iarna trecută au avut peste 80.000 de morți de gripă

Ce Ordonanțe Militare sînt operele literare date și puse în practică
de… civili?
Dacă ne permitem să suspendăm drepturile constituționale ale
cetățenilor, de ce nu luăm, manu militari, măsurile cele mai dure
împotriva nesimțiților care ignoră starea de urgență, devenind
complici la genocid și îndeosebi a speculanților, de la indivizi de
joasă speță, pînă la mari companii care inzecesc prețurile și
stochează, în scopul vinderii pe sub mînă sau prin firme paravan,
a materialelor de protecție ciordite tot de la stat? Cînd vor fi
mobilizați rezerviștii și pentru a debloca structurile administrației de
stat, infestate de nepoții si valeții de partid, de diferite culori?
Cînd vor fi repuse în funcțiune capacitățile de producție civile și
militare în domeniul mijloacelor de protecție sanitară?
Cînd și cum vor fi reabilitate, în regim de urgență, industria
farmaceutică proprie și producția de bunuri de consum de primă
necesitate?
Cînd și cum se va trece la naționalizarea, ca în alte state, a
clinicilor private, dar și a băncilor vîndute pe nimic străinilor?
Cînd va înceta “greva” magistraților care nu mai lucrează din 6
ianuarie, pentru că vrem să-i pedepsim pe infractorii ce încalcă
articolele ordonanțelor, dar nu are cine să-i judece?
Cum protejăm populația din sanatorii, azile si centrele de
detenție? Daca îi arestăm pe “infractorii” Covid-19, unde îi
inchidem sub control medical? Unde îi cazăm pe românii veniți de
afară? În hoteluri de 5-7 stele, gen Ramada, la Sibiu sau cele de
pe Litoral? În loc să plătim între 300 si 1000 lei pe noapte pentru
fiecare, de ce nu renaționalizăm hotelurile furate sindicatelor sau
nu folosim locațiile ministerelor?
De ce nu renaționalizăm cazărmile militare care s-ar preta și
ca centre de preventie, tratament, dar și de detenție? Cît despre
“suspecții” aflați în carantină, ce alt loc mai bun am putea găsi
pentru miile de cazuri, decît clădirea Parlamentului, parăsită de
parlamentarii care lucrează de acasă, online? Cu atît mai mult cu
cît, prin însăsi denumirea sa, clădirea a fost predestinată drept…
Casa Poporului?
În condițiile în care ne-am bătut joc sistematic de toate
componentele structurilor de apărare, ordine publică și securitate
națională… care este situația actuală a Armei Chimice? Au nevoie
martirii din sănătate, jandarmii, polițiștii, lucrătorii din alimentație etc.
de echipament de protecție? Unde ne sînt unitățile militare de
protecție, depozitele arhipline de alta data, poligoanele,
laboratoarele de cercetare și mijloacele tehnice NBC (NuclearBacteriologic-Chimic)? Unde sînt autocisternele de dezinfectie ale
MAN, MAI si strămoșului SRI(Securitatea)? Unde sînt celebrele
Complete 1, 2, si 3? Că ar fi putut îmbrăca astăzi toți medicii
Europei si asistentii lor! Unde este binecunoscutul PAI (Pachetul
Anti-Chimic Individual)? Că puteam dota cu el 326.000 de militari
la pace și milioane de luptători – efective de război! De ce ne-am
trezit fără ele în plin război bacteriologic? Cui i-a venit ideea, încă
din decembrie 2019, că în 2020, noi, militarii, să fim scutiți de taxele
de cimitir? A fost o premoniție, sau o invitatie? Dar, mai ales!

comună. Enorm față de situația actuală din SUA, drept care, se
întreabă, pe buna dreptate, de ce nu s-a declarat pandemie și de
ce mass media nu a făcut același circ și pentru gripa A? De ce sau luat toate măsurile stării de urgență și în SUA imediat dupa al
9-lea deces de Covid-19? Astăzi, media îi înspăimîntă și pe ei,
pentru că au ajuns la peste 100.000 de infectați și 1300 de
decedați. Și, totuși, 80.000 rămîn 80.000! Și se mai întreabă de
ce în România, țara mamă, iarna trecută, cînd ne-au murit 200 de
cetățeni de gripă numai în București, nimeni nu s-a alertat și de ce
anul acesta, după decesul nr. 49 de gripa comună, nu s-a mai
comunicat nimic, începînd isteria lamentării pentru drobul de sare
numit Covid-19, care urma să cadă? De ce au fost uitate brusc și
Elodia și declarațiile lui Dincă din Caracal, sau ale lui Klaus de la
Cotroceni despre corupție, PSD, alegeri anticipate, ori în doua
tururi? Mai mult, de ce “a trebuit să moară oameni” pentru ca
starea de urgență să se proclame, cînd avertizările oficiale au
venit la începutul lunii ianuarie și “guvernul meu” trebuia să ia
măsuri? De ce, și în SUA și în România, dotăm medicii cu hîrtie
igienică boțită pe post de mască facială și saci de gunoi în
picioare, trimițîndu-i la lupta contra SARS-COV2? De ce, în toate
statele occidentale, inclusiv SUA, guvernanții anunță că alocă
bani pentru salvarea cetățeanului, în timp ce în România continuă
să se aloce pentru salvarea băncilor și marilor corporații
transnaționale?
4. Întrebările membrilor SCMD din Țară
Consemnați la domiciliu în cea mai mare parte, membrii
SCMD sînt astăzi obligați să acționeze în condiții imposibile. Si au
făcut-o pentru că, sătui de minciuna cu “avem de toate”, au decis
să vină direct în sprijinul spitalelor și medicilor, printr-un program
de donații, țintind achiziționarea de materiale de protecție pentru
medici. A se vedea cazul Constanța! Dar, acționînd, continuă să
gîndească în baza experienței de o viață și, gîndind, adresează o
serie de întrebări de bun simț Ălui de Sus… Cît timp vom mai
ignora exemplele de reacție națională din China, Corea de Sud și
Vietnam, și, îndeosebi, greșelile care au condus la tragediile ce au

5. Cui folosește pandemia?

dat peste cap Italia, Spania, Franța, Germania, Olanda, Marea

Evident, celor care aruncă pe piață, primii, vaccinul sau
tratamentul profilactic. Mulți se laudă, inclusiv noi, la Timișoara,

Britanie, și SUA? Cît timp vom mai propaga minciuna că

Continuare din pagina 17
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dar…numai ruși, cu milioane de chinezi arendași la
frontiera asiatică sudică, declară doar 260 de infectați și
niciun decedat! Și mai folosește pandemia celor care vor
să explice moartea (real produsă în 2003, prin
respingerea Constituției UE) ideii Europene si UE.
Folosește și celor care declară că sîntem prea mulți pe
planetă și “inutilii”, adică vîrstnicii și bolnavii cronici
trebuie să dispară! Poate de asta sînt închiși în casă și
obligați să iasă între 11:00 si 13:00 la cumpărături, cînd
sînt cozi imense și se vor infecta sigur, ei, cei obișnuiti să
iasă cu noaptea în cap la orele la care hastagiștii dorm.
Să nu uităm și că izolarea socială, ca principiu proclamat,
a desființat, nu numai ideea solidarității europene și
migrația “siriană”, ci și, prin desființarea turismului,
solidaritatea umană în general. Adaugăm transformarea
cetățenilor în sclavi, prin ajutorarea financiară exclusiv a
băncilor și corporațiilor, înghețarea ratelor, dar nu și a
dobînzilor și legiferarea dobînzilor la dobînzi, blocarea
tuturor bisericilor și anularea legăturii oamenilor cu
Dumnezeu, Allah sau Iehova, desființarea învățămîntului
clasic prin demonstrarea faptului că se poate face și
învățămînt online, deasemenea, distrugerea economicofinanciară a tuturor statelor, condamnarea oamenilor la
izolare individuală și la acceptarea principiului “scapă cine
poate” etc.
Ce va urma sfîrșitului pandemiei? O Noua Ordine
Mondiala? Instaurarea, prevăzută de Marx a
Comunismului sub numele de Globalism? Dispariția, în
folosul capitalului transnațional a statelor și națiunilor?
Oricum noi, românii, sîntem cei mai favorizați pentru că
plutim în inactivitatea națională ancestrală, mulțumindune cu descurcatul care ne micșorează teritorial și
național, secol de secol! Și nu-l mai putem întreba ce ne
rezervă viitorul decît pe Ăl de Sus, care nu prea are timp
de noi și dă de înteles, de cate ori poate, că nu prea ne
iubește. Fiindcă ziarele au dispărut, televiziunile
funcționează în regim închis, făcînd propagandă
manipulatoare unilaterală, iar mijloacele online sînt luate,
treptat, sub control de o cenzură mai puternică decît în
cele mai negre coșmaruri! În fapt, nu socializăm, ci
purtăm monologuri de surzi, într-o izolare totală și fizică și
spirituală, programată! Totul fiind sub control, noi
rezerviștii nu putem spune decît “Am înțeles, să trăiți”! Și
asteptăm să ne dirijeze în continuare Ăl de Sus. De
aceea ne adresam Lui, cu speranța că ne va spune și
altceva decît: “Am citit, si am luat la cunoștință”!
Deocamdată așteptăm! Cum vor evolua lucrurile peste
cîteva luni, nu știm, dar putem presupune. Inclusiv că
supraviețuitorii, sătui de atîta așteptare, își vor aminti
nemuritoarele versuri ale lui George Coșbuc și vor striga,
pe strazile Capitalei, “Să nu dea Dumnezeu cel Fără de
Pacate/Să vrem noi sînge, nu anticipate”!
Pentru că asta se va întîmpla dacă va reînvia
băsismul, dupa antrenamentul cu somajul tehnic, prin
tăieri de salarii și pensii!
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele SCMD Col.(r) Dr. Mircea Dogaru.
Bucuresti, 28.03.2020 Ora 14:30

Pe scurt despre Legea
Naționalizării din 1948
Legea Naționalizării se referă la Legea nr.119 din
11 iunie 1948 pentru naționalizarea întreprinderilor
industriale, bancare, de asigurări, miniere și de
transporturi, prin care statul român trecea în
proprietate publică toate resursele solului și subsolului
care nu se găseau în proprietatea sa la data intrării în
vigoare a Constituției Republicii Populare Române din
1948, precum și a întreprinderilor individuale, a
societăților de orice fel, asociațiilor particulare
industriale, bancare, de asigurări, miniere, de
transporturi și telecomunicații, etc.
Prevederi ale Constituției Republicii Populare
Române- RPR din 1948 publicat în M.Of. nr. 87 bis/13
apr. 1948 , care au stat la baza Legii naționalizării
Art. 1.- Republica Populara Română este un Stat
popular, unitar, independent și suveran.....
Art. 5.- În Republica Populară Română, mijloacele de
producție aparțin sau Statului, ca bunuri ale intregului
popor, sau organizațiilor cooperative, sau particularilor,
persoane fizice sau juridice.
Art. 6.- Bogățiile de orice natură ale subsolului,
zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de
energie naturală, căile de comunicație ferate, rutiere, pe
apă și în aer, poșta, telegraful, telefonul și radio-ul
apartin Statului, ca bunuri comune ale poporului.
Prin lege se vor stabili modalitățile de trecere în
proprietatea Statului, a bunurilor enumerate în alineatul
precedent, care, la data intrarii in vigoare a prezentei
Constitutii, se aflau în mîini particulare.
Art. 7.- Bunurile comune ale poporului constituie temelia
materială a propășirii economice si a independenței
naționale a Republicii Populare Române.
Apărarea si dezvoltarea bunurilor comune ale poporului
sînt o îndatorire a fiecarui cetățean.
Art. 11.- Cînd interesul general cere, mijloacele de
producție, băncile și societățile de asigurare, care sînt
proprietate particulară a persoanelor fizice sau juridice,
pot deveni proprietatea Statului, adică bun al poporului,
în condițiunile prevăzute de lege.
Art. 14.- Comertul intern si extern este reglementat și
controlat de stat si se exercită de intreprinderi
comerciale de stat, particulare si cooperative.....
Art. 105. - Se vor revizui toate codicele si legile
existente spre a le pune de acord cu Constituția.
Dela data intrarii in vigoare a Constituției, prin publicarea
ei în Monitorul Oficial, se desființează toate dispozițiile
din legi, decrete, regulamente și orice alte dispozițiuni
contrare prevederilor Constituției.
Legea naționalizării din 1948 din România face parte
dintr-o amplă tendință manifestă în primele decenii
postbelice pe continent, atît în estul european, unde s-a
trecut la construcția socialismului, cît și în vest, unde un
important val de naționalizări a avut loc în aproape toate
țările cu model economic capitalist: Marea Britanie,
Franța, Italia, (Republica Federală) Germania și altele.
P.I.
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Mesaj din America

Concluzii trase la 30 de ani după evenimentele
din 1989 din România
Numele meu este Chira Costin, am 45 de ani și sînt
licențiat în științe economice. Am mai trimis un
mesaj către dvs. anul trecut …. Revin acum și
redau integral mesajul transmis postului de radio
Europa Liberă care se poate intitula : " Concluzii
trase la 30 de ani dupa evenimentele din 1989 din
Romania".
”În

atenția

Postului

de

radio

”Europa

Liberă”

În atenția redactorilor care au transmis știri și
difuzat informații în anul 1989 în emisiunea "
Actualitatea românească"
Doresc pe această cale, făcînd o incursiune în
trecut, în urmă cu mai bine de 30 de ani și legînd
trecutul de prezent să punctez cîteva aspecte.
În anul 1989 postul de radio Europa Liberă și-a
intensificat criticile, care au devenit foarte dure și
sarcastice, împotriva Republicii Socialiste Romania, a
organelor de partid și de stat, a țării noastre în
ansamblul său și mai ales împotriva tovarășului
Nicolae Ceaușescu, primul și singurul președinte al
Republicii Socialiste România, care a condus cu
devotament și abnegație această țară timp de aproape
25 de ani, cît au domnit Mihai Viteazul, Alexandru Ioan
Cuza și regele Ferdinand laolaltă. Acest om a fost
numit în repetate rînduri: tiran, despot, paranoic, iar
țara noastră a fost numită , într-o emisiune din
15.11.1989: "ultima fosilă a stalinismului". Mulți oameni
din țară au crezut orbește în tot ce s-a transmis de la
postul Europa Liberă, iar acum o mare parte dintre ei
sînt profund dezamăgiți că au ascultat aceste
informări.

S-a dorit nespus de mult demisia tovarășului Nicolae
Ceausescu și înlăturarea regimului comunist de la
Bucuresti. Dar să privim acum, după 3 decenii de la
lovitura de stat, cum stă situația în gîndirea românilor.
Agricultura este la pămînt, nu mai avem pămînt care
să fie al nostru, este luat de străini la prețuri derizorii.
S-a distrus sistemul de irigații, fabricile care produceau
unelte și utilaje agricole, industria chimică care
producea îngrășăminte au eșuat, fiind obligați să
importăm produsele de slabă calitate din Uniunea
Europeană. Marile combinate din metalurgie și
construcții de mașini ( camioane, tramvaie, vagoane,
mașini de teren - ARO,), industria textilă este, de
asemenea , la pămînt. Românii care, în opinia
angajaților postului Europa Liberă de acum 30 de ani,
erau numiți ”sclavii” tovarășului Nicolae Ceausescu(!),
au ajuns în prezent să fie obligați să lucreze ca sclavi,
de-a binelea, în țările occidentale în constructii,
agricultură, programul de lucru ajungînd și la 16 ore în
landurile agricole ale Germaniei, Italiei sau Spaniei,
fără să li se asigure nici măcar condițiile minime de
igienă, alimentație și asigurări de sănătate. Copiii care,
în opinia Postului de Radio ”Europa Liberă”, ar fi suferit
foarte mult la sfîrșitul anilor 80, în prezent s-a ajuns ca
în învătămînt să avem un procent record de
semianalfabeți funcționali, copii care nu au un minim
de cultură generală cînd termina cele 8 clase generale,
iar elitele sînt luate în Vest fără ca statul român să fie
compensat pentru școlarizarea lor ( zeci de mii de
doctori în Italia, un numar foarte mare de informaticieni
și programatori, etc). La aceste aspecte putem adăuga
și traficul de copii și tineri, mai ales fete, ( a se vedea
cazul Caracal și Țăndărei). Degeaba în Romania
”libera si democratica” a anului 2020 mulți tineri îl înjură
și blesteamă, și acum, pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, nimeni nu poate să conteste meritele pe
care le-a avut în modernizarea și industrializarea
acestei țări. În regimul comunist ( Epoca de aur ) prin
grija și politica internă a tovarășului Nicolae
Ceausescu, fiecare cetățean român, cînd termina
studiile liceale sau universitare, primea prin repartiție
un loc de muncă stabil ( acum avem un numar mare de
șomeri, patronii nu angajeaza absolvenți de facultate
pentru că pretind cîțiva ani de experiență, medicii
rezidenți cînd termină rezidențiatul își găsesc foarte
greu post de medic specialist și atunci se înscriu la un
al doilea rezidențiat sau fac gărzi pe la diferite spitale.
Multi ingineri, care au fost disponibilizați in anii 90 și au
intrat la o altă facultate prin concurs de admitere pe
locurile subvenționate, au fost scoși ulterior de pe ele și
trecuti din oficiu la "locuri în regim cu taxă" pe motiv că
statul democratic nu subvenționează decît o singură
facultate, chiar dacă ai intrat prin concurs cu media 10
la a doua facultate. În regimul comunist, atît de blamat
în 1989, mulți copii au vazut ”lumina Soarelui” si
frumusețile acestei lumi, pentru că tovarasul Nicolae
Ceausescu, în calitate de fiu devotat al poporului, a
Continuare în pagina 19
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interzis avorturile nejustificate, avortul fiind considerat
un păcat cumplit, condamnat cu vehemență de Biblie și
implicit de Biserica Ortodoxă Română și Catolică, de
întreaga creștinătate, multi copii, azi maturi, trăiesc și
respiră datorita președintelui R.S.R.

la rubrica Matrimoniale, veți putea număra mii de
domnișoare/doamne care oferă servicii sexuale
contracost în compania asa-zisilor "domni generoși sau
sponsori", aceasta fiind o cale sigura de transmitere a
virusului HIV în societatea românească. Să nu mai
vorbim de stilul de viață și de comportamentul multor
elevi de liceu și studenți care nu mai învață, sînt cu
țigara în gură de la 10-12 ani, consumă droguri, își
înjură și bat învățătorii și părinții, se complac în relații
de concubinaj păgubitoare și pentru trup și pentru suflet
încă de la 13-14 ani, si atunci ne mai mirăm de ce am
ajuns într-o asemenea situatie...
Glorie eterna marelui patriot Nicolae Ceaușescu, care a
lăsat o țară liberă și înfloritoare, fără datorii externe și
cu bani în Banca Națională, cu un viitor minunat,
socialist!.
Trăiască România Socialistă!

Cel mai mare investitor din România

În ultimii 30 de ani, în România așa zis ”liberă și
democratică” s-au făcut un număr de avorturi fără
precedent în istoria ei. Dacă în anul 1989 în RSR am
avut aprox. 50 de persoane adulte infectate cu virusul
HIV, în anul 2020 statisticile de la Institutul de Boli
Infectioase Dr. Matei Bals din Bucuresti indică aproape
20.000 de bolnavi de SIDA sau purtători ai virusului
HIV, iar in spatele lor mai pot sta alte 10.000, care încă
nu au simptome clare de boală, dar care sînt extrem de
contagioși în absența unui tratament antiretroviral și în
felul acesta răspîndesc mai departe această boală
cumplită, o adevarată dramă pentru societate și pentru
cei care au copii. Tot după lovitura de stat din 1989,
pentru care putem ”mulțumi” în parte și municipiului
Timișoara, pentru că în nicio țară Constitutia , indiferent
cît de democratică și liberală este, nu permite să
răstorni conducători și să schimbi regimuri politice prin
acte de violență ( și la Whashington sau Moscova,
dacă lucrurile ar scăpa de sub control, domnul Trump
sau Putin ar lua măsuri pentru restabilirea ordinii
publice) au penetrat în țară obiceiuri imorale și
defectuase din țările capitaliste occidentale :
homosexualitate, prostituție, consumuri de droguri,
violența în scoli etc. Dacă în regimul comunist
homosexualitatea și prostituția erau incriminate de
Codul penal și de procedură penală din 1968, în
prezent , dacă vă uitati pe situl Publi24.ro,

Cel mai mare investitor al României în anul 2019
este "omul plecat să muncească în străinătate, în afara
țării".
Potrivit unui raport al Băncii Mondiale în anul 2019
românii plecați să muncească în afara țării au trimis în
România aproximativ 7,2 miliarde dolari.
Dacă facem o analiză la ce se întâmplă cu ei vom
vedea că doar o parte ramîn în România, restul se
întorc, înapoi, în străinătate. TVA, accize, impozite și
taxe, o parte în servicii, în bunuri, în alimente sunt bani
care ramin efectiv în România. Să spunem jumătate.
Restul se întorc în afara țării.
Ce înseamnă 3,6 miliarde dolari?
- poate însemna că la un salariu minim brut pe
economie, calculat în dolari (530 dolari), se pot plati
aproximativ 6,792 milioane de oameni, într-o lună;
- la sfârșitul anului 2019 , România avea 5,16 milioane
de pensionari. Pensia medie lunară era de 290,33
dolari. Așadar dacă toți pensionarii ar primi o sumă
egală cu valoarea 290,33 dolari, banii ar fi fost
îndeajuns pentru două luni fond de pensii( din cei 3,6
miliarde dolari);
- agricultura și industria alimentară, turismul balnear,
sănătatea, educație, învățământ, patrimoniul cultural și
istoric, repararea infrastructurii actuale sînt domenii
care ar beneficia de un ajutor din suma de aproximativ
3,6 miliarde dolari. De reținut că cei 7,2 miliarde dolari
au intrat în România. Unde s-au repartizat? H.
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SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI

D-ale coronavirusului
Cu Mariana Aurelia Pleșu
. Propuneri
1. Pentru distanțarea socială, ar fi bine ca
îndrăgostiții, să-și transmită săruturile prin niște țevi
lungi de cîte 3-4 metri, ca cele de gaze, prin care să
facă schimb de salivă, cu anticorpi! Gemetele de
plăcere, se vor auzi prin niște difuzoare așezate pe
toți stîlpii din jur.
Astfel va fi totul transparent și se va evita orice
apropiere fizică între parteneri!
Felicitări tehnologiei 5G!
2. Pentru totală detoxifiere, stați acasă!
Stați acasă pînă o să faceți cratere în dușumele, să
nu vă mișcați dintr-un loc, pînă cînd o să vă scoată
SMURD-ul din casă, sub formă de umerașe!
Mumai așa putem ieși din ”stările de urgență”,
”alertă”, dintr-o stare de fapt(filmele lui Stere Gulea),
ca să ajungem în vîrf, în stare de orice!
3. La restaurante și cafenele, chelnerii să fie
obligați, să le facă ADN-ul clienților, ca nu cumva să
se strecoare la masa lor, vreun intrus dintr-un alt
arbore genealogic, ostil, cu sechele de Covid-19,
care să bage tot litoralul în carantină!
2. Confesiune
Covid-19 se lăuda unei tulpini de SIDA:
”Iubito, foarte curînd, îmi voi pune mască și mă voi
deghiza în vaccin! Să vezi ce tandru sînt.....cum îi
voi pupa pe toți, pe căile respiratorii!”
SIDA(fericită):
”Vom lucra în ture! Cînd tu, cînd eu!...poate acum, o
să oficializăm și noi relația noastră de amor!”
3. Deziluzie la Starea Civilă
Din pricina obligativității purtării măștilor, la o
primărie, d-șoara Caterina, s-a căsătorit cu mirele
din cuplul următor, și, fiind aglomerat, n-a
observat..decît acasă!...Ea s-a pus pe plîns iar el a
făcut, pe loc, CORONAVIRUS!

au înhămat ca la căruță, ca să-i care pe cei doi spre
carantinare, deoarece căzuseră din pricina coronavirusului! Dădeau semne de sufocare...! Ș-aveau cearcăne!
Bețivul se credea reîncarnarea lui Jules Verne și gîndea
că face, ”Ocolul pămîntului în 80 de zile” iar cel cu
trotineta, văzînd atîta lume de basm, ireală, și-a închipuit
că a ajuns pe planeta Marte, răpit de extratereștri și
reptilieni....
Bețivul sughița ostentativ de fericire! Făcuse febră! Și
COVID 19!
5. Spovedanie prin portavoce
Din pricina acestui virus satanic, preoții nu-i mai pot
primi, în biserică, pe cei care vor să se spovedească și
să se împărtășească. Totul se petrece afară, cu
asistență. Începe spovedania, cu portavoce.
- Fiule ce păcate ai făcut, înainte și în timpul microbului,
care a falimentat tot globul pămîntesc?
- Am făcut părinte și înainte și după, destule:
- M-am desfrînat cu o femeie măritată, o dată, atît.
- Era a mea Lenuța, și n-a fost o singură dată, că e
mereu! Se auzi o voce de bas, revoltată. Mi-a stricat
casa!
- Am furat patru găini și-un porc de la un vecin...Și-o
capră de la țața Marița...din vale...
- Arde-te-ar focu, bine că recunoscuși, că te-am bănuit
mereu, se auzi țața Marița, din mulțime. Te-aranjez eu!
- O să-ți dau niște canoane, păcătosule! Strigă popa cu
blîndețe...
Între timp, în fața bisericii, sosiseră vreo trei mașini de
poliție, să ridice infractorul.
Popa mîhnit, văzînd care e situația, se adresă
păcătosului, cam așa:
- Regret, fiule, că n-am putut să te spovedesc în
intimitate, să nu ne știe lumea, acum suportăn
consecințele... Dacă eu aveam mască și sub sutană, teaș fi introdus dedesupt, dar așa, mi-a fost teamă să nu
mă îmbolnăvești în acel spațiu închis, să-mi dai Covid 19
și să mă lase preoteasa, pentru neputință... Microbul
acesta este foarte pervers, se așeză unde nu te aștepți!
Și roade...Mi-ar fi ros toată instalația.
Iartă-mă, păcătosule!

4. În lumea lui Jules Verne
Un bețiv a căzut, cu bicicleta, într-o groapă de pe
Calea Griviței..... avea în mînă o sticlă de
rom...transformată, pe jumătate, în cioburi. O altă
persoană, un tînăr excentric, s-a răsturnat cu
trotineta, nimerind într-un sac de ciment.
Din acel moment au început să sosească
elicoptere, drone, parapante, detectivi, oameni în
combinezoane argintii-părînd extratereștri, salvări
cu sirenele pornite, tancuri și alte blindate, mașini
de poliție și patru ciocli, care au băgat pe amîndoi
într-o cușcă cu aspect de sicriu, numită lizetă, și s-
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CINE SÎNT PRIETENII ROMÂNILOR?

Coman Voicu- membru al Asociatiei de Prietenie Româno-Ruse

În fiecare an, în preajma aniversărilor a unor
momente importante din cel de-al II-lea Război
Mondial: 9 Mai – ziua marii victorii din 1945 ( cînd a
fost semnat actul de capitulare a Germaniei
hitleriste cu URSS), sau 23 August (ziua cînd a avut
loc Insurecția armată împotriva Guvernului Ion
Antonescu din 1944) massmedia proatlantistă și
rusofobă se întrec în a prezenta armata sovietică ca
o armată de violatori, bețivi sau tîlhari(hoți (?!) care
a
adus
pe
tancurile
ei(în
România)
„comunismul”(!)etc,etc.... Pentru ei zicerea: „Să nu
jignim ca să nu fim jigniți” este irelevantă.
Nimeni nu ascunde sau neagă faptul că au existat
cazuri, ca în orice război, cînd soldați ai acestei
armate s-au dedat la fapte reprobabile, nedemne
pentru un soldat disciplinat, dar asta nu înseamnă
că acest gen de fapte ( violuri, tălhării etv.) au fost
tolerate de comandanți sau regulamentele militare,
din contră ele erau sever sancționate, de multe ori
cu moartea. Evident, despre acest aspect, criticii
păstrează tăcerea. Mai mult, după marile victorii ale
Armatei Sovietice(Armata Roșie) de la Stalingrad
(Cotul Donului) sau Kursk cînd a devenit evident că
soldații acestei armate nu se vor rezuma la
alungarea inamicului hitlerist de pe teritoriul Patriei
sovietice, ci vor trece granița și-l vor urmări pînă în
„bărlogul de la Berlin”, trecînd prin alte țări ocupate,
eliberîndu-le. În acel context conducerea URSS prin
liderul său Iosif Visarionovici STALIN, a emis o
directivă, cu valoare de lege, care recomanda
normele de comportament ale ostașilor de toate
gradele, pe teritoriul statelor eliberate: ʺOfițeri și
ostași ai Armatei Roșii, ne îndreptrăm spre țara
inamicului, fiecare trebuie să-și păstreze
stăpînirea de sine, fiecare trebuie să fie curajos,
populația din zonele cucerite, indiferent dacă
este vorba de germani, cehi sau polonezi sau
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alții, nu trebuie să fie supusă abuzului, vinovații
vor fi pedepsiți, în conformitate cu Legea Marțială.
În teritoriul cucerit, relațiile sexuale cu sexul
feminin, nu sînt permise. Cei vinovați de violențe și
viol vor fi împușcațiʺ.
Autorităţile militare sovietice au pus în practică cu
strictețe indicaţiile liderului lor.
Un ordin asemănător, nu am văzut să fie dat de
Mareșalul Ion Antonescu Armatei Române cît s-a aflat
în luptă, împotriva Armatei Roșii.
Cu tristețe trebuie să recunoaștem, respectînd
adevărul istoric, că soldații și ofițerii români, cît timp sau aflat în război, contra Armatei Roșii, au comis multe
crime și au jefuit populația civilă, generînd ură,
motivată, a acesteia împotriva Armatei Române. Acest
adevăr este întărit și de Generalul Sergei Ștemenko, în
memoriile sale. Acesta în timpul războiului a făcut parte
din direcția de operațiuni a Statului major general
sovietic, își aducea aminte, că: ”conducerea sovietică
percepea eliberarea României nu numai ca o misiune
delicată ci și ca una destul de complicată, pentru că
această țara era un ex-aliat al Germaniei naziste, iar
cercurile sale conducătoare au fost implicate în crimele
comise de Reich. Fumul amar al incendiilor provocate
de ocupanți, printre care erau și soldați români, nu s-a
risipit încă în țara noastră, peste tot se zăreau ruinele
înnegrite ale satelor și ale orașelor, văduve și orfani
erau de nenumărat”...
Este posibil, ca unii soldați sau ofițeri sovietici, dornici
de răzbunare, să fi comis o serie de abuzuri, după ce
ofiţerii și soldaţii români, cînd au luptat împotriva
Armatei Sovietice, pînă la Stalingrad, au făcut la fel.
Aceste fapte, acum adrevăruri istorice, le cunosc și
din istoria trăită de bunicului meu, care a luptat
împotriva Armatei Roşii, şi apoi, după 23 August 1944,
alături de Armata Roşie, pînă în Munţii Tatra din
Cehoslovacia cînd a fost rănit. Să nu uităm că Ardealul
(8 judeţe din cele 23) le-am cedat Ungariei în urma”
Dictatului de la Viena”, în data de 30 August 1940, deci
trebuiau să ajungă înapoi la Patria mamă, România.
Prin convenţia de armistiţiu încheiată de România şi
aliaţi, la 12 septembrie 1944, a fost declarat nul şi
neavenit Dictatul de la Viena, Ardealul întorcîndu-se la
Patria Mamă. Cine ne-a garantat acest obiectiv al
nostru ? Numai Uniunea Sovietică, nu Germania care
ne-a luat Ardealul, pe care l-a dat Ungariei, cadou de
război. În concluzie, Armata Roşie a eliberat România
de ocupaţia Armatei germane şi a aliaţilor ei, şi a
înapoiat Ardealul României, iar pentru distrugerile
provocate de Armata Română, în Uniunea Sovietică, a
trebuit să plătim, nu suficient, datorii de război.
Iosif Visarionovici Stalin, a avut multă înţelegere față
de România şi o parte din datoriile de război ale
României către URSS, nu au mai fost plătite.
După război, România se afla într-o situaţie
economică foarte grea, iar conducătorul sovietic,
I.V.Stalin, cunoscînd această situa ţie, a acceptat şi
Continuare în pagina 22
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modificarea obligaţiilor româneşti stabilite prin
Convenţia de Armistiţiu.
Potrivit memoriilor fostului demnitar comunist,
Gheorghe Apostol, în cadrul unei discuţii cu o delegaţie
românească, prezidată
de primul ministru Petru
Groza, în septembrie 1945, liderul de la Kremlin a luat
următoarea decizie: să se reducă la jumătate plata
datoriei pe care România mai trebuia să o plătească
URSS-ului.

de la americani cu armament și tehnică de luptă( la
mîna a doua), să avem trupe americane și NATO în
România.
Este complet fals! Rusia nu a luptat niciodată contra
României! Este o manipulare, o diversiune elementară,
ieftină, care în zilele noastre nu mai este credibilă.
Românii au început să gîndească cu capetele lor. Nu
mai trebuie să gîndească alții, cu diverse interese,
pentru ei!
Gata cu minciuna, gata cu dezinformarea, gata cu
diversiunea! Pînă aici! Cea mai mare parte a poporului
român vede cu ochii săi REALITATEA.

SĂ NU NE UITĂM EROII

Gheorghe Apostol

Putem da un asemenea exemplu de la ”partenerii
strategici”
de
astăzi,
de
care
guvernanții
postdecembriști fac atîta caz? NU! Din contră ne-au
determinat să anulăm o datorie de 1 miliard de dolari
pe care Irakul, cucerit prin război ”democratic” de SUA,
o avea de plătit României socialiste conduse de
Nicolae Ceaușescu!!
După al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a
ajutat România la reconstrucţia economică, după
distrugerile provocate de bombardamentele angloamericane şi mai tîrziu de cele germane.
Industria şi agricultura erau înapoiate şi au beneficiat,
de tehnologia performantă pentru acea perioadă ,
multe fabrici şi uzine româneşti au fost înfiinţate cu
tehnologie sovietică.
Uniunea Sovietică a fost prietenul nostru, economic şi
militar, şi trebuie să rămînă acelaşi prieten pe care ne
putem baza, nu precum cozile de topor americane
interesate de bogățiile României și dușmănia cu
Federația Rusă, (trădători de neam şi de ţară) s-au
transformat în adevărate topoare care taie adînc, la
distrugerea relațiilor de prietenie Româno-Ruse, relaţii
stabilite de peste 140 de ani.
Cine alimentează această rusofobie?
Cei care ne insinuează ideea că Federația Rusă
reprezintă dușmanul nostru și trebuie să ne înarmăm

GEORGHE T. DINCĂ(1920-2009)
Gheorghe T. Dincă
a fost
Comunistul, din ilegalitate, cu cei
mai mulți ani de pușcărie politică
”donați” de regimul burghezomoșieresc
(fascist)
pentru
”colaborare cu inamicul”, Coaliția
Națiunilor Unite, din cel de-al IIlea Război Mondial, mai precis,
informa reprezentanții acesteia
despre
mișcările
trupelor
germane din porturile de la Marea
Neagră ale României.
S-a născut la data de 12 martie 1920 în Comuna
Tetoiu, raionul Oltețul (în prezent județul Vîlcea) și a
decedat la 31 august 2009 la Spitalul Valea Iașului din
Curtea de Argeș fiind înhumat la Cimitirul Orașului
Curtea de Argeș prin grija tovarășului prof. Gheorghe
Ungureanu, președintele Partidului Comuniștilor, care ia cedat propriul său loc de veci.
La 4 iulie 1941 se afla în închisoarea Jilava atunci
cînd colegul de partid Filimon Sîrbu a fost executat în
acea zi împreună cu alții, între care: Tumschi
Alexandru, Giuglea Eugen, Buda Nicolae. (Cauza
probabilă: acțiuni speciale împotriva războiului antisovietic ). Tovarășul Dincă a fost condamnat pe viață și
nu la moarte precum Filimon Sîrbu și ceilalți tovarăși,
acesta a fost ”norocul” său. 23 august 1944 la găsit în
viață și astfel a fost eliberat, ca toți antifasciștii care se
aflau în acel moment închiși în închisorile dictaturii
antonesciene.
După eliberare, în anii construcției societății socialiste
în România, a îndeplinit diferite funcții în partid, pe plan
local(jud.Constanța) precum cea de Secretar al
organizației P.C.R. din localitatea Techirghiol iar după
decembrie 1989 a rămas fidel idealurilor comuniste
neurmînd exemplul foștilor colegi de partid(majoritatea)
care au trădat PCR-ul înscriindu-se în FSN și partidele
derivate din acesta, care au condus țara la stadiul de
colonie(sub acoperire!).
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FAKE NEWS, ADICĂ ȘTIRI FALSE

Sergiu Fendrihan

Odată cu inventarea calculatoarelor, a rețelei de
internet, agențiile de știri, ziarele și revistele au
apărut și în format digital, puține păstrînd încă și
forma tipărită, clasic, pe hîrtie. Astfel, scrisorile și
mesajele scrise și transmise pe internet, oficiale sau
personale, ajung în secunde, în minute, în toate
părțile globului. La fel și cumparăturile sau vînzările
pe internet, plătile tot pe internet, se desfășoară
mult mai rapid decît acum 20 de ani, de exemplu.
Veștile din toate părțile lumii se transmit acum
rapid, uneori în ritmul în care se întîmplă, ajungînd
aproape instantaneu la consumatorul de stiri.
Reversul medaliei se vede în știrile intenționat
false, sau false din necunoastere, transmise de
către agenții de știri, persoane oficiale sau private,
naive sau nu.
Astfel, informațiile privind noul coronavirus, care,
chipurile, ori nu există ori fiind o conspiratie care să
țină lumea liniștită acasă fie este doar o gripă
banală. Acest fel de înțelegere a problemei este o
mare prostie, și asta deoarece virusul pandemic
este extrem de virulent și se răspîndește foarte
repede prin transmitere comunitară. Cine nu mă
crede să-mi trimită adresa lui de contact, mail-ul, pe
pagina de internet a PCDR, și-i trimit manualele de
microbiologie medicală scrise de mine, ca să se
lămurească. În plus, sînt pierderi de miliarde de
euro ale firmelor private, dintre care multe ale
”conspiratorilor” bogătași care se luptă cu toata
lumea. Nimeni nu are asemenea putere, nici Soros,
nici Bill Gates care nu are nimica cu vaccinurile,
deoarece el se ocupă de IT, și dacă a mai donat și
pentru cercetări medicale, e cu totul altceva.
O altă prostie vehiculată: ”medicii dau bani
rudelor celor morți ca să-i declare decedati de

Covid19”, ori medicul mai degrabă îți ia bani decît
să-ți dea..
Altă teorie tîmpită! DECLARAREA DECESULUI
SE FACE NUMAI DE CĂTRE SERVICIUL DE
ANATOMIE PATOLOGICA.
Altă teorie falsă este că ”vaccinurile sînt nocive și
omoară oameni!”… Ridicol!.. vaccinurile sînt
necesare ca aerul în medicina modernă, salvează mii
și sute de mii de vieti. Sînt cazuri, foarte puține, cînd
pot să producă alergii, destul de grave la anumite
persoane. Și nu pot, în orice caz, să îmbolnăvească
de autism, care este o boală din spectrul neurologicpsihologic care nu are legatură cu bolile infecțioase
și cu imunitatea. Sau că vaccinurile conțin metale
grele, resturi de embrioni umani și alte asemenea
palavre. Vaccinurile sînt verificate de Comisiile
medicamentelor din fiecare țară și sînt produse din
culturi virale prin metode speciale, curate, eliberate
de orice resturi ori toxine și nu are cum să conțină
resturi de embrioni, de nici un fel!
La fel și cu tehnologia 5G, care, mă rog, ar fi
periculoasă! Ori nu este așa, nu mai mult decît este
cea actuală de telefonie mobilă(4G).
Nu pățiți nimic dacă vi se ia temperatura la intrarea
în magazine sau alte locuri de interior aglomerate,
aparatele măsoară temperatura prin radiațiile
infraroșii pe care le emite corpul uman și le
înregistrează, nici vorbă de iradiere.
Nu mai amintesc aici și de alte teorii: de Pamantul
plat (în 2020!), de reptilieni- pe care nimeni nu i-a
văzut, și altele asemenea, de prostiile care se vînd
pentru profit: apa Kangen, imunocube, aur
monoatomic, bioscanare si alte elucubrații.
Aceste lucruri se întîmplă datorită scăderii nivelului
de cultură și educație, punerea accentului pe
educația religioasă în loc de cea științifică fără de
care riscăm să ajungem din nou într-un ev mediu
cultural.
Partea tragică pentru noi, socialiștii și comuniștii
români, este faptul că tot felul de vești false sau
trunchiate se răspîndesc, cu ajutorul unor cozi de
topor, plătiți sau nu. Un zgărietor de hîrtie și bătător
de taste, ce-și zice și istoric imparțial, Adrian
Bucurescu, scrie în 2013, o carte pe care a denumito ”Istoria comunismului”, în care se lansează în
acuzații grave pline de ură contra comunismului și
perioadei comuniste din România, plină de exagerări
și de inexactități. Numai pușcării, lagăre și alte
asemea chestii, nimic pozitiv.
În acest context vreau să spun punctul meu de
vedere despre acea epocă, în care am învățat și
format ca specialist și om, ca și acest Bucurescu:
1. Nu a existat nicăieri comunism, mă refer la

Continuare în pagina 24
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comunism ca un sistem social. El este o societate
prea avansata ca să fi apărut în epoca noastră.
2. Au fost și mai sînt state SOCIALISTE, cu un
partid Comunist la conducere, recunoscute de ONU
și alte organisme internaționale.
3. Închisorile, așa zise, comuniste, nu au fost
decît ,pur și simplu, închisori, marea majoritate
construite în perioada de dinaintea Războiului al IIlea Mondial, în care au fost închiși și cei care au
participat la greve și răscoala țărănescă din 1907,
dar și ilegaliștii comunisti, precum și legionarii
închiși de Antonescu. Cei pe care actualii
anticomuniști îi plîng au fost trădători, criminali de
război, diferiți legionari, sabotori, luptători cu arma
în mînă împotriva puterii populare instalată după
1945 și infractori, transformați dupa Lovitura de Stat
din decembrie 1989, în martiri si eroi, halal!
4. NU se amintește nimic de marile realizări ale
socialismului: Canalul Dunare Marea Neagră este
arătat ca un lagar de muncă forțată și de
exterminare a adversarilor politici ai PCR( au muncit
cam 3000 dintre care peste 2000 legionari rămași în
închisori după Ion Antonescu). Păi dacă era așa, de
ce au fost angajați și civili muncitori acolo(marea
majoritate, cam 25 de mii din totalul de 30 de mii
lucrători), acolo a muncit și armata țării... erau și ei
la exterminare??? Aici pot aminti și de alte două
realizări excepționale ale umanității, precum Canalul
Suez și Canalul Panama care de asemenea nu au
fost realizate doar cu muncitori angajați, realizări cu
numeroase victime umane( numai la Canalul
Panama istoria consemnează peste 11 mii de
morți), ȘI NU ERAU ”LAGĂRE” COMUNISTE.
5. Performanța de a da unui întreg popor de lucru,
de a-l școlariza, de a-i da locuințe, nu il
impresionează pe istoricul anticomunist de serviciu,
prea puțin sau chiar deloc, el insistînd pe frig, și
lipsa de hrană temporară, care au fost exceptiadatorata sabotajului extern- si nu regula, în țările
socialiste.
6. Lenin, după el, este un CRIMINAL!! Făuritorul
primului stat socialist unde oamenii erau încă iobagi
și robi(sclavi) în sec al XX-lea, flămînzi și
dezbrăcați, locuind în bordeie de pămînt, în timp ce
moșierii dețineau întinse moșii și aveau de toate, a
reușit să dea puterea deținută de acești paraziți,
poporului, trebuind să lupte contra a tot felul de
facțiuni înarmate făcute peste noapte, și să aplice
măsuri
excepționale,
inclusiv
executarea
opozanților, care puneau în pericol realizările noii
puteri sovietice. Acestea sînt crime? Trebuia să lase
societatea așa sub opresiunea jigodiilor de bogătași
și eventual să se bucure de statutul de filozof de
curte?
7. Se leagă și de făuritorii teoriei Comuniste, Marx

și Engels, cu cuvinte grele, pentru că, chipurile, au
autorizat ”crimele” comuniste!!!.
Nu mai vreau să continui să scriu despre aceste
scorneli toxice, noi, comuniștii, vom merge mai
departe pe calea luptei noastre drepte, spre socialism
și comunism.
Trăiască socialismul și comunismul!

Scrisoare către Oamenii Politici
din România
România nu se poate ajuta pe ea, deoarece
economic și financiar NU poate. După decembrie
1989 Romania, prin intermediul politicului, a fost
devalizată de un patrimoniu economic imens. (multe
uzine unice in Europa de Est). Ideea că statul "Nu
este un manager bun și tot ce are trebuie vîndut" , au
tot spus-o și o susțin în continuare și o mare parte a
politicienilor actuali. Acum toți cer ajutorul statului.
Cum să ajute statul, cînd el nu se poate ajuta, pe el?
1. Multe dintre companiile actuale ale statului au fost
administrate prost, unele au adus bani la bugetul de
stat, însă statul român NU a prea investit in ele.
2. Multe din Marile companii strategice din
transporturi, energie electrică și gaze naturale, din
petrochimie sînt cu capital extern. Mare parte din
banii obținuți vor fi transferați în țările lor de origine,
ale investitorilor străini.
3. 65% din proprietatea agricolă (terenul agricol) este
a investitorilor externi. Producția brută se exportă, iar
producția finită se importă în cea mai mare parte.
4. Impozitarea și taxarea salariatului și a companiilor
nu este suficientă pentru BUGETUL unei țări.
5. Recent Banca Mondială a prezentat un raport prin
care se anunță că în România au intrat anul trecut
(anul 2019) aproximativ 7,2 miliarde dolari. Acești
bani provin de la romanii ce lucrează în străinătate. A
spus vreun guvern ce se fac cu acești bani?
6. România prin intermediul legislației pierde foarte
mult. Atît financiar cat și economic. De exemplu dai o
ordonanță militară prin care lași persoana fizica și
juridică la latitudinea băncii și spui că ajuți economia.
Același sistem electronic care nu mergea pentru
diverse programe pe vremea guvernării PSD nu
merge nici acum cu guvernarea PNL.
7. Ajutorul de stat, în ultimii ani, l-au primit , în marea
lor majoritate, firmele cu capital extern.
Poate nu acum, poate nu la vară dar din toamnă
numărul cetățenilor români ce vor pleca la muncă în
străinătate....(vă las pe dumneavoastră să vă gândiți
la răspuns).
Cînd legea nu este respectă de cei care o fac, cînd
solidaritatea este doar pe hârtie, OMUL cu bun simț
ce trebuie să facă?
Hadrian
Preluat din ziarul ”România Muncitoare”
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Se închide românismul în Spania

Pe la noi p`aci dacă zici că ești român și dai
înainte cu ăia care au apărat românismul ți-o iei în
bot că ești „naționalist”. Și dacă sunt ce? Nu vreau
să fac rău nimănui. Nu mă manifest decît cultural.
Citesc românește, iubesc românește. Îmi plac
nemții, englezii, americanii, rușii, citesc literatura lor,
învăț din istoria lor, îmi plac sud-americanii pentru
bogăția lor spirituală, îmi plac egiptenii, chinezii, mai
ales japonezii, ce să mai, îmi plac toți oamenii.
Africanii cu Ubuntu au urcat în topul aprecierilor
mele interioare.
Toți își afirmă identitatea. Chiar și ungurii și-o
afirmă, chiar dacă nu la ei acasă. Tre` să le-o spun
că nu au dreptate cu Transilvania, chiar dacă au
fost jupîni o perioadă pe zonă, niciun istoric nu le dă
dreptate. Nu eu, eu sunt subiectiv, alții, de la case
mai mari nu le dau dreptate. Dar ei luptă, trag cu
dinții, afirmă, constată, încearcă, fac tot ce pot să
fure o mică autonomie Har-Cov. - Nu, fraților
maghiari, nu aveți legătură cu secuii. Nu, creștinilor
maghiari, nu ați fost voi primii. Mai citiți!
Oricum nu ăsta este subiectul. România este
ceea ce ne interesează.
Am aflat că se închide un centru cultural românesc
în Spania. Centro Cultural Romanati – Terra Tracia.
De fapt, nici nu mă interesează cum îi zice. Mă
aplec asupra faptului că se închide.
Maghiarii au nenumărate drepturi la noi.
Minoritățile beneficiază de un statut aparte, ne e
frică să mai zicem fanariot, țigan, bozgor că ne ia
poliția corectitudinii din pat. Dar ce facem cu
românii din străinătate? Cînd francezul ăla s-a
milogit la o televiziune publică a libertății de
exprimare și a întins mîna ca un cerșetor și a zis că
e român, noi ne-am simțit ca un rahat pe marginea
drumului, dar nimeni nu l-a luat de guler că a
încălcat niște drepturi. Cînd am fost căpșunari în
Spania, slugi pe la conți în Italia, sclavi în Anglia,
nimeni, dar nimeni, nu ne-a compătimit. Ce să mai
zic de sparangheliști în Germania…

Ne lingem rănile singuri. Statul român stă la
șuete și vinde pe doi biștari orice român care nu
mai are aer aici. Mulți pleacă, mulți urlă, foarte
mulți renunță. România pierde populație cu o
viteză uimitoare, ca la un concurs de
dezrădăcinare.
Se închide un centru cultural românesc. Spania
nu are bani pentru minorități, așa cum are statul
român. România nu are bani pentru un centru
românesc din Spania, așa cum are Ungaria
pentru ungurii d`aci. Românii nu au bani pentru
cultură și păstrarea identității naționale (ce-o fi
aia?). Diaspora românească se transformă într-o
masă de emigranți – individualiști care își
urmăresc propriul interes. Se închide un centru
românesc, se închide românismul.
Să căutăm vinovați? Nu. E prea ușor.
Să recurgem la introspecție și să aflăm cine
suntem. Asta trebuie să facem. Dar nu știu dacă
statul român, reprezentat de români, poate să
facă acest exercițiu și poate să își dea seama că
România înseamnă fiecare român, fiecare strigăt
în limba română, fiecare copil care se naște și
plînge românește, fiecare suflare de dor către
țară.
România este suma iubirii fiecărui român.
Cei care au condus, conduc și vor conduce
România trebuie să citească mai mult despre
trădare. Nu e greu. Oglinda e aproape.
Se închide un centru cultural românesc din
Spania.
România mai moare puțin. A murit cîte puțin
în fiecare an. Ce mai contează?
Românismul se închide și în țară și în
străinătate. Anywhere.
Numai în mine nu se închide.
Cîți mai suntem?
Cristian Ghica
08 iunie 2020
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ACTUALITATEA VENEZUELEANĂ
3 mai 2020 – O nouă încercare de înlăturare a
președintelui, Nicolas Maduro, de la conducerea
Republicii Bolivariene a Venezuelei
Pe 3 mai 2020 a avut loc încă o încercare, nereușită, de
înlăturare a președintelui, Nicolas Maduro, de la
conducerea Republicii Bolivariene a Venezuelei cu
ajutorul mercenarilor americani angajați de către Juan
Guaido, președintele autoproclamat a acestei țări și
susținut de SUA.
Poziția Guvernului legitim este exprimată
comunicat oficial pe care-l publicăm mai jos.NR

într-un

Republica Bolivariana Venezuela denunță in fata
comunității internaționale o nouă agresiune mercenară și
teroristă, organizată de pe teritoriul Republicii Columbia și
planificată de agenții Statelor Unite ale Americii, împotriva
păcii, democrației și suveranității Venezuelei.
În zorii zilei de 3 mai, Forța Armată Națională Bolivară a
dezvăluit o încercare de debarcare a grupurilor de
mercenari pe coastele statului La Guaira, care intenționau
să efectueze acțiuni teroriste împotriva autorităților
statului venezuelean și împotriva păcii Republicii.
În operațiunea eșuată, mai mulți teroriști au fost doborati
și alții au fost prinși, fiind confiscat și un lot important de
arme, vehicule și material de război. Unul dintre cei prinși
a mărturisit că este un agent veteran al Agenției Antidrog
din Statele Unite (DEA). După-amiază, dezertorii militari
venezueleni și un fost membru al forțelor speciale ale
armatei Statelor Unite, și-au asumat responsabilitatea
pentru această operațiune eșuată și au confirmat că a
fost planificată și organizată pe teritoriul Republicii
Columbia și că navele armate au navigat din teritoriul
acelei țări.
Acest nou atac se adaugă escaladării acțiunilor și
provocărilor agresive organizate de Statele Unite
împotriva Venezuelei, cum ar fi desfășurarea militară
nejustificabilă, precum și implementarea gigantică a
Comandamentului de Sud în apele Mării Caraibelor;
încercarea recurentă de a implica Venezuela în activități
de trafic de droguri prin acuzații nefondate; agresiunea
extrem de gravă a navei „Rezolut” cu pavilionul portughez
asupra unei nave navale venezuelene și fuga ei ulterioara
în apele jurisdicționale ale țărilor membre NATO din
Caraibe, toate condimentate de valul neîncetat de
declarații ostile ale unor înalți oficiali ai SUA, precum
secretarul de stat Mike Pompeo și trimisul special Elliot
Abrams, care se laudă să anunțe o prăbușire iminentă în
Venezuela.
Republica Bolivariană Venezuela responsabilizeaza
guvernele lui Donald Trump și Iván Duque pentru
consecințele imprevizibile și periculoase ale acestui val
de provocări și agresiuni mercenare împotriva poporului
venezuelean și ratifică decizia lor neclintită de apărare a
teritoriului, suveranității, democrației și pacii poporului
venezuelean.
De asemenea, Venezuela il avertizează pe Secretarul

pagina 26
General și Consiliul de securitate și celelalte organe ale
Organizației Națiunilor Unite cu privire la această
escaladare, care, pe lângă faptul că încalcă Rezoluțiile
42/9 ale Consiliului Drepturilor Omului și 74/138 ale
Adunării Generale a Națiunilor Unite împotriva folosirii
mercenarilor ca mijloc de a încălca drepturile omului și de
a împiedica exercitarea dreptului popoarelor la
autodeterminare, se produce în mijlocul unei pandemii
globale, fără a ține cont de apelul Secretarului General de
a înceta ostilitățile in lume.
Caracas, 4 mai 2020

Venezuela condamnă inacțiunea comunității
internaționale în fața asasinării liderilor sociali din
Columbia
Venezuela condamnă, prin vocea ministrului său de
exrterne, Jorge Arreaza,
inacțiunea comunității
internaționale în fața asasinării liderilor sociali din
Columbia. El a făcut apel la comunitatea internațională
asupra necesității de a „ajuta Columbia” în fața valului de
asasinate a liderilor sociali care zguduie țara vecină,
condamnînd totodată inacțiunea comunității internaționale
asupra acestei situații.
„În ultimul timp în Columbia, cîte un lider social a fost
asasinat zilnic, inclusiv copii din familiile foștilor
combatanți revoluționari. ”Acest denunț îl facem cu o
adîncă dezamăgire. Comunitatea internațională și
sistemul multilateral nu fac nimic și nu spun aproape
nimic. Trebuie să ajutăm Columbia! ”
Conform evidenței păstrate de Institutul pentru Studii
de Dezvoltare și Pace (Indepaz), pînă la jumătatea lunii
mai 2020, peste 100 de lideri sociali și foști luptători au
fost asasinați în Columbia... !
Alte știri pe scurt
- SUA continuă nestingherite aplicarea „scenariului său
de ficțiune” de persecuții pentru a sufoca economia
venezueleană, pe fondul tulburărilor rasiale puternice
care încălzesc străzile țării nord-americane.
- Un sondaj realizat de International Consulting Services
(ICS) în casele venezuelene relevă că 80% cred că
măsurile coercitive unilaterale impuse de guvernul
Statelor Unite afectează pe toți în mod egal, față de 18%
care consideră că dăunează doar președintelui Nicolás
Maduro.
- Într-o declarație recentă, reprezentantul guvernului
american, Elliott Abrams, comunică faptul că: Casa Albă
avertizează guvernele străine, porturile, companiile de
transport maritim și asigurătorii că ar putea face față
sancțiunilor severe dacă vor coopera cu flota-petroliera
din Iran care aduce combustibil în Venezuela”....
- ...patru din cinci nave iraniene încărcate cu combustibil
și alte livrări, au ajuns în țara latino-americană, care a
fost grav afectată de măsurile coercitive unilaterale
impuse de la Washington. Autoritățile venezuelene au
anunțat că aceste probe se vor adăuga la sesizarea
prezentată de statul lor împotriva SUA în fața Curții
Penale Internaționale.
- ”În ciuda tuturor agresiunilor, Venezuela este încă în
picioare, apărînd calea constituțională, suverană și
socialistă, pe care a ales-o, în pace, democrație și
libertate"...
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Declarație internațională în favoarea Chinei socialiste

În timp ce lumea neoliberală continuă să se lupte cu
pandemia coronavirusului, națiunile socialiste au depășito practic, cu un cost scăzut în vieți omenești.
Societățile capitaliste, în loc să înceapă un proces de
punere în discuție a politicilor neoliberale promovate în
aproape toate țările începînd cu anii 80, responsabile
pentru distrugerea sănătății publice prin privatizarea
acesteia și transformarea medicamentului într-o afacere
cu profit, ei indică China drept vinovată de pandemie.
Rasismul împotriva guvernului chinez și anticomunismul
se răspîndește în presa mondială. Imperialismul yankeu
acuză China că a generat virusul și, prin urmare, propune
sancțiuni și exproprieri împotriva ei.
China ar fi responsabilă pentru criza economică, care la
rîndul său ar fi un produs al pandemiei. Prin urmare, ar fi
corect să se rețină activele chineze din lume ca
recompensă. Cu toate acestea, este o criză structurală
de lungă durată, care a izbucnit cel tîrziu la mijlocul anului
trecut, înaintea coronavirusului.
Această criză își are esența în rata scăzută a profitului,
aproape de zero, într-o supraproducție internațională de
mărfuri și într-o acumulare incomensurabilă de capital
fictiv care nu mai găsește unde să se plaseze pentru a se
valorifica. Criza actuală nu este un produs al
pandemiei..... iar dușmanii socialismului cred că măsurile
sanitare luate la nivel internațional reprezintă extinderea
„dictaturii comuniste chineze” în lume, dar ceea ce a
arătat această țară este o mare solidaritate internațională
împotriva acestei pandemii. Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) a recunoscut marele rol al Beijingului în
lupta împotriva COVID-19, în timp ce guvernul american
a anunțat mai întâi încetarea contribuției sale la OMS și
apoi a rupt colaborarea cu instituția respectivă.
Cum ar putea China să controleze virusul?
Performanțele Chinei în domeniul controlului pandemiei
se datorează naturii socialiste a economiei sale, adică a
economiei central-planificate. Proprietatea colectivă
asupra industriei mari, inclusiv a industriei medicale, de la
centre de cercetare biologică și genetică pînă la
industriile farmaceutice; capacitatea de a mobiliza masiv
populația împotriva pandemiei; rolul non-parazitar al
Armatei Populare Chineze care a trimis mii de medici la
Wuhan. Succesul în construcția de noi spitale, curățarea
străzilor, a clădirilor și a piețelor și alte acțiuni tipice în

asemenea cazuri sînt tipice societăților socialiste. Acest
lucru a fost decisiv pentru rezultatele obținute, sub
conducerea politică a guvernului, a Partidului Comunist
Chinez și președintelui Xi Jinping.
Chiar și în economii mult mai mici decât China,
planificarea socialistă a economiei (și prin urmare a
societății în ansamblu) a fost decisivă pentru a depăși
criza. Cuba, cu 11 milioane de locuitori, a controlat
virusul și a trimis medici în 25 de țări ale lumii, inclusiv
țări europene „dezvoltațe”, Italia fiind un exemplu
notoriu. Acesta este motivul pentru care ne-am alăturat
campaniei globale pentru Premiul Nobel pentru pace
către brigada medicală cubaneză Henry Reeve.
Este regretabil că mulți cad în greșeala, promovată din
centrele imperialismului, de a atribui Chinei o natură
capitalistă și imperialistă. Sectoarele trotskiste fac parte
din cei care agită această contrafacere anticomunistă.
În practică, aceste idei nu vor decî să determine
proletariatul internațional să nu mai lupte pentru a se
desprinde de lanțurile impuse de exploatarea lor
capitalistă, ei joacă în favoarea imperialismului, și sînt
foarte interesați ca China să aibă o imagine negativă în
cadrul clasei muncitoare și aliaților săi, cum ar fi
burghezia democratică, țărănimea, popoarele indigene
etc.
Atacurile actuale asupra Chinei au două motive
importante, din partea imperialismului. Unul este
avantajul tehnologic pe care Beijing îl câștigă cu rețelele
sale 5G și Compania Huawei. Celălalt este avansul
chinez în vederea obținerii vaccinului COVID-19, pe
care președintele Xi Jinping a declarat deja că va fi un
„bun public global”, dacă este fabricat.
Clasa muncitoare trebuie să știe că noile sale revolte
împotriva marelui capital, pentru a căuta emanciparea
din sclavia salarială, nu pornesc de la zero, ci de la o
bază solidă, cu sprijinul Chinei, RPDKoreene, Cubei,
Vietnamului și a Laosului. Nu este același lucru pentru
muncitori să iasă și să lupte împotriva marelui capital și
a monopolurilor, știind că în acest moment există deja
națiuni care au continuat zeci de ani, cu progrese și
întârzieri, cu succese și greșeli, consolidînd societatea
socialistă.
Din acest motiv, ne exprimăm recunoștința față de
China, Cuba, RPDK, Vietnam și, de asemenea, față de
alte țări precum Rusia, Iran, Venezuela și altele, pentru
solidaritatea internațională. De aceea, declarația
noastră internațională de sprijin este pentru toți.
China va ieși puternică din această criză. Imaginea sa
internațională s-a îmbunătățit substanțial. Mulți au
crezut că această țară este ceva „rău”, și-au dat seama
că este altfel. Sîntem convinși că în anii următori ea va
ocupa primul loc în politica și economia mondială, ceea
ce ne dă speranța că o nouă ordine socială mai bună și
superioară va veni în întreaga lume.
Criza economică actuală și pandemia sunt îngrășate
pentru a îmbolnăvi și a ucide cele mai sensibile
sectoare ale țărilor noastre. Aceasta necesită o luptă
mai populară și revoluționară, pentru eliberarea
națională și socială și pentru socialism cu

Continuare îa pagina 28
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particularitățile fiecărei țări.
Susținem hotărît revolta populară masivă și combativă
care a început în Statele Unite după crima rasistă a
poliției...... Guvernul Donald Trump a confirmat
caracterul său represiv, rasist și neonazist.
Pandemia și criza economică indică faptul că ne
confruntăm cu o criză globală. Suferințele și rebeliunile
populare din imperiu și din alte țări, plus prestigiul
socialismului, în special în China și Cuba,
demonstrează două lucruri:1. Că nu există loc pentru
înfrîngere, și 2: opțiunea ”Socialism sau Barbarie” este
mai valabilă ca niciodată.
5 iunie 2020
Notă: Această declarație a fost inițiată de Partidul
Eliberarii din Argentina și semnată, pînă la ora publicării
în revista noastră, de peste 16 partide și organizații
printre care și Partidul Comunist Român. Mai multe
informații
pot
fi
găsite
accesînd
www.partidoliberacion.org

În discursul său de bun venit, Gabi Fechtner,
președinte MLPD, a spus: "Am fost întrebat de multe ori
în săptămânile trecute dacă ridicarea statuii a fost
destinată provocării. Nu este o provocare la adresa
anticomuniștilor ci doar, poate, este ruperea unui anumit
tabu - tabu că în această societate nu ar trebui să vorbim
nici despre realizările socialismului și nici despre
reprezentanții săi. Pentru a reduce rezervele
anticomunismului și interzicerea gîndirii, această zi face
parte, de asemenea, din mișcarea „Nu da șansă
anticomunismului”.... "În perioada următoare, dezbaterea
despre Lenin și anticomunism va continua, desigur. Astăzi
a fost făcut un pas important pentru a se asigura că
aceasta va fi o discuție în masă"

Statuia lui Lenin dezvelită în Germania
Pe 20 iunie 2020, în orașul Gelsenkirchen, în fața
sediului central al Partidului Marxist-Leninist din GermaniaMLPD, a fost dezvelită statuia lui Vladimir Ilici Lenin,
fondatorul primului stat socialist, al muncitorilor și țăranilor,
din lume, pe ruinele Imperiului țarist Rus, Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste-URSS. Acest eveniment a
fost reflectat, la nivel mondial, de ziare, portaluri online și
posturi de televiziune.
Partidul Comunist Român care are o îndelungată relație
de prietenie tovărășească cu MLPD, a salutat această
realizare istorică care a devenit un eveniment internațional
marcant. Dacă în țările din estul Europei, foste socialiste,
inclusiv în România, statuile lui Lenin au fost dezafectate sau
pur și simplu dărîmate, iată că într-o țară capitalistă
dezvoltată, Germania, se constriesc statui ale acestuia. Ne
aducem aminte că, cu ceva timp în urmă, tot în Germania, a
fost inaugurată și o statuie a lui Karl Marx, fondatorul
”marxismului”.
La această inaugurare nu s-a ajuns ușor. Ea este
rezultatul unor ani de luptă a tovarășilor de la MLPD cu
autoritățile locale potrivnice, cu organizații fasciste și nu
numai, și numai un verdict favorabil al justiției germane a
făcut posibil construirea și inaugurarea acestei statui.
La eveniment au participat mii de oameni, membri și
simpatizanți ai MLPD iar la deschiderea manifestării s-a
cîntat ”Internaționala” imnul tuturor comuniștilor din lume. Sa stabilit ”un semnal clar împotriva anticomunismului”.

De asemenea, Ștefan Engel, conducătorul istoric al
partidului, astăzi directorul organului teoretic al MLPD,
”Revolutionärer Weg”, a declarat: „..astăzi cînd marcănd
marxism-leninismul, știm, desigur, că textele, cărțile,
eseurile și scrierile lui Marx și Lenin nu mai sînt
comparabile cu condițiile societății actuale”. ...
„dogmatismul de orice fel este străin de marxism-leninism”
și „trebuie să folosim întotdeauna propriile noastre capete”,
așa cum face MLPD de 38 de ani.
Au mai fost prezentate mesajele primite de la prietenii
internaționali ai paridului. Programul de manifestări a mai
cuprins un program divers de cîntece militante, clasice și
moderne, despre clasa muncitoare, revoluție și libertate.
Petre Ignat
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