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Venezuela rezistă eroic-rusofobii nu (re)cunosc adevărul istoric

Alexandru Voicu

Joi, 21 septembrie 2017, la Bucureşti a
avut loc evenimentul „Suntem toţi
Venezuela (Todos somos Venezuela)”, prin
care Asociaţiile de prietenie cu Venezuela,
cu America Latină şi mişcările progresiste
din România şi-au exprimat susţinerea faţă
de poporul venezuelean, concretizată în
citirea şi semnarea „Declaraţiei de
Solidaritate cu Revoluţia Bolivariană”
( reprodus la sfârșitul articolului). Cu acest
prilej, Excelenţa Sa Domnul Victor R.
Carazo, Ambasadorul Venezuelei în
România a făcut o prezentare a situaţiei
actuale din Venezuela, a mulţumit călduros
participanţilor pentru susţinerea arătată şi a
răspuns cu amabilitate tuturor întrebărilor
venite din partea acestora.Sunt 15 ani de
când SUA, avându-l la Casa Albă pe
preşedintele Bush-junior, a încercat fără
succes răsturnarea regimului politic socialist
venezuelean. De atunci şi până astăzi,
împotriva Venezuelei se duce un înverşunat
război economic, financiar, diplomatic,
mediatic şi informatic.

Dacă pe 9 martie 2015 Barack
Obama emitea ordinul prezidenţial
prin care declara Venezuela drept o
„ameninţare la adresa securităţii
naţionale”, pe 11 august 2017 Donald
Trump declara că pe lângă sancţiuni
nu exclude şi o opţiune militară.
Aceeaşi poziţie şi-a menţinut-o şi la
Adunarea Generală ONU din 18
septembrie 2017, când a afirmat că:
„Am impus sancţiuni bine calibrate
regimului socialist din Venezuela,
care a adus o ţară odinioară
înfloritoare la dezastru… Situaţia este
inacceptabilă şi noi nu putem sta fără
să acţionăm… Suntem pregătiţi să
mergem şi mai departe dacă guvernul
Venezuelei persistă pe calea de a
impune dictatura în Venezuela…”.
Cu
toate
acestea,
Adunarea
Constituantă instalată la conducere în
urma alegerilor din 30 iulie 2017 a
câştigat mai multă încredere după
prima lună de activitate, iar atacurile
preşedintelui american au provocat
indignare chiar şi în unele sectoare
ale
opoziţiei
din
Venezuela
.Ameninţările au primit replica demnă
a ministrului de externe venezuelean,
Jorge Arreaza, care a arătat că
Donald Trump nu este preşedintele
lumii (!!!) şi că „nici măcar nu-şi poate
administra propriul guvern”. Iar
preşedintele bolivian, Evo Morales, a
declarat: „Nu sunt surprins că unmultimilionar ca Trump atacă socialismul..
Lupta noastră va fi întotdeauna
ideologică şi pragmatică”.
(continuare în pag. 2)
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Aşadar, Venezuela nu este singură! Din America
Latină şi din toate colţurile lumii apar tot mai multe
semnale de solidarizare cu lupta poporului
venezuelean, de apărare împotriva imperialismului
capitalist. De curând, între 16-19 septembrie, la sala
teatrului „Teresa Carreno” din Caracas, a avut loc o
conferinţă la care au participat 195 de reprezentanţi
din 60 de state de pe toate continentele, şi care a avut
drept scop stabilirea unui plan de solidaritate cu
Revoluţia Bolivariană pentru perioada septembrie –
decembrie 2017. Iar la marşul pentru pace care a
urmat au participat zeci de mii de persoane.
În cuvântarea avută pe 18 septembrie la ONU
preşedintele Donald Trump se lăuda că are cea mai
puternică armată a lumii, ameninţând cu forţa alte
naţiuni. Lumea este în plină schimbare, dar politica
externă a SUA se bazează în continuare pe războaie
şi înarmări. Pentru anul 2017, Senatul american a
aprobat cel mai mare buget din istorie destinat
înarmării – 700 de miliarde de dolari! Probabil că orice
analist care studiază evoluţia situaţiei internaţionale îşi
pune întreabarea: „Până când?!”
(Alături de profundul respect şi imensa simpatie pe
care i-o port, îi mulţumesc şi pe această cale
profesorului universitar, doctor în matematică
Gheorghiţă Zbăganu, care mi-a pus la dispoziţie
originalul amplului şi documentatului material pe care
l-a pregătit şi l-a prezentat la evenimentul care a avut
loc în Bucureşti. Acest minunat gest de prietenie l-a
făcut în condiţiile în care domnia-sa încă nu îl
publicase! Fără informaţiile pe care mi le-a furnizat,
articolul meu ar fi fost mult mai sărac).
Într-adevăr, rusofobii nu (re)cunosc adevărul
istoric! Iar cine afirmă că rusofobia este incurabilă, se
pare că nu este prea departe de adevăr. Indiferent de
nivelul intelectual şi cultural al celui asupra căruia se
abate…
Cu ocazia aceluiaşi eveniment, am cunoscut o
distinsă doamnă care s-a recomandat ca fiind
scriitoare. După prezentările făcute de o persoană
cunoscută amândurora şi după politeţurile de rigoare
(„Sunt onorat să vă cunosc!” etc…), distinsa doamnă,
premeditat sau din stângăcie, mi-a aplicat un atac
frontal: „Vă întreb ceva: aveţi legături cu ruşii?”. Am
rămas blocat pe moment, pentru că întrebarea şi tonul
pe care a fost pusă mi s-au părut mai mult decât
tendenţioase. Chiar dacă mi-au fost adresate de o
distinsă doamnă scriitoare. Şi blondă pe deasupra!
Poate că i-am aruncat fără să vreau vreo privire
piezişă, că imediat a căutat să dreagă busuiocul
continuând: „Am vrut să vă întreb dacă aveţi intrare pe
la Ambasadă, dacă aţi participat la evenimente
organizate de ruşi…”. I-am răspuns cât se poate de
politicos că am avut onoarea să fiu invitat la unele
recepţii organizate de Ambasada Rusiei în România şi
că am participat la multe evenimente culturale şi
comemorative.Distinsa doamnă scriitoare blondă a
continuat conform planului pe care şi-l făurise: „Şi aţi
văzut afişele pe care le postează ruşii cu regele
Mihai? Ştiaţi că l-au decorat cu „Ordinul Pobeda?”. Mam simţit oarecum dator să-i dau un răspuns sumar
despre cum văd eu lucrurile. Aşa că i-am spus că,
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deşi nu sunt nici adept al monarhiei, nici
admirator al lui Mihai de Hohenzollern-Sigmaringen,
nu pot să nu îi recunosc un mare merit: implicarea în
răsturnarea dictaturii lui Ion Antonescu. Mi-a replicat
aproape instantaneu că, din cauza acestei răsturnări,
anumiţi membri din familia sa au avut de îndurat ani
întregi de puşcărie. Intuind deja în ce direcţie se
îndreaptă discuţia, am evitat să-mi exprim interesul
pentru detalii, deci i-am răspuns scurt dar cât se poate
de politicos: „Stimată doamnă, orice schimbare de
regim politic aduce cu sine şi victime colaterale!”. Nu
intenţiona să renunţe, avea deja pregătită noua
replică: „Da, dar aceste victime colaterale, cum le
numiţi dumneavoastră, au fost în număr de trei sute
de mii!”
Când într-o polemică interlocutorul părăseşte
cadrul obiectiv al istoriei şi intră pe terenul propriei
subiectivităţi, discuţia poate fi considerată încheiată.
Experienţa mi-a confirmat că nici un alt punct de
vedere nu va fi luat în consideraţie. Am profitat de
faptul că îşi făcuse apariţia o personalitate care a
participat la evenimentul dedicat Venezuelei, ca să mă
pot scuza şi să o las în compania celeilalte doamne,
care făcuse prezentările. Nu avea nici un sens să o
întreb ce anume atârnă mai greu în balanţă: rudele
proprii şi ceilalţi care au trecut prin închisoare
după căderea lui Ion Antonescu? Sau cele două
sute de mii de români căzuţi la Stalingrad,
împreună cu ţăranii ucişi în 1907 la Lozoveni şi
Vadul Ungurului, şi unii şi alţii morţi tot din ordinul
lui Ion Antonescu? Deşi orice scriitor îşi doreşte să
aibă cât mai multă publicitate, sper ca distinsa
doamnă (scriitoare şi blondă) să aprecieze că i-am
omis numele în acest articol…

Declarație de solidaritate cu
Revoluția Bolivariană

Întrunite în Adunare publică în capitala
României, București, Asociațiile și grupurile de
prietenie cu Venezuela precum și mișcările progresiste
din România își exprimă solidaritatea cu Revoluția
Bolivariană din Venezuela, începută de președintele
Hugo Chavez în anii 2000, revoluție de eliberare
națională de sub dictatul companiilor multinaționale
aflate în serviciul imperialismului SUA și al altora.
(continuare in pag.3)
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În 2002, fostul președinte Bush a crezut că
poate reedita lovitura de stat împotriva lui Salvador
Allende din 11 septembrie 1973.
Încercarea a fost un eșec, Venezuela a
rezistat!
Și de atunci Venezuela rezistă!
Împotriva Venezuelei se duce un război murdar. Un
război economic, financiar, diplomatic, mediatic și
informatic. Este vorba de cele mai mari resurse de
petrol de pe glob, dar și de alte bogății, resurse pe
care imperialismul nu concepe să le piardă sau cel
puțin să nu le controleze prin companiile sale
transnaționale. Imperialismul nu dorește ca acestea să
rămînă în proprietatea și în folosul legitim și deplin al
popoarelor care le dețin pe teritoriul țărilor lor. După
plecarea dintre noi a președintelui Chavez războiul
acesta murdar s-a intensificat. Laureatul premiului
Nobel pentru Pace, fostul președinte american Obama
a dovedit că nu a fost decît o marionetă a oligarhiei
americane cînd, pe 8 martie 2015, a emis un ordin
prin care declara că Venezuela reprezinta o
amenintare extraordinară la adresa siguranței nationa-

-le și a politicii externe a SUA ”. Este revoltător
că, deși a recunoscut mai apoi că Venezuela nu pune
nici un pericol nici SUA și nici păcii mondiale, a
prelungit ordinul peste un an, lăsîndu-l moștenire
noului președinte, Donald Trump, care l-a dus la
paroxism, într-o încercare cinică de a înfometa
populația Venezuelei și de a provoca revolte populare.
Este semnificativ că rebeliunile oligarhiei – această
coloana cincea a imperialismului – nu au reușit
niciodată, deși au provocat zeci de morți în ultimii ani,
din 2014 pînă în 2017, și pierderi uriașe, economice și
sociale.
În ciuda lor, electoratul Venezuelei a votat pe
31 iulie 2017 alegînd membrii Adunării Constituante,
forul suprem de reprezentare și conducere a țării, ca
un semn că majoritatea poporului venezuelean
dorește pace, independență și apărarea cuceririlor
Revoluției Bolivariene, promovată atît de ferm de
administrația dumneavoastră.
Ne exprimăm
convingerea că Venezuela va rezista în continuare.
Suntem cu sufletul de partea voastră.
21 09 2017 București

ACASĂ LA NICOLAE CEAUȘESCU

Pe 9 s ept em brie Part idu l Com unitar î n
c olabo rar e cu As ociaț ia Scâ nteia a or ganiza t
o vizit ă la Mu ze ul m e m or ial Nicolae
Ceau șes cu din O ra șul Scor nic eșt i, j ude ț ul
O lt, locul un de s -a nă scut ș i a copilă rit
p rim ul Pr eședinte al Rom âniei (1974 -1989 )
e roul de ne conte sta t al Naț iun ii Rom âne,
m od el aut entic de PAT RI O T.
De legaț ia a f os t condus ă de t ovar ășu l
Pet re
Ig naten cu,
p reș edint ele
PCRCom it etul de r eor ganiza re și al Asociaț ie i
Sc ânteia. Scopul vizit ei a f o st ac eea de a-l
o m a gia cum se c uvine la locul î n car e s- a
n ăs cut m arele condu căt or al co m u niș tilor ș i
a l popor ului r om ân. A f ost dep usă o jer bă de

f lori la m onum en tul a m plas at în cu rt ea
păr in teas că. am plasar e ca re a f ost po sib ilă
doa r f iincă es te un loc pr ivat , î n ciu da
pr ote ste lor a dif er iț i ”r evoluț ionar i” și o am eni
de c ult ură ș i polit icieni inte resa ț i s ă nu f ie
păs tr ată vie î n c onșt iinț a rom â nilor m em o ria lui
Nicolae Ce aușesc u.
De spre viaț a ș i ac tivit ate a lui Nic ola e
Ceauș esc u a vorbit tovarăș ul Com an Voicu,
vec hi
m ilitant
com un is t.
Prezent ăm
în
c ontinuar e disc urs ul aces tuia:
Priviți această casă! Nu este palatul lui Gigi Becali,
nu este conacul lui Mircea Dinescu, nu este vila lui
Adriean Videanu, nu este averea lui Dinu Patriciu, nu este
ferma lui Adrian Năstase sau a altora din TOP 300.
Aceasta este modesta casă care a aparținut
Secretarului General al Partidului Comunist Român și
Președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu. Aceasta este ”bogăția” omului simplu de la
țară dar cu o inteligență nativă deosebită, a omului care
nu a furat din banii țării nici un dolar.Ne aflăm în
localitatea Scornicești, județul Olt.
Aici s-a născut în anul 1918 cel de-al treilea copil
din cei nouă ai familiei Ceaușescu, o familie de oameni
săraci.Nicolae Ceaușescu a cunoscut încă de mic
greutățile vieții și, astfel, la vîrsta de 11 ani a plecat din
Scornicești la București, unde a lucrat la început ca
ucenic în diferite ateliere și fabrici, apoi ca muncitor.La
vîrsta de 15 ani, văzînd nedreptățile societății
capitaliste, burghezo-moșierești, s-a încadrat
înm ișcar ea m uncito reas că revo luț ion ară.
(continuare în pag. 4)
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În anul 1933 a fost arestat pentru prima dată,
pentru participarea la grevele și demonstrațiile
muncitorilor bucureșteni fiind acuzat de ”incitare la
grevă”.
Î ntr e anii 19 36 – 1938 a f ost d eț inut la
închisorile capitaliste Br așov și Do f tana, f iin d
ac uzat pent ru ” răspîndirea de afișe împotriva
orînduirii de stat ”.
La 1 Mai 1939 a participat la marea manifestație
populară împotriva pericolului hitlerist.
Între anii 1940 – 1944 a fost arestat și întemnițat
la închisorile capitaliste Jilava, Caransebeș și Târgu
Jiu, fiind acuzat ca ”Agitator comunist periculos”.
După 23 August 1944, Nicolae Ceaușescu a
participat la refacerea economiei naționale, la
democratizarea
țării,
industrializarea
țării
și
cooperativizarea agriculturii.
În octombrie 1945 a fost ales membru al
Comitetului Central al Partidului Comunist Român iar în
anul 1948 a fost ales Deputat în Marea Adunare
Națională.Între anii 1954 – 1965 a fost ales Secretar al
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Între anii 1950 – 1954 a condus Direcția
Superioară Politică a Armatei și în același timp a fost și
Locțiitorul Ministrului Forțelor Armate, avînd gradul de
general-locotenent.
În Martie 1965 a fost ales Secretar General al
Comitetului Central al Partidului Comunist Român iar în
anul 1974 a devenit Președinte al Republicii Socialiste
România.
A condus destinele României timp de peste 24 de
ani, perioadă în care s-au obținut cele mai mari realizări
din istoria țării noastre.
Voi enumera numai cîteva dintre aceste realizări
ale Epocii Ceaușescu în cei 24 de ani de activitate:

construcția de locuințe, peste 3 milioane; facultăți,
școli, grădinițe, spitale și alte obiective
sociale;fabrici și uzine, fabricam aproape orice;
Canalul Dunăre – Marea Neagră, în lungime de
drumul Transfăgărășan, în lungime de 92 de km, cel
mai frumos drum din Europa;amenajarea complexă a
rîului Dâmbovița;metroul bucureștean; Casa
Poporului, a doua ca mărime din lume, după
Pentagon; Bulevardul Victoria Socialismului, cu
salba sa de blocuri aferente și frumoasele fîntîni
arteziene (astăzi numit Bulevardul Unirii);
hidrocentrale și electrificarea țării.
Toate aceste realizări au fost făcute împreună cu
poporul român și pentru poporul român, nu în interes
personal și pentru profit personal, așa cum se
construiește în acești ani de capitalism sălbatic. Patronul
construiește pentru profitul lui personal, nu pentru poporul
român.
România sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu
a reușit Plata Datoriei Externe de 12 miliarde de
dolari și, astfel, am reușit să fim INDEPENDENȚI din

punct de vedere economic timp de 10 luni,
din martie pînă în decembrie 1989.
Datoria externă a României NU a fost făcută
pentru consum cum se întâmplă acum, ea a fost
făcută pentru cumpărarea de LICENȚE de
fabricație și achiziționarea de materii prime
pentru dezvoltarea și modernizarea industriei
românești.
Așa au fost cumpărate licențele: REANULT,
CITROEN, MAN, CATERPILAR, SULZER, BOSCH,
LIEBHERR, THOMSON și multe alte licențe…Din
păcate, Nicolae Ceaușescu nu a explicat aceste
adevăruri poporului român, de ce trebuie să facem
sacrificiile alimentare (cea mai mare parte a datoriei
în dolari s-a plătit cu produse alimentare) și alte
sacrificii inerente, pentru a scăpa de povara

datoriilor în dolari la băncile internaționale.
Un moment important în istoria României a
fost ”lovitura de stat din decembrie 1989”, aceasta a
avut drept scop schimbarea orînduirii socialiste cu
orânduirea capitalistă și dezmembrarea României, nu
numai schimbarea unui om, Nicolae Ceaușescu. El,
împreună cu o bună parte a poporului român, a vrut
continuarea orînduirii socialiste și în acest scop a
mers la Moscova, pe data de 4 decembrie 1989, unde
Mihail Gorbaciov, conducătorul Uniunii Sovietice i-a
dat de înțeles că nu mai dorește
continuarea
socialismului în U.R.S.S.
La întoarcerea de la Moscova, Nicolae
Ceaușescu a spus că ”Gorbaciov este un om
periculos, trebuie să fim vigilenți”.Pe data de 22
decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a fost silit să
părăsească Comitetul Central și la numai cîteva ore a
fost arestat și deținut la Tîrgoviște, într-o unitate
militară iar pe data de 25 decembrie 1989, după un
(continuare în pag. 5)
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un simulacru de proces penal, pe care
Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, NU
l-au recunoscut, cei doi au fost împușcați. În acest fel
lovitura de stat a reușit cu trădarea Armatei, după ce
.

a fost asasinat Ministrul Apărării Naționale,
generalul Vasile Milea, la care s-a adăugat
trădarea Securității Române începută la data de 28
iulie 1978, prin dezertarea și trădarea generalului Ion
Mihai Pacepa.

Nicolae Ceaușescu, la acea caricatură de
proces, a avut o atitudine DEMNĂ și a spus
printre altele:
totul este o minciună de la un capăt la altul, a
celor care au dat lovitura de stat!
cine a dat lovitura de stat, poate să împuște pe
oricine!
nu am nici un cent în nici o bancă, în nici o
valută!
Nicolae Ceaușescu a fost DEMN în fața
morții. Fiind legat cu mîinile la spate a spus
cîteva versuri din imnul comuniștilor de
pretutindeni ”INTERNAȚIONALA”.
”Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină /
Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru
pământ”;
”Trăiască Republica Socialistă și suverană,
România,!”
”Istoria mă va răzbuna!”
”Moarte trădătorilor!”
Nicolae Ceaușescu și-a dat viața pentru
continuarea socialismului în România.
Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu
sunt EROII NAȚIONALI AI SOCIALISMULUI.
În acele zile de decembrie 1989, poporul
român a fost puternic manipulat prin minciună și
diversiune de către serviciile secrete ale Armatei
Române și cele străine, iar de foarte mulți ani în
urmă, de posturile de radio ”Europa Liberă”,
”Vocea Americii” și ”Libertatea” care au fost
înființate pentru distrugerea și denigrarea
socialismului.
Astăzi aceste posturi de radio au fost
desființate pentru că s-a atins scopul final –
distrugerea socialismului.
După lovitura de stat din decembrie 1989
a urmat distrugerea avuției naționale de către cei
care au dat lovitura de stat și complicii lor.Dolarii
(circa 3 miliarde de dolari) care urmau să vină în
România în decembrie 1989,

Dolarii (circa 3 miliarde de dolari) care
urmau să vină în România în decembrie 1989, din
contractele de export au fost acaparați de către
mafioții securiști din comerțul exterior al
României care ulterior au devenit oameni de
afaceri. Nicolae Ceaușescu nu a permis să se ia
nici un dolar din avuția țării iar cei care așteptau
eliminarea sa fizică au jefuit România cu Legile
Antinaționale și Criminale pe care le-au adoptat
în Parlament.
.Legea privatizării, prin care au ruinat
6.000 de fabrici, uzine și alte obiective economice
și sociale;
Legea retrocedării proprietăților, care a
reprezentat un dezastru pentru România;
Legea minelor, prin care au fost închise foarte
multe mine;
Legea redevențelor, prin care redevența pentru
România este de 4 – 6% iar pentru străini
(investitori) este de 94%. Voi da un singur
exemplu în acest sens – pentru exploatarea
aurului de la Roșia Montană, în urma exploatării
aurului firma Gold Corporation primea 300 t de
aur iar România primea 6 t de aur;
Legea fondului forestier și alte legi nemernice
care au dus la jefuirea pas cu pas a tuturor
bogățiilor României.Acum, în România este
HAOS, ANARHIE și DEBANDADĂ, cine acine
a putut, cu legea în mînă sau prin fals și uz de
fals, are cîte o bucată din România, din bogățiile
ei și noi privim indiferenți cum dispare România
românilor.

(continuare în pag. 6)
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Suntem SCLAVI în propria țară! România
nu mai aparține românilor, ea aparține
companiilor multinaționale!
Statul român actual și cel de 27 de ani
(Guvern, Parlament, Justiție etc.) instaurat după
lovitura de stat din decembrie 1989 este un stat
MAFIOT, NU a apărat România împotriva
distrugerii industriei, agriculturii și a altor
obiective economice și sociale.
Cei mai puternici financiar dețin puterea, nu statul
român.
Au plecat din România peste 5 milioane de
români: DRAME FAMILIALE – divorțuri, crime,
sinucideri. Ei sînt migranți economici deoarece în
România, datorită distrugerii a peste 6.000 de fabrici și
uzine, au dispărut și milioane de locuri de muncă.
Foarte mulți dintre cei plecați sînt sclavi pe
diferite plantații – roșii, căpșuni sau în construcții,
făcînd cele mai umilitoare munci.
Acum România arată jalnic.

S-au furat din România peste 200 de miliarde
de euro; s-a vîndut pămînt străinilor, circa 4,5 milioane
ha, cît regiunea Moldovei;
-împrumutul statului la băncile internaționale este de
100 de miliarde de euro.
Situația în România este DRAMATICĂ – cei
bogați sînt tot mai bogați iar cei săraci sînt tot mai
săraci.Exemplele de distrugere a României ar putea
continua, sînt foarte multe…
Trebuie
să
luăm
atitudine
împotriva
CRIMINALILOR ECONOMIEI ROMÂNEȘTI PÎNĂ NU
ESTE PREA TÎRZIU ȘI NU SE MAI POATE FACE
NIMIC!Socialismul este soluția pentru România!

ocialismul este cea mai DREAPTĂ ORÎNDUIRE
DIN LUME!
Capitalismul este profund corupt, nu este
uman, este nedrept. Capitalismul ucide pentru
profit, pentru bani!

Capitalismul
OMENIRII!

este

CANCERUL

Scornicești, 09.09.2017
Coman Voicu – comunist

In Marinaleda, utopia comunista este o realitate

Marinaleda este un Oraș (municipiu) din
regiunea spaniolă Andaluzia, unde nu există poliție,
șomaj, iar casele sunt gratuite pentru toți locuitorii
iar criza economică nu s-a făcut simţită.
Acestă comunitate spaniolă a trecut prin
momente grele. Sătenii erau săraci şi aproape că
mureau de foame. Soluţia salvatoare a venit din
partea primarului, pe numele său, Juan Manuel
Sánchez Gordillo, care conduce aşezarea de peste
30 de ani: Orașul s-a autodeclarat o utopie
comunistă şi a luat agricultura în propriile mâini. Ar
putea fi acesta răspunsul la eşecurile capitalismului
modern?, se întreabă jurnalistul din lumea
capitalistă, Dan Hancox de la „The Guardian“ întrun articol.Prima parte a transformării localității
Marinaleda într-o „utopie comunistă“ a început la
sfârşitul anilor '70, atunci cînd locuitorii se aflau
într-adevăr într-o stare de sărăcie accentuată. În
sat şomajul era de 60%, iar locuitorii erau doar
fermieri fără pămînt, suferind de foame mai ales
într-o perioadă în care întreaga Spanie se
confrunta cu nesiguranţa ce a urmat după moartea
generalului Franco.

Cea de-a doua parte a miracolului din
Marinaleda a avut loc de-a lungul a trei decenii. „Am
învăţat că nu este de ajuns să defineşti utopia, şi nici
nu este de ajuns să lupţi împotriva celor ce ţi se opun.
A trebuit să construim, acum şi aici, cărămidă cu
cărămidă, cu răbdare, dar fără să ne oprim, asta pînă
cînd ne-am transformat visele în realitate. Adică să fie
pîine pentru toţi, să fie libertate pentru cetăţeni şi să
fim în stare să citim cu respect cuvîntul «pace». Noi
credem sincer că nu există niciun viitor dacă nu-l
construieşti în prezent“, spune adesea primarul Juan
Manuel Sánchez Gordillo, mare admirator la lui Che
Guevara, prima dată în 1985, pentru publicaţia
spaniolă „El País“. Marinaleda nu a fost lovit de
recenta criză. În primăvara anului 2013, şomajul din
regiunea spaniolă Andalusia era de 36%, iar pentru
tineri procentul era chiar de 55. Cu Banca Centrală
Europeană cercetîndu-i fiecare mişcare, premierul
Mariano Rajoy a introdus reforme în muncă care le-au
permis afaceriştilor să-şi concedieze mai uşor
angajaţi,
mai
repede
şi
cu
mai
puţine
compensaţii.Aceste legi noi fac ravagii şi acum printre
muncitorii spanioli, şi din sectorul privat şi din cel
public. Situaţia este şi mai gravă în Andalusia, în sud,
unde aproape 40 de familii sînt evacuate zilnic din
case. Pentru ca lucrurile să fie şi mai rele, potrivit legii
spaniole, atunci cînd eşti evacuat din casă din cauza
ratelor la bancă nu vei fi scutit de plata lor, vei
continua să plăteşti ratele la o casă pe care nu o mai
ai.
(continuare în pag.7)
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Este un moment ciudat, o experienţă
aproape sovietică, mai notează același Dan
Hancox pentru „The Guardian“ din experiența sa
din Marinaleda. „Mîine, muncă la cîmp pentru
grupul B!“se aude la boxe, altădată: ”Mîine, muncă
la cîmp pentru grupul A!....
Atunci cînd ferma „El Humoso“ de 1.200 de
hectare a fost în sfîrşit retrocedată comunității în
1991, aceasta s-a transformat într-o cooperativă și
a început şi cultivatul. Noua cooperativă din
Marinaleda a ales să cultive doar ce solicita munca
fizică cea mai mare, pentru a crea cît mai multe
locuri de muncă posibile. În plus faţă de măslinii şi
fabrica de procesare a uleiului de măsline, au fost
plantaţi ardei de diverse feluri, anghinare, fasole,
mazăre, broccoli: produse ce puteau fi procesate şi
conservate pentru a justifica înfiinţarea fabricii de
conserve, astfel creînd şi mai multe locuri de
muncă. ”Scopul nostru nu a fost să avem profit, ci
slujbe,” a explicat primarul îtr-un interviu. Această
filosofie este complet opusă capitalismului care
pune accent pe eficienţă, dar care în realitate a
devenit un eufemism pentru sacrificiul demnităţii
umane pe altarul preţurilor competitive. Fără
Carrefour şi Starbucks în oraș: „Credem că
pămîntul trebuie să aparţină comunităţii care îl
lucrează, şi nu nobilimii“, adaugă primarul. Tocmai
de aceea în Marinaleda s-a ales să se cultive
anghinare şi roşii, pentru că acestea au nevoie de
multă muncă.
De ce „eficienţa“ ar trebui să fie cea mai
valoroasă trăsătură a societăţii, în detrimentul vieţii
omului?...Cooperativa nu distribuie profiturile
încasate. Orice surplus este reinvestit pentru a
crea şi mai multe locuri de muncă. Toţi din
cooperativă au acelaşi salariu, 47 de euro pe zi
pentru şase ore şi jumătate de muncă. Poate că nu
pare mult, însă este dublul salariului minim din
Spania. Sînt permise şi afacerile private în oraș.
Există şapte baruri şi cafenele în Marinaleda, iar
dacă vrei să deschizi o pizzerie sau o mică afacere
de familie de orice fel, nimeni nu te va împiedica.
Însă dacă o franciză a Carrefours sau Starbucks ar
vrea să-şi deschidă o filială acolo s-ar lovi de
refuzul locuitorilor. „Pur şi simplu, le interzicem“,
explică primarul.

„Trebuie să regîndim valorile noastre, trăim într-o
societatea de consum, acordăm o atenție mult
prea mare banilor, egoismului și individualismului.
Marinaleda este un altfel de mic exemplu de
societate, și dorim ca această experiență să se
extindă în întreaga lume”, spune Gordillo.
În prezent cea mai mare parte a populației
din Marinaleda lucrează împreună în agricultură.
Membrii comunității împart profitul în urma
exportului de legume și fructe în mod egal între ei,
astfel încît salariile lor lunare sunt de circa 1.200 de
euro de persoană. Toți locuitorii care au nevoie
beneficiază de o casă a lor construită în mod
gratuit de primărie, singura regulă fiind ca lunar,
fiecare familie să plătească o chirie modică de 15
euro pentru întreținere, iar locuința să nu fie
vândută niciodată în privat.
Care este alternativa la sărăcia capitalistă?
Marinaleda poate fi răspunsul!
Orașul Marinaleda nu este nici complet comunist,
şi nici o utopie adevărată, însă a făcut un pas mai
departe într-o societate sărăcită, aflată într-o
prăbuşire economică directă.„Revoluţia“ celor din
Marinaleda a informat nu doar Spania, ci întreaga
lume, că poţi avea speranţă şi în criză.
Marinaleda a căutat cu disperare o alternativă la
sistemul actual, şi a găsit-o în „comunitarism“,
după cum spune primarul. Poate că lumea a
ignorat orașul acesta înainte, sau poate că au rîs
ca la o curiozitate în faţa comunităţii conduse de
excentricul primar.
Însă Marinaleda nu mai poate fi ignorat. „Care
este alternativa?“, strigă cei disperaţi din
capitalism.
Marinaleda este un răspuns concludent!!
A consemnat Petre Ignat.
Articolul are ca Surse de inspirație:
https://www.facebook.com/leonard.chesca/videos/o
.187364664746914/1020852482
http://www.cunoastelumea.ro/orasul-spaniol-undenu-exista-politie-somaj-iar-casele-sunt-gratuitepentru-toti-locuitorii/
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Ura capitaliștilor față de eroii maselor
Sergiu Fendrihan
În ultima vreme presa capitalistă este din ce în ce
mai vehementă în ceea ce privește cultul marilor figuri ale
luptătorilor pentru eliberare națională sau socială, în
principal a revoluționarilor care au luptat pentru socialism,
a comuniștilor în special, a celor care și-au dat viața
pentru o cauza nobilă, pentru binele majorității
popoarelor, majoritate constituită din muncitori și țărani, a
săracilor lumii, nu pentru cei minoritari, bogații acestei
lumi și servitorii lor, în acelasi timp proslavind pe cei care,
chipurile
au
luptat
sau
luptă
încă(!)împotriva
comunismului, adică împotriva unei ideologii care
propune înlocuirea sistemului social, capitalist, bazat pe
concurență, sistem care produce mari și evidente
dezechilibre în societate și în natură, cu un nou sistem,
socialist, bazat pe colaborare, menit să producă echilibru
în societate și natură. Noi comuniștii nu negăm că în
perioada construirii socialismului, în țara noastră, și nu
numai la noi, au existat și abuzuri sau excese criticabile,
perioada fiind eminamente revoluționară - se producea o
schimbare majoră a ordinii sociale, dar, în același timp,
nu se pot nega lucrurile bune și realizările din acea
perioadă: - industrializarea accelerată a țării,(condiție
fundamentală a dezvoltării țării și pentru micșorarea
decalajului față de țările capitaliste dezvoltate); cooperativizarea
agriculturii(
pentru
eficientizarea
exploatării pămîntului și creșterea nivelului de trai de la
sate);- alfabetizarea, prin școlarizare gratuită și calificarea
a milioane de oameni și asigurarea locrurilor de muncă
corespunzătoare; - asigurarea fiecarui cetățean cu un
venit decent și o locuință corespunzătoare, dar cel mai
mult, în ”epoca Nicolae Ceaușescu” denumită pe drept și
”Epoca de Aur”, s-a obținut independența și suveratitatea
deplină a României prin plata tuturor datoriilor externe. În
fond aceasta trebuie să fie tendința în societatea umană
astfel ca ea să evolueze și să fie dreaptă și echilibrată,
fiecare om să producă ceva pentru binele comun și
implicit al său, în condițiile cînd avem peste 7 miliarde de
oameni pe planetă, lucru ce astăzi nu este posibil datorită
faptului că bogățiile se află în mîna unei minorități de mai
puțin de 1% din populația globului. Astfel, proprietatea
asupra a numeroase bunuri aparține cîtorva miliardari și
multimilionari, ceea ce creează disfuncții sociale și
economice care duc la tot mai multe crize care, în final,
vor duce la un inerent colaps social.Presa aservită, prin
patronii ei, Statului și concepției capitaliste despre viață și
societate, nu face decît să arate gradul ei de aservire iar
ziariștii niște simpli proletari, un pic mai privilegiați,
dependenti de banii patronilor și fără conștiință de clasă,
se implică cu trup și suflet pentru a arăta ”justetea”
societății capitaliste. Astfel într-unul din numerele
publicației ”Adevarul de Weekend” ziarista Alexadra
Șerban publică articolul – Criminalul erou, vedeta pe
tricou, în care se declară nedumerită cum niște
”criminali”, după părerea sa, numindu-i astfel, printre alții,
pe Che Guevarra, Lenin, Ceausescu , dar și pe Zelea
Codreanu, fondatorul Mișcării legionare, sînt prezentati

ca eroi de legendă fiind imprimați pe tricouri și alte
obiecte de vestimentație, tablouri, fotografii, se fac
filme, se scriu piese de teatru, poezii și se compun
cîntece cu mare priză la mase,entru ea un
revoluționar care luptă cu arma în mînă pentru o
cauză nobilă este un criminal nu erou. După o
asemenea gîndire ar trebui să fie scoși din istorie
personaje ca Spartacus, Robin Hood, Gheorghe
Doja, Iancu Jianu sau Horia, Cloșca și Crișan și
mulți alți eroi ai celor mulți. Toți au luptat cu armele
pentru drepturile și dreptatea celor mulți, puteau să
facă fără să rănească sau să ucidă adversarul,
reprezentant al exploatatorilor? a arăta ”justetea”
societății capitaliste. Ura de clasă este ceea ce
mișcă revoluțiile, spuneau clasicii revoluției
socialiste, nu cu discuții de salon. Un colos ca
Lenin care a făurit, acum 100 de ani, primul stat al
muncitorilor și țăranilor scăpînd de țar(împărat) și
familia lui- niște paraziți, de boieri și nobili-alți
paraziți- în timp ce norodul(poporul) trăia ca vai de
el, în condiții de Ev mediu- este tot un criminal? Și
(continuare în pag. 9)
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Și ce trebuia să facă cu toti cei care luptau contra
noului regim revoluționar, tot cu arma în mînă, ca
să nu fie numit ”criminal” de distinsa ziaristă? Deci
cei care sustin, prin purtarea chipului acestor eroi
marcanți pe tricou, ar trebui arestați sau măcar
amendați?

Desigur că statul capitalist românesc are
tot interesul pentru ca bogătașii nației să poată să
își cheltuie banii liniștiti, în Hawai sau în alte părți
ale lumii, iar averile lor, inclusiv a patronilor din
presă ai ziariștilor, să fie aparate de furia maselor
care s-ar putea inspira din exemplul eroilor de pe
tricouri. Așa că se acționează ”preventiv.
dr. Sergiu Fendrihan

O viață dedicată oamenilor în suferință
TEODORA DARABAN 1918-1970
de Gh. Dumitru

Născută în primăvara anului 1918, într-un
sat de pe meleagurile argeșene, de mică rămasă
fără părinți, printre străini, a cunoscut din plin
greutățile vieții pe care a căutat să le învingă. La
cîțiva ani după terminarea cursurilor școlii
elementare, lucrînd ca îngrijitoare în casa unei
familii înstărite din București, a urmat cursurile unei
școli sanitare, iar la cîteva luni după terminarea
acestor cursuri s-a înscris ca SORĂ INFIRMIERĂ
VOLUNTARĂ PE FRONT, în timpul celui de-al
doilea război mondial. La început a activat în cadrul
unor spitale de campanie pe teritoriul Basarabiei iar
după Insurecția Armată Antifascistă de la 23 August
1944 a fost trimisă pe frontul din Ardeal, pînă în luna
noiembrie cînd a revenit în București, unde a lucrat
în spital.Cuvinte precum: MUNCITOARE CU
SPIRIT DE SACRIFICIU, SE FĂCEA IUBITĂ DE
CĂTRE RĂNIȚI sau FOARTE DISCIPLINATĂ, ÎȘI
IUBEȘTE CU DRAG MESERIA ȘI ESTE GATA SĂ
AJUTE LA NEVOI, au rămas înscrise de către
medici în carnetele de SORĂ INFIRMIERĂ.Plină de
omenie și bunătate sufletească, TEODORA a urît
războiul și învrăjbirea dintre nații. A îngrijit cu
conștiinciozitate ostașii români, germani și sovietici.
Pentru ea toți erau înainte de toate OAMENI.

Pentru aceste merite, TEODORA a fost
distinsă cu DIPLOME, BREVETE și INSIGNE de
către superiori. Plină de omenie și bunătate
sufletească, TEODORA a urît războiul și
învrăjbirea
dintre
nații.
A
îngrijit
cu
conștiinciozitate ostașii români, germani și
sovietici. Pentru ea toți erau înainte de toate:
OAMENI. Pentru aceste merite, TEODORA a
fost distinsă cu DIPLOME, BREVETE și
INSIGNE de către superiori. Apoi, în anii care au
urmat TEODORA DARABAN a lucrat ca
MUNCITOARE SANITARĂ și ASISTENTĂ
MEDICALĂ în SPITAL și în POLICLINICĂ iar
această meserie nu a lăsat-o pînă în ultimele zile
ale vieții sale. Îngrijea și bolnavi la domiciliu. Cu
multă bunăvoință sărea în ajutorul celor aflați în
suferință chiar și în cele mai târzii ore, pe ploaie
sau viscol, pentru a le alina durerile și a-i vedea
sănătoși. A desfășurat și o intensă activitate
obștească. A participat la diferite acțiuni de
vaccinare a populației, de control preventiv al
sănătății, precum și la numeroase concursuri pe
teme medicale și de Crucea Roșie. În plus, a
avut în grijă și un POST SANITAR DE PRIM
AJUTOR.Pentru activitatea sa, TEODORA
DARABAN a fost distinsă cu DIPLOME din
partea MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII și a
COMITETULUI DE CRUCE ROȘIE al Republicii
Populare Române și Republici Socialiste
România.Mamă a doi copii: Gheorghe și
Alexandra, TEODORA a căutat ca, împreună cu
soțul său, Nicolae, să le insufle dragostea față
de DUMNEZEU, față de muncă și respectul față
de oameni.La 19 februarie 1970, în urma unei
lungi și grele suferințe, TEODORA DARABAN, a
încetat din viață, lăsând în urmă o nobilă
activitate în folosul semenilor, dar și frumoase și
neuitate amintiri.
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Federatia Rusă își apără independența și suveranitatea împotriva
organizației militare agresive NATO

În prezent, situația militară în vecinătatea
Rusiei este foarte complicată. Rusia este
înconjurată de forțele militare ale NATO care
efectuează aplicații militare agresive împotriva
Rusiei.
NATO,
sub
conducerea
armatei
americane, are amplasate trupe în toate statele
care sînt vecine cu Rusia sau aproape de Rusia:
România, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Letonia,
Lituania, Estonia, Turcia, Germania, Italia dar și
în Marea Neagră. NATO a fost creat(în 1949)
pentru a apăra Capitalismul de ascensiunea
socialismului în lume generat de prestigiul imens
cîștigat de URSS(RUSIA) după victoria acesteia
în cel de-al II-lea Război Mondial. ”La vedere”
motivul creerii acestuia era lupta împotriva
comunismului dar în substrat împotriva
RUSIEI(URSS).
Dacă Tratatul de la Varșovia NU mai
există, din iulie 1991, și nici ”Comunismul” (cînd
a fost?) NU mai există, din 1991, atunci care mai
este rațiunea pentru care NATO să mai existe?
Se vede treaba că tot RUSIA! Deci nu sistemul
social, socialismul îi deranja SUA ci nîmblănzit-a
Rusie( de la Napoleon încoace) care nu îi lasă
pe capitaliștii săi să-i cucerească ”democratic”,
bineînțeles, a pieța, economia, bogățiile solului
și subsolului așa cum o fac în țările unde NATO
are trupe sau nu este ”democrație”.NATO trebuia
să fie o organizație militară defensivă, așa cum
s-a declarat la înființare, dar se știe foarte bine
cât de ”defensivă” a fost organizația NATO în
războaiele din Irak, Libia, Afganistan, Iugoslavia
etc.Oamenii de afaceri ai țărilor din NATO (în
special cei americani) urmează trupele NATO în
țările unde au afaceri economice – interese
economice. Președintele american Donald
Trump, impune țărilor membre NATO să aloce
2% din PIB pentru cheltuieli militare și în special
pentru cumpărarea de tehnică de luptă de la
americani. Un oficial american spunea că
”apărarea costă”.În aceste condiții și Rusia
trebuie să se apere singură iar în viitorul
apropiat, împreună cu mai multe state, în cadrul
unei organizații militare, pentru a se opune
ofensivei agresive a NATO.

În aceste condiții și Rusia trebuie să se
apere singură iar în viitorul apropiat, împreună cu
mai multe state, în cadrul unei organizații militare,
pentru a se opune ofensivei agresive a NATO.
Rusia are dreptul LEGITIM să reacționeze
militar la amenințările NATO: scutul antirachetă din
România de la Deveselu și scutul antirachetă din
Polonia sunt amenințări reale la adresa Rusiei.
Rusia trebuie să își apere granițele stabilite, prin
tratat, după cel de-al doilea război mondial.
Președintele rus, Vladimir Putin, spunea că,
citez: ”NU dorim revizuirea rezultatelor celui de-al II
Război Mondial și respectiv a frontierelor stabilite
atunci, deoarece există riscul să se deschidă Cutia
Pandorei.” Oare Crimeea în ce granițe se afla după
acest război?
Rusia este vecinul nostru, este prietenul
nostru. Nu este dușmanul nostru, așa cum doresc
să insinueze foști și actuali guvernanți, președinți și
unii parlamentari ai României.Această ”psihoză”
împotriva Rusiei, că ne invadează Rusia, este
alimentată de către imperialiștii americani, pentru a
cumpăra armament și muniție de la ei.NU NE
INVADEAZĂ RUSIA, este doar o propagandă ieftină
a serviciilor secrete occidentale și americane,
realizată prin trădătorii de neam și de țară din
România.
De-a lungul istoriei dintre cele două țări,
Rusia nu ne-a invadat niciodată, dimpotrivă, am
luptat împreună cu armata rusă în Războiul pentru
independență, 1877 – 1878, atunci cînd ne-am
cîștigat independența față de Imperiul Otomanindependență care nu putea fi recunoscută de
marile puteri fără susținerea Rusiei. De asemenea
și în al II-lea război mondial, cînd Transilvania a
revenit la Patria Mamă – România.
Rusia acum trebuie să suporte amenințările
NATO și embargoul economic impus de SUA și UE.
De ce vor să primească Ucraina în UE?
De ce nu vor să primească Rusia în UE?
Se vorbește de o Europă Unită, dar cum să
faci o Europă Unită fără Rusia?Adevărul istoric
arată că Rusia nu a invadat niciodată Europa, decât
urmărindu-l pe agresorul care a atacat-o, indiferent
cine a fost acesta.
Acestea sunt ADEVĂRURILE despre Rusia,
NU ABERAȚIILE DUȘMANILOR RUSIEI.
Coman Voicu – membru al Asociației de
Prietenie Româno-Ruse
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Stânga comunistă din Balcani s-a întîlnit la Sofia

Sergiu Fendrihan

La inițiativa și organizarea Partidului
Comuniștilor Bulgari și Partidului Comunist din
Bulgaria, în zilele de 7 și 8 octombrie, s-a
desfășurat, la Sofia, conferința internațională a
partidelor comuniste și muncitorești din țările
balcanice pe tema "Un secol de laMarea
RevoluțieSocialistă din Octombrie și ”Proiectul
roșu” din Balcani - ieri, astăzi și mâine", la care a
participat și Partidul Comunitar din Romania
(PCdR)
prin
tovarășul
Sergiu
Fendrihan,
Președintele Comisiei de Arbitraj.
La Conferință au participat reprezentanți ai
următoarelor partide din zona balcanică: 1.Partidul
Comunist din Grecia-KKE; Partidului Comuniștilor
din Bulgaria; Partidului Comunist Bulgar; Partidul
Comunitar din România-PCR; Partidul Comunist
Român Secolul XXI; Partidul Comunist din Cipru;
Partidul Comunist din Macedonia; Partidul
Comunist din Croatia (Hrvatska); Partidul Socialist
Muncitoresc din Croația și Partidul Comunist din
Turcia.
Participanții la Conferință și-au prezentat poziția
față de semnificația complexă a marelui eveniment
istoric din anul 1917 din Rusia cunoscut sub
numele de ”Marea Revoluție Socialistă din
Octombrie”. Pe lîngă acest subiect, principal, s-a
discutat și despre căile și mijloacele prin care
partidele comuniste și muncitorești din Balcani își
vor dezvolta și întări colaborarea după un proiect
comun pentru atingerea obiectivelor comune pe
care
le
urmăresc,
slujirea
clasei
muncitoare.Contribuția Partidului Comunitar la
această manifestare s-a materializat prin
documentul prezentat de reprezentantul acestuia,
tov. Sergiu Fendrihan. Prezentăm mai jos acest
document
:Marea Revolutie din Octombrie-un început de
drum milenar.
În aceste vremuri tulburi abia se mai vorbește de
Marea Revolutie din Octombrie din anul 1917,
actul măreț care a schimbat viața nu numai în
Rusia –cel mai mare stat din lume- dar și în
întreaga lume, fiind prima revolutie în urma căreia
a luat ființă PRIMUL STAT SOCIALIST DIN
ISTORIE

În decurs de cîteva decenii, puțini din perspectivă
istorică, Rusia s-a transformat dintr-un stat feudal, cu
unele elemente de capitalism și dezvoltare industrial
modestă, într-un STAT socialist republican federal
(UNIONAL) mergînd spre modernizare, spre un viitor
propriu.
Cu toate teoriile conspirationiste, adevarate sau
imaginare, care bîntuie istoria scrisă și nescrisă, cu
contribuția majoră a serviciilor secrete germane, baza
populară a acestei revoluții nu poate fi pusă la
îndoială; țăranii și muncitorii duceau o viață
deplorabilă într-o incredibilă sărăcie, iar revoltele
izbucneau frecvent fiind reprimate brutal de ”Ohrana”
țaristă. În acestă revoluție un rol esential l-au avut
”bolsevicii”, facțiunea majoritară din (PSDMR), în
frunte cu teoreticianul si apoi revoluționarul intelectual
Vladimir Ilici Lenin, un spirit luminat al timpului său.
Bazat pe teoriile lui Marx, acesta a creat o vastă operă
teoretică și revoluționară care rămîne un symbol și un
exemplu pentru proletarii și mișcările de eliberare
națională și socială din întreaga lume. Acum nu ne
dăm seama, dar diferenta între Imperiul Rus, deplîns
de cei care aveau interes să îl mențină, hulit de
masele populare care o duceau deplorabil și statul
socialist, este enormă. În contextual politicii mondiale
din acea vreme, deosebit de complex, această
revoluție a fost un adevărat șoc pentru cancelariile
capitaliste occidentale, care au încercat încă de la
început să pună piedici noului stat sovietic al
muncitorilor și țăranilor.Multi ani de la revoluție, noile
organe ale puterii populare, inclusive noua armată
sovietică, Armata Roșie, s-a luptat contra bandelor
revansarde.S-a scris mult despre asazisa ”cruzime a
revolutionarilor”. Sigur că au existat executii, uneori
fără prea multă judecată, gulaguri, etc., au fost si erori
politice, unele grave. Obiectiv vorbind, nu poti schimba
radical societatea și face revoluții complet fără victime,
inclusive multe victim colaterale (cum se folosește în
limbajul actual), deoarece burghezia, capitalistii si
exponenții (rămășitele) orînduirii feudale, nu își
cedează pozițiile de bunăvoie. Dezvoltarea noului stat
socialist nu s-a facut usor, dar după 70 de ani de
dezvoltare, sistemul socialist și-a demonstrate
viabilitatea ideologiei pe care se bazează. Din păcate,
datorită permanentelor atacuri a propagandei din
mass-media capitalistă, de permanentelor presiuni
politico-economice, dar si din cauza slăbiciunilor de tot
felul, sistemul socialist creat de Lenin, s-a prăbușit
spre satisfacția capitaliștilor din întreaga lume, care de
altfel au si contribuit la aceasa spre a aavea noi piete
de desfacere. S-a scris mult despre asazisa ”cruzime
a revolutionarilor”. Sigur că au existat executii, uneori
fără prea multă judecată, gulaguri, etc., au fost si erori
politice, unele grave. Obiectiv vorbind, nu poti nu poti
schimba radical societatea și face revoluții complet
fără victime, inclusive multe victim colaterale (cum se
folosește în limbajul actual ) deoarece burghezia , capi
(continuare în pag12)
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talistii si exponenții (rămășitele) orînduirii
feudale, nu își cedează pozițiile de bunăvoie.
Dezvoltarea noului stat socialist nu s-a facut usor,
dar după 70 de ani de dezvoltare, sistemul socialist
și-a demonstrate viabilitatea ideologiei pe care se
bazează. Din păcate, datorită permanentelor
atacuri a propagandei din mass-media capitalistă,
de permanentelor presiuni politico-economice, dar
si din cauza slăbiciunilor de tot felul, sistemul
socialist creat de Lenin, s-a prăbușit spre
satisfacția capitaliștilor din întreaga lume, care
dealtfel au și contribuit la aceasta, pentru a avea
noi piețe de desfacere. Această revoluție a fost
urmată de altele, în diferite țări de pe glob, și a
impulsionat numeroase alte țări și popoare să se
elibereze din jugul colonial. Multe țări de pe glob au
preluat sistemul social socialist, au pus în practică
marxismul si au ridicat populații întregi de la
analfabetism si bigotism, la un nivel înalt de
civilizație și cultură și al maselor populare nu numai
a claselor exploatatoare și a clasei mijlocii, așa
cum era în capitalism.Partidul Comunist al Uniunii
Sovietice (denumit peiorativ ”bolșevic”), prin
Comintern, a diseminat învățătura marxist-leninistă
și a inspirat mișcarea comunistă, socialist ș
imuncitorească din întreaga lume, în spiritul uniunii
și colaborării proletare internationale. Din păcate, o
serie întreagă de elemente profitoare s-au
strecurat în rîndurile partidelor comuniste pentru asi creea o poziție mai bună în societate, o viață mai
bună, uneori chiar luxoasa (ca scop în sine), fără
merit, fapt care a dus la îndepărtarea acestor cadre
de popor, la îndepărtarea poporului de scopurile
partidelor
comuniste si muncitoresti, si aparitia unei falii din
ce în ce mai adînci între spusele și faptele
politicienilor comuniștiFolosirea de către partidele
comuniste aflate la putere a unor organe de
Securitate statale pentru a detecta și reprima opo-

zantții sistemului socialist, a fost o greseala
majoră care a grăbit deteriorarea sistemului
socialist, acolo undea cesta se construia.
Cu toate aceste tare, socialismul este o
orînduire clar superioară capitalismului, prin aceea
că pune pe primul plan SOLIDARITATEA și
COLABORAREA în relațiile dintre membrii
societății si nu CONCURENTA.
A arătat lumii clar că OAMENII SUNT
EGALI, indiferent de deosebirile evidente intre eide gen, de rasă, de calități psiho-motorii, educație
etc., egali ca drepturi și obligații, ca membrii deplini
ai societatii. MUNCA trebuie să fie sursa de
venitpentruprosperitateîncomunitateși
nu
speculareacaliății de proprietar al mijloacelor de
producție.
Nu în ultimul rînd, socialismul a promovat
ideea de pace și colaborare între țările si popoarele
din lume pe baza principiile de egalitate și
avantajreciproc. Aceste idei sperie de moarte
CAPITALISMUL RAPACE.
Indiferent de dezvoltarea tehnologică, în
capitalism, NU VOR DISPAREA FORMELE DE
EXPLOATARE. Ori unul dintre scopurile majore ale
socialismului este eliminarea exploatării omului de
catre om, instituirea unui system fără clase, a
dreptatii si echitatii pentru toti.
Considerăm că socialismul si comunismul
nu și-au spus ultimul cuvînt odată cu căderea
socialismului European, ci este la scară istorică, tot
la începutul drumului, drum a început cu măreața
Revoluție din Octombrie de acum 100 de ani.
Trăiască viitorul socialist al omenirii!
Partidul Comunitar din România
(Partidul Comunist Român)

Centenare... centenare
În toate țările lumii, cu excepția Romîniei (care
dovedește și prin aceasta că nu mai e Țară) se fac, de
mai bine de un an, discuții, dezbateri, acțiuni publice
de naturăculturală, ideologică, științifică, politică pentru
marcarea, la cote de interes și efecte diferite, a celui
mai important eveniment din istoria universală a Omenirii–
Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
(M.R.S.O.), petrecută la 7 Noiembrie 1917 (stilnou).
Preluarea Puterii în Rusia de către Partidul
Comunist Bolșevic, primul eveniment de acest tip de
pe planetă, sub bagheta ideologică, filozofică și
politică a lui Vladimir Ilici Lenin și instaurarea regimului
politic democrat în prima țară din lume, reprezintă prin
aceasta începutul ieșirii Omenirii din pre-istorie și
intrarea în Era Democrată.
Primul secol al acesteia se împlinește în acest an în care
(continuare in pag. 13)
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avem satisfacția de a consemna –sub rezerva
dezamăgirii dată de unele refulări vremelnice
provocate de Capitalismul muribund agonizant și
Imperialismul fascist globalizator- că în peste
jumătate din țările lumii s-a consemnat în acest
secol trecerea la un regim politic democrat, cu
ajutorul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în
aplicarea principiului leninist al dreptului popoarelor
la autodeterminare Dată fiind importanța acestui
centenar, sperăm ca delegația Comuniștilor din
Romînia să fie prezenți la festivitățile de la
Moscova, Leningrad și Chisinau.
Pentru a ne exprima aprecierile –noi avînd
în lucru și o carte special dedicată evenimentului și
marii personalități a lui V.I. Lenin- precum și
sentimentele, opiniile, atitudinile, proiectele pentru
cel de-al doilea secol al Erei Democrate, în care
intrăm în acest an.
Pentru Poporul Dac, poreclit ”romîn” din
partea Daciei care cuprinde astăzi cele două-trei
țări ”romînești”, mai ales pentru poporul din aceste
țări și pentru Marele Neam Dacic, este de maximă
importanță Unirea cea Mare de la 1 Decembrie
anul II al Erei Democrate (1918), unire care aducea
la Vatra străbună teritoriile și populația care au
format Dacia Unită de sub Regele Vlad din
perioada 1064-1101 și, bineînțeles, Vatra străveche
pe care ne-au spart-o hoardele romane pe care
noi, ca ciumeții, le cîntăm în… Imnul Național.
Halal Imn ! Halal Național !
Propun Dacilor care înțeleg și simt ce sînt
Poporul Dac, Neamul Dac, Patria Dacă, Glia
Daciei, Limba Dacă și Unirea Daciei, ca, din clipa
în care citesc acest text, să vorbească în fiecare zi,
fără excepție, cu orice interlocutor, despre ele și,
uniți sub stindardul nostrum Dacic, să solicite, în
fiecar ezi, în orice împrejurare, în conținut și formă
de deplin respect pentru Daci și pentru anti-Daci,
ca, cel mai tîrziu în ziua centenarului să realizămȘ
-Numele DACIA și DAC, pentru Țara, Poporul și
Neamul nostru, renunțînd la poreclele denigrante.

-În ziua Centenarului, apoi, treptat, permanent,
toți Dacii de pretutindenisă ne echipăm (ca
subsemnatul de foarte mulți ani) în Portul Dacic
tradițional, pentru care guvernul să aloce fonduri
de sprijin pentru fiecare cetățean, solicitînd în
același scop iajutor de la alte state, inclusiv din
Imperiul European, dar și de la Organizația
Națiunilor Unite, UNESCO etc.
Să contactăm direct pe conducători țărilor
”romînești” vecine, inclusive pe tovarășii Voronin,,
Dodon, Smirnov, ca și partea Poporului Dac
majoritar acolo, pentru a realiza, în spirit frățesc și
în respect pentru minoritari, o nouă Unire politică a
teritoriilor și populației care aparțin istoricește de
Poporul Dac, cu certe și severe garanții pentru
populația ne-Dacă;Să deschidem preocupări ample
pentru legături culturale, artistice, instructiveducative, istorice, literare, etnologice, folclorice,
familiale, de colaborare cetățenească, inclusive
politică, cu tot Neamul Dacic din țările vecine –fără
pretenții deschise ori ascunse de unire- precum și
din țăr idepărtate unde trăiesc mii, milioane ori zeci
de milioane de Daci, în care scop să contactam
autoritățile de stat de acolo (menționez
exemplificativ: Ucraina, Rusia, Polonia, Cehia,
Slovacia, Ungaria, toate țările fostei Iugoslavii,
Albania, Grecia, Bulgaria, Turcia, Asia Mică, Nepal,
Pakistan, India și altele); Să pregătim, la
Universitatea București, cu stadii de specializare în
țările menționate, cite patru-cinci specialiști în
fiecare an care să studieze arhivele din acele țări și
din altele, urmărind cunoașterea și valorificarea
documentelor privind prima limbă a omenirii,
Limba Dacă, formarea, cu zeci de mii de ani
înurmă, a Poporului Dac și evoluția sa, publicarea
în tiraj de masă a concluziilor, documentelor,
hărților, lexicului comun etc.

Trăiască Dacia !Trăiască Poporul Dac !
Prof. Gh. UNGUREANU

8 septembrie 100 e.d.

De pe net adunate...
În comunism, românii au fost săraci, dar erau
respectați , toți ne spuneau ROMÂNI.
După 1989,românii sunt mai săraci, si toată lumea
ne spune ȚIGANI.
Școala era ȘCOALĂ, spitalele funcționau bine, și
toate era gratuit. Acum ca să scoți o măsea, costă
150 de lei ca să o pui înapoi 300 de lei. Am ajuns o
țară de ȘTIRBI, HANDICAPAȚI ȘI ASISTAȚI
SOCIALI. Am dat jos comuniștii în 1989, și am pus
pe Ion Iliescu în loc și pe CAPITALIȘTII lui de
CUMETRIE.

300 DE TICĂLOȘI care au jefuit economia
comunistă, sunt MILIARDARI DE TOP și
controlează 74% din economia românescă. NU intru
în amănunte, că posturile TV vorbesc 24 ore /24 de
CORUPȚIE.Avem 600 de mii de analfabeti , 260 de
mii de copii care abandoneaza scoala, am umplut
europa de prosti, hoti, cersetori si curve.
Copii hadicapati, inadaptabili, conceputi in hateluri
sordide, de pe autostrazile Europei, botezati cu
nume de pe unde au fost ei conceputi si nascuti.
(continuare din pag. 14)
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Criminalitatea de drept comun, este un sport
national, este ceva diurn, cotidian. Tineri care au
virsta de 40 de ani, nu au ridicat o frunza in viata
lor.
Prima criza economica vu o magnitudine de
6/Richter si cade tot gunoiul acesta numit partide
politice si regim politic capitalist.
ASTAZI SUNTEM.
MAI SARACI
MAI PROSTI
NECALIFICATI
BREAKING NEWS
TOATA OMENIREA NE SPUNE TIGANI
ROMANIA= RROMANIA
Preluat dupa cruciadapdf.blogspot .ro

Ce frumos e să trăiești în democrație

De Mihaela Aurelia Plesa
Ce frumos este să trăiești în democrație… să mai fie și
”originală”... ai atîtea de văzut…
În regimul trecut, ne culcam odată cu găinile,
cînd nu mergeam la cinematograf…
Acum, ne apucă dimineața cu ochii holbați pe
micile ecrane, unde vedem certuri și păruieli între
reprezentanții unor partide, scene de luptă între diferite
clanuri și mai vedem palatele și castelele bogătașilor din
cele mai îndepărtate zone exotice, ale celor care ne-au
distrus pînă acum, care ne-au devalizat economia, și neau lăsat pe drumuri săraci lipiți…
Mai vedem în show-biz niște fetișoare de la țară,
măritate bine, cu miliardari, cu beizadele, cum ne
zîmbesc fericite de la volanul unor mașini de lux. Și altele
cum își schimbă amanții, ca pe ciorapi, din lipsă de
sentimente de amor și statornicie. Prezentatoarele TV rîd
fericite, cu gura pînă la urechi, de cîte ori ne descriu cîte
un castel al bucuriilor eterne și al banilor jucați la ruletă
de către acești nababi fără conștiință, uitînd de sărăcia lor
din buzunare. Spre dimineață, ne trezește din visare
poștașul care vine cu facturile de lumină, de la apă și de
la gaze, însoțite de notificări pentru neplată și
debranșări…Pe alte posturi vedem, după ce trece
poștașul cu veștile rele, cîțiva dintre conaționalii noștri cu
rol de conducere a maselor, cum privesc înspăimîntați
către est, anunțîndu-ne că la granița cu rușii este fierbere
mare, ne pregătim de război, pentru că ”țarul” Putin,
prezentat în chip de ”BAU-BAU”, vrea cu orice chip să ne
atace, să ne dea cu bombardeaua… cu petarda. Numai
că ”BAU-BAU” este un tip bonom și se cafelește cu veci-

cu ungurii, cu turcii, cu americanii, cu nemții și
nu pare deloc agresiv. De ziua dumnealui a primit în
dar un cățel, pe care l-a pupat pe frunte… iubește
animalele! Ce-o fi avînd cu noi? Mă-ntreb eu, zi și
noapte. Sau sînt cumva niște înțelegeri de
culise?”Trebuie să ne înarmăm, să cumpărăm toate
vechiturile de peste Ocean și din alte țări, la preț de
armament nou, să dăm 2% din PIB, să cumpărăm
rachete pe care n-are cine să le mai mînuiască, că nu
mai avem armată, nici arme, deoarece amenințările
cu rușii sînt tot mai violente!” strigă unul dintre
mincinoșii noștri. ”BAU-BAU” nu dă nici un semn în
acest sens.
Este imprevizibil! strigă un gradat, tot
mincinos…Dacă așa stau lucrurile, e bine măcar că
are răbdare suficientă cu noi, ca să nu ne atace acum
cît n-avem nici de unele și să ne lase și pe noi, să ne
consolidăm armata, să cumpărăm avioane și tancuri,
submarine și alte grozăvii… și după aceea să ne dea
la moacă! Să mai strîngem și noi ceva fier vechi! Savem ce vinde…
Și pentru că s-a deschis sezonul de pupări de
moaște, să ne rugăm la raclă pentru păsuire! Să nu ne
dea imediat bombardeaua! Noroc cu acest mare
eveniment plin de realizări, unde oamenii merg de-a
bușilea pînă la racla cu oase, convinși că viața lor se
va schimba în bine. Întrebate fiind anumite persoane
dacă știu ce se află în raclă, am auzit
următoarele:Niște oase sfinte și galbene – nasuri,
gîturi…
…altul explică: are și aripi îngerești.
Ia uite, bre… acolo e un tacîm în toată regula…se
hlizește un bețiv…Un bărbat, cînd a pus mîna pe
raclă, a început să urle așa de tare că se scuturau
toate broboadele credincioaselor din jur…Așa face
Diavolul cînd vede oase! Devine furios! și-l înțeapă pe
bietul om cu un ac, peste tot, și-n talpă… și-a dat altul
cu părerea. Toată lumea de acolo, impresionată pînă
la lacrimi, l-a atins, l-a mîngîiat și l-a pupat pe spinare
că rămăsese îndoit de Diavol!
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Îl tratau ca pe sfintele moaște! Cineva l-a și pozat,
să vadă dacă iese în poză, dacă e diavol sau acum
e sfînt, după urlat. Îmi amintesc cum înainte de
1989, la o mănăstire de lângă București, niște
”supuse” încărcate de demoni urlau și țipau de
mama focului, părînd programate de cineva cînd
se citeau moliftele de Sf. Vasile.Azi cazi tu, Marițo!
le spunea învățătorul lor, ai grijă cum leșini, să nu-ți
spargi capul în cădere, cînd o să te zbați pe jos în
lupta cu Sarsailă! Să nu te lovești, ca să mai cazi și
mîine… o să cădeți în ture, c]nd una , c]nd alta..

Să vă îngălbeniți și să urlați ca o sirenă! Și să dați
ochii peste cap! strigă cel cu sutană.
Mîine, cade Lenuța! La fel! E clar?
Priviți cum ne scufundăm în ezoteric…
Interesantă este democrația noastră ”originală”!
Oricum, dacă ”BAU-BAU” ne mai păsuiește e bine,
să mergem și noi la raclă, c-am avea pentru ce să
ne rugăm… în anul care vine… mai ales înainte de
alegeri…

Revoluția bolșevică și contrarevoluțiile din Europa de Est

Tov. Prof. Gheorghiță Zbăganu la sediul
PSR, in plină dezbatere
De 25 de ani tot încercăm să dăm răspunsuri la
întrebarea: ce fel de regimuri au fost înainte de
1989 în Europa de Est şi de ce au căzut. Ce fel de
societăţi au construit ele? Şi nu reuşim nici noi între
noi să ne înţelegem. Răspunsul are oare vreo miză
practică? Poate că da: să reţinem ce a fost bun din
fostele modele de societate de dinainte de 1989 şi
să evităm ce a fost rău. Dacă nu noi, atunci poate
copiii sau nepoţii noştri vor reuşi această
construcţie.
Problema este că nici noi, care ne credem de
stînga, nu avem o poziţie comună faţă de
experienţa de 45 de ani de socialism (din
România) – sau de 70 în republicile fost sovietice.

1.
Cum a început
Acum un secol era război. Evenimentele se cam
știu: pe 28 iulie 1914 Austro-Ungaria pornește un
război contra terorismului – adică împotriva Serbiei;
Rusia mobilizează armata; Germania declară
război Rusiei la 1 august; în aceeași zi Franța
declară mobilizarea generală; pe 3 august
Germania declară război Franței și Belgiei iar pe 4
august Anglia declară război Germaniei; AustroUngaria declară război Rusiei iar Serbia declară
război Germaniei. Ce părea de negîndit se
declanșase. Pînă în 1916 Rusia avea pierderi de
două milioane de soldați. Pentru ce? Ca să obțină
Istanbulul, să controleze Balcanii și să elibereze
”frații slavi” din Germania și Austro Ungaria.
(continuare din pag. 16)
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Era în folosul proletariatului? Proletariatul era cam
5% din populația Imperiului; 80% erau țărani. Ei
luptau pe front iar ”lumea bună” își trimitea fii în
spatele frontului.
Internaționala a II-a(comunistă) eșuase în a
împiedica războiul. Lenin și alți revoluționari ruși
din Elveția au lansat teza transformării războiului în
război civil: soldații să întoarcă armele împotriva
comandanților și să oprească războiul. S-a încercat
o nouă internațională socialistă antirăzboinică la
Zimmerwald () În 1915 s-a lansat prima oară
lozinca „pace fără anexiuni bazată pe dreptul la
autodeterminare al popoarelor”, care avea să facă
apoi carieră. A fost adoptată și de Papă în august
1917.!Cînd e război e foamete – e o lege a
războaielor. Trebuie mîncare pentru front, civilii
sunt secundari. Mai sunt de hrănit refugiații și
prizonierii. În 1914 oamenii plecaseră cu entuziasm
la măcel, credeau că e o joacă. În toate statele,fără
nici o excepție, din păcate – chiar și românii vor
pleca peste doi ani, în 1916 să treacă cu veselie
Carpații.
În 1917, după doi ani și jumătate de măcel fără
glorie popoarele erau epuizate. Primii care s-au
trezit au fost rușii în februarie (stil vechi; pe stil nou
la 8 martie) la Petrograd. Ceea ce a început ca o
manifestație în cinstea zilei femeii s-a transformat
în manifestație politică. Se cerea abolirea
monarhiei și pace imediată.
La un moment dat, un batalion de soldați a fost
trimis să reprime revolta, dar mulți au dezertat sau
și-au împușcat ofițerii și s-au alăturat revoltei. Țarul
a abdicat. E interesant cum vede evenimentele un
deputat român, Cancicov, adept al lui Take Ionescu
3 martie. ”O mare emoție ne-a cauzat o ediție

specială a ziarului Bukarester Tagblatt
(Bucureștiul era ocupat de nemți) care anunță
cu litere mari: revoluție în Rusia!.. toți miniștrii
au fost arestați, garnizoana din Petrograd s-a
unit cu revoluționarii, Duma a votat un guvern
provizoriu. Printre noi este stupefacție
generală. Dacă va fi așa, nu numai că războiul
este pierdut pentru aliații noștri, dar soarta
României este definitiv pecetluită... să fie oare
posibil ca lumea să fie îngenuncheată de un
singur popor? Și toate astea pentru că Rusia
nu și-a putut ține în frîu revoluția? ”4
martie.”Detronarea Țarului este anunțată de
toate telegramele. Cea mai mare parte a
Rusiei a aderat la revoluția din Petrograd.
Pacea separată cu Rusia ar fi zdrobirea
complectă și definitivă a României și chiar
dacă nu vom fi anexați, vom deveni un
hinterland german” Pacea cu Rusia era la
ordinea zilei și printre social democrații germani.
Numai că noul guvern provizoriu nu a avut curajul
să încerce o pace separată de frica Antantei, la
care se adăugase și SUA (aprilie).Kerenski( noul
șef al Guvernului rus)a lansat, dimpotrivă o
ofensivă dezastruoasă (60000 de morți) care a
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nimicit complet ce mai rămăsese din moralul
armatei. De acum înainte nici un general nu mai
putea conta pe sprijinul trupei. La noi celebrele
bătălii de la Mărăști și Mărășești au făcut parte din
ofensiva aceasta, care l-a făcut pe Kornilov să
încerce o lovitură de stat nereușită. La Petrograd și
Moscova au început manifestații imense în care se
cerea
toată
puterea
sovietelor.
Kerenski
(”consătean” cu Lenin, din Simbirsk, dimpotrivă, a
vrut să facă pe dictatorul: a ordonat arestarea
liderilor bolșevici – după două luni i-a eliberat de
frica lui Kornilov – și a cerut puteri nelimitate. Pînă
atunci era o putere duală: sovietele și guvernul
provizoriuDeja devenise imposibilă o soluționare
pașnică a conflictului guvern – pacifiști.
La 7 noiembrie 1917 bolșevicii în alianță cu
Socialist revoluționarii de stînga au preluat puterea
la Petrograd profitînd de faptul că Kerenski era pe
front. Trupele s-au solidarizat cu sovietul din
Petrograd și Kerenski a fugit în Finlanda și apoi în
Franța.

Așa a început Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie. Bolșevicii și eserii de stînga –
cărora li se spunea maximaliști – au încercat să
facă imediat pacea. A doua zi după lovitura de stat
s-a ținut congresul sovietelor care a emis trei
decrete: decretul asupra păcii guvernul bolșevic a
dat Decretul asupra păcii (se cerea pacea fără
anexiuni și indemizații) cel asupra pămîntului
(pămîntul va fi al celor care îl muncesc; soldații
țărani au început să fugă în masă acasă să își ia
pămînt) și cel asupra stabilirii guvernului
muncitorilor și țăranilor.
S-a făcut un armistițiu imediat și au început
negocierile de pace de la Brest-Litovsk. Germania
l-a trimis pe Kuhlman, Austro Ungaria pe Czernin
iar ”maximaliștii” pe Troțki. Chiar exista
posibilitatea unei asemenea păci. Dar lucrurile s-au
complicat. Au apărut state noi în Ucraina, Țările
Baltice, Finlanda, Polonia. Troțki povestește
varianta lui în autobiografia din 1930, ”Viața mea” ).
S-a tras de timp de ambele părți. Bolșevicii sperau
că inițiativa lor va fi adoptată și de proletariatul din
Germania, Franța, Anglia, SUA. Naivi? Germanii
puneau condiții din ce în ce mai grele. Troțki a pro
(continuare in pag. 17)

ASOCIAȚIA PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA

,,Scânteia AS'' Nr. 10-11 (69-70) Septembrie-octombrie 2017

pagina 17

(continuare din pag. 16)
pus varianta unui armistițiu sine die (nici pace
nici război, așa cum a fost de exemplu între România și
URSS în perioada interbelică sau cum e acuma în
Coreea). Finalul a fost reînceperea ostilităților de
germani și ocuparea Ucrainei, a statelor baltice pînă la
semnarea tratatului umilitor de la Brest-Litovsk.
28 Oct. 1917.”Din Rusia se anunță că la
Petrograd a izbucnit războiul civil. Fguvernul ar fi fost
răsturnat, parlamentul dizolvat. Extrema stîngă
socialistă, un fel de comuniști care își zic bolșevici ar fi
triumfători și cer pacea cu orice chip. Desigur că Rusia
oficială, chiar revoluționară, nu poate face o pace
separată, dar dacă îi va împinge la aceasta anarhia
neînfrînată a armatei?..,.dl Take Ionescu a declarat că
România și-a legat soarta de a Rusiei. Dacă prin
imposibil Rusia face o pace separată, soarta României e
pecetluită”
29 Oct 1917. ”Rusia și România au cerut un
armistițiu de 21 de zile...Sovieturile bolșevice au
răsturnat guvernul și au arestat pe miniștri....Trupele de
pe front au fost înștiințate ...să nu se supună decît
ordinelor venite de la sovieturi. Programul noului
guvern va fi pacea imediată.... Aci în București nu este
om care să nu dorească pacea”
2 noiembrie 1917 ”Anarhia din Rusia se
menține. Aceleași lupte civile între trupele rămase
credincioase fostului guvern Kerenski și cele
maximaliste(bolșevice) ale actualului guvern Lenin.
Rezultat indecis”
14 noiembrie. ”Toată lumea e derutată de noua
conduită a Rusiei. Troțki, actualul ministru de externe
rus anunță că a pus mîna pe documentele secrete ale
Antantei și că le va da publicității chiar zilele aste. Un
asemenea act de felonie a unui fost aliat va fi ultimul act
al alianței cu Rusia. Din Londra se anunță că publicarea
lor va fi semnalul pentru Anglia de a trata pe Rusia ca pe
un dușman...Ce devine tezaurul nostru dus în Rusia spre
a-l salva de dușman? Ce devin refugiații noștri din
Rusia?”10 decembrie. ”tendința republicanilor ruși este
federațiunea. Toate rasele ... s-au declarat republici
autonome...Cazacii de pe Don vor republica lor și nu
permit
la
ei
amestecul
sovietului
de
la
Petrograd...Ucraina vrea să fie centrul republicilor
federative. Ea, cu armata sa să dețină frontul de SV și
amenință cu rolul de protectoare a Antantei. Ea va fi
protectoarea proprietății contra maximalismului
bolșevist ceea ce i-a atras sprijinul tuturor elementelor
burgheze, aristocrate, monarhiste și a marilor
capitaliști….guvernul de la Iași, în nebunia lui vede
acolo salvarea de la o pace separată ”
11 decembrie. ”Presa rusă și germană ridică în
slăvi un nou sistem de raporturi diplomatice, acela al
desființării diplomației secrete... rămîi uimit de
șarlatanismul noului sistem”
24 decembrie. ”germanii în tratativele de pace
cu maximaliștii ruși sunt de o patentă rea credință.
Toate propunerile de pace onorabilă și răspunsurile
la propunerea Papei pe tema fără anexiuni și
despăgubiri era o simplă comedie...frazele ipocrite
i-au prins pe ruși în anarhie, guvernați de idealiști
fără experiență, cu o armată în plină revoltă...

au venit de bună credință la Brest-Litovsk să
semneze pacea onorabilă... și și s-a trezit cu un
răspuns cam complicat: Rusia să evacueze din
Austria și Asia dar ei să nu evacueze nimic. ”
31 decembrie ”...pe ruinele imperiului nu
se ridică nimic care să semene cu noțiunea de
stat...Ucraina tăgăduiește lui Troțki calitatea de a
reprezenta Rusia. ... Mîine va veni Polonia,
Lituania, Curlanda, Estlanda, Caucazul, Siberia,
Basarabia și vor ține același limbaj căci în virtutea
revoluției fiecare și-a proclamat independența...Pe
cine mai reprezintă Troțki? ...Crede cineva că
Germania și Austro-Ungaria nu își sau seama? Ei
profită de situație spre a dezbina Rusia și a o
distruge pînă la neputința de a se mai reface..vor
anexa tot ce vor voi, se vor îndrepta cu toate
forțele spre Apus unde speră în victorie. În
așteptare, Rusia se va mistui în incendiul ce a
cuprins-o.... Guvernul bolșevic a anulat întreaga
datorie publică a imperiului. ... un dezastru financiar
care se revarsă asupra tuturor statelor care au
împrumutat-o. Regimul utopiei, al comunismului,
visat pînă acum numai de descreierați, este în
plin apogeu în imperiul țarilor... dar cine a citit
Revoluția franceză știe că nebunia se plătește
scump, dar nu înfrînge dreapta judecată.”
Cancicov paria că episodul bolșevic va fi
de scurtă durată. Nu a fost singurul. Nici măcar
Lenin nu credea; liderii bolșevici pariaseră că va
izvbucni revoluția în Germania și că nu vor fi
singurii.

2. Cum a continuat
Pînă la Brest-Litovsk bolșevicii merseseră
împreuna cu eserii. De la această pace a început
un lung și oribil război civil. Eserii nu puteau
accepta umilința în fața Germaniei; Edit Kaplan a
vrut să îl asasineze pe Lenin și chiar unii lideri
bolșevici s-au opus tratatului.
Dacă la început revoluția a început cu două
partide, în urma războiului civil a rămas unul
singur: partidul bolșevic. Monopartidismul este,
așadar, rezultatul unui accident istoric. La care au
participat din plin statele beligerante: 15 state au
trimis trupe și bani în ajutorul armatelor albe
(Kolceak, Denikim, Vranghel, Iudenici) în perioada
1918 – 1922 și anume: Cehoslovacia (cu legiunea
cehă s-a început, de fapt), Anglia, Canada,
Australia, Italia, Africa de Sud, SUA, Franța, Japo(continuare in pag. 18)
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-nia, Grecia, Italia, România, Serbia, China.
După război, URSS a fost încercuită de state
ostile.”Cordonul sanitar”. Speranța în răspîndirea
revoluției s-a evaporat și comuniștii s-au înhămat la
ceea ce nu prevăzuseră: la administrarea unei țări și
la construirea socialismului într-o singură țară.
Agricultura
dezorganizată.
Industria
la
fel,
transporturile la o armată în plină revoltă...au venit de
pămînt, seceta – au dus la marea foamete de pe
Volga 1921-1923 care a cauzat între 2 și 5 milioane de
morți. Lenin a înlocuit comunismul de război cu NEP –
noua politică economică. După moartea lui Lenin din
1924 în PC (b) au fost mari dezbateri și lupte
ideologice crîncene privind calea de urmat: socialismul
într-o singură țară sau sprijinirea revoluției mondiale
prin Internaționala a III-a. Facțiunea de stînga a
comuniștilor dorea extinderea socialismului și în
agricultură (industria fusese naționalizată deja), cea
de dreapta era partizana NEP-ului. Sigur că lucrurile
sunt mult mai complicate. La început Stalin – Zinoviev
– Kamenev – Buharin s-au asociat contra lui Troțki pe
tema țărănimii (Troțki credea că țăranii au mentalitate
mic burgheză și nu te poți baza pe ei); apoi s-a format
opoziția unită (Zinoviev – Kamenev – Troțki) contra
Stalin – Buharin;
Troțki a fost expulzat în 1928 și din 1930 a
început colectivizarea. Din nefericire colectivizarea a
dus la scăderea producției agricole într-o primă fază (a
fost și o secetă, urmată de a doua foamete în sudul
Rusiei și Ucraina, așa numita holodomor) și a fost
însoțită de represalii împotriva kulacilor(țăranilor). ().
S-a început industrializarea rapidă – primul Plan
cincinal. Uniunea Sovietică era o cetate asediată.
După apariția fascismului și victoria lui în Germania,
sovieticii se așteptau la o ivazie, deci a avea o
industrie puternică de armament era absolute
necesar. În 1941 deja sovieticii aveau mai multe
tancuri și avioane
decît
Germania.Partizanii
”socialismului într-o singură țară” cîștigaseră.
Pînă la atacarea URSS de Hitler, fosta Rusie
țaristă devenise – aproape peste noapte - o putere
industrială, tehnologică, militară și politică redutabilă.
Prețul plătit a fost enorm. Țara fusese alfabetizată,
electrificată. Populația a crescut rapid: de la 137
milioane în 1920 la 198 milioane în 1941. Procentul
populației urbane de la 12% la 25%.
Era însă URSS o țară socialistă? Adică exista
proprietatea socialistă, planificarea și controlul
muncitoresc? După procesele anilor 30 (ejovscina),
după pierderea războiului civil din Spania, asasinarea
lui Andreu Nin, interzicerea POUM, pactul Hitler-Stalin,
asasinarea lui Troțki, mulți comuniști au început să
se îndoiască. Prima fază a comunismului ar fi trebuit
să fie dictatura proletariatului – doar era scris și în
Critica Programului de la Gotha (”Între societatea
capitalistă și cea comunistă există perioada
transformărilor revoluționare a uneia în cealaltă. Ei îi
corespunde o perioadă de tranziție în care statul nu
poate fi altceva decît dictatura revoluționară a
proletariatului ”. Era așa ceva în URSS? Era un
partid gîndit ca partidul de avangardă al clasei
muncitoare iar dictatura părea să fie a unui grup res-

-strîns în jurul lui Stalin. Se putea altfel?
Troțkiștii, grupați în internaționala a patra credeau că
da. A urmat războiul, în urma căruia URSS nu numai
că a cîștigat, ci a cîștigat un imens prestigiu
internațional. Prestigiul stalinismului era la apogeuîn
1950 cînd socialismul real – cel de care discutăm azi –
se extinsese pe o treime din glob.În Europa, aproape
toate statele în care călcase Armata Roșie au avut
propriile revoluții socialiste (cu excepția Austriei).
Răuvoitorii spun că socialismul a fost adus pe șenilele
tancurilor sovietice. Nu peste tot. Iugoslavia și Albania
au ajuns la socia lism în urma unui război de partizani
(evident că dacă URSS ar fi pierdut războiul însă nu
aveau nicio șansă). China a ajuns la socialism în urma
unui război civil (ca în Rusia) și a proclamat la 1
octombrie 1949 RPC. Coreea de Nord a fost de fapt
zona de ocupație sovietică iar Vietnamul a avut o
istorie și mai complicată, a fost împărțit în două în
1954 prin conferința de la Geneva.
În 1946 Churchill a lansat războiul rece. Era pericol
mare: în Italia și Franța comuniștii puteau ajunge la
putere. Nu mi-e clar de ce Stalin a acceptat
înfrîngerea comuniștilor greci. Grecia chiar merita o
revoluție socialistă. Probabil că se temea de arma
atomică – nu cred că a vrut să îi fie loial lui Churchill,
cu care se înțelesese în octombrie 1944 asupra
procentelor de
influență în Polonia, România,
Ungaria, Bulgaria, Grecia și Iugoslavia. Churchill nu
merita o asemenea onoare.
După moartea lui Stalin au început să apară semne
rele. Hrușciov a dezvăluit crimele stalinismului
împotriva comuniștilor și a provocat prima schismă
între staliniști și Hrușcioviști. Dizidenții erau China lui
Mao și Albania lui Enver Hodxa. De fapt apăruse chiar
în 1948 schisma lui Tito.
Iugoslavia se eliberase singură și era primul
stat care se proclamase socialist chiar din 1945. În
plus ea ajutase partizanii albanezi și pei cei greci; Tito
credea că are dreptul să încerce un nou model de
socialism în care să funcționeze autoconducerea
muncitorească și care să fie sprijinit de țărănime –
doar partizanii lui erau majoritatea țărani. Din cauza
politicii greșite a lui Stalin Iugoslavia a decis să
meargă pe a treia cale: mișcarea statelor nealiniate
(Tito, Nasser, Sukarno).
După faimosul discurs al lui Hrușciov au
urmat tulburări în Polonia și Ungaria. De reținut că la
început evenimentele din Ungaria nu aveau un
character contrarevoluționar – acesta a apărut după
ce și-a băgat coada SUA și Europa de Vest.
În 1959 a reușit revoluția cubaneză care, din
cauza amestecului nerușinat al SUA a căpătat un
character socialist. Hrușciov a mai căpătat un aliat.
În anii 70, pe vremea lui Brejnev Vietnamul s-a
reunificat în urma unui război cu imperialismul yankeu
și au mai apărut state care se considerau socialiste:
Laos, Cambodgia, Angola, Etiopia, Somalia și
Afganistan. Prestigiul socialismului începuse însă să
scadă ca urmare a mai multor factori, dintre care aș
nota conflictele ideologice și chiar militare (China –
URSS, China – Vietnam, Somalia – Etiopia, Vietnam –
(continuare din pag. 19)
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-Cambodgia) între state care se considerau
socialiste. Și, cel puțin în Europa, invazia din
Cehoslovacia din august 1968, a avut un efect
dezastruos.
Revoluția Rusă a fost, fără dubii, cel mai
important eveniment al secolului XX. Ea a dus și la
mișcările de eliberare națională care au desființat
imperiile coloniale ale Angliei, Franței, Olandei,
Portugaliei și Belgiei.

2.Cum s-a terminat în Europa de Est
Pe noul secretar general al URSS a
fost ales Mihail Gorbaciov ( 54 de ani). Primul secretar
general născut după revoluția din Octombrie. După ce
a devenit Secretar General, Gorbaciov a propus un
program de reforme, care a fost adoptat de Plenara
CC al PCUS din aprilie. Pentru aplicarea reformelor,
Gorbaciov a început prin a-l schimba pe ministrul
relațiilor externe cu – cel care apoi a devenit
președinte al Gruziei pînă cînd a fost alungat. Fără să
învețe nimic din istoria prohibiției din SUA, Gorbaciov
s-a lansat în "reforma alcoolului" . Sovieticii să fie
oameni model, să nu mai fie alcoolici. Consumul
băuturilor alcoolice în trenurile de cursă lungă sau în
zonele publice a fost interzis. Mai multe podgorii
faimoase au fost distruse. Scenele în care se
consumau băuturi alcoolice au fost cenzurate din
filme. Campania a dus la o pierdere de aproximativ
100 de miliarde de , prin migrarea producției și
vânzărilor de alcool pe pe . Pe vremea aceea o rublă
era cam cît un dolar. După dezastrul de la Cernobîl a
inițiat reforme de eficientizare a economiei sub
numele de ”perestroika” (1987) care de fapt au
semănat așa o dezordine în economie încît dizidentul
Alexandru Zinoviev a numit-o ”catastroica”. De fapt
Gorbi (devenise favoritul Occidentului) încerca
reforme de introducere a unor elemente capitaliste în
economie (eufemistic voia economie de piață), la fel
ca în China lui Denh Xiao Ping. Poate ar fi reușit, dar a
lăsat garda jos față de propaganda anticomunistă. L-a
invitat pe înrăitul anticomunist Andrei Zaharov la
Moscova. În 1988 a lansat glasnosti-ul, adică
lichidarea cenzurii, garantarea libertății cuvîntului și
eliberarea tuturor deținuților politici care mai erau prin
spitalele de psihiatrie. ”Iadul este pavat cu intenții
bune” spune o vorbă din popor. A încurajat inițiativa
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privata
tradusă
prin
”căpușarea”
întreprinderilor de stat de diverși afaceriști care
răsăriseră ca ciupercile după ploaie, ca în România,
ulterior. În plus, în ianuarie s-a retras din Afganistan și
a declarat că nu se va amesteca în treburile interne
ale nici unui stat. Se fălea că e prieten cu Ronald
Reagan – care declarase că el e contrarevoluționar și
ducea o campanie teroristă în Nicaragua și
Afghanistan. Greu de înțeles azi de un om cu mintea
normală.
A acceptat fără luptă desființarea în 3 martie
1991 pactul de la Varșovia și CAER fără să aibă atîta
minte să ceară și desființarea NATO. Deși fusese
creat în 1955 tocmai ca răspuns la alianța agresivă
NATO.Libertatea cuvîntului a dus la eliberarea
demonilor naționalismului. Pe care nu a mai știut să îi
controleze. Cele trei state baltice și-au adus aminte că
au fost ocupate. Moldovenii au început să îi urască pe
ocupanții ruși. Gruzinilor le-a luat Dumnezeu mințile și
au început să îi persecute pe oseți, abhazi și adjari iar
armenii din Nagorno Karabah au început să se
omoare cu azerii. Au fost și oameni care au prevăzut
catastrofa finală: Nina Andreeva și cei care au
organizat jalnicul Puci de la Moscova.
Conform Constituției republicile aveau dreptul
să iasă din Uniune, dar nu era stabilit cum. În martie
1991 s-a făcut un referendum în care 9 republici au
cerut să nu se desființeze URSS, printre cele trei fiind
Rusia, Ucraina și Belarus. În Decembrie 1991 tocmai
șefii celor trei republici s-au întîlnit într-o pădure din
Belarus și au decis desființarea URSS!!! Cea a
socialismului începuse deja înainte de 1989. În iunie
1989 au avut loc alegerile libere din Polonia care au
dus la primul guvern fățiș anticomunist – cel al lui
Mazowiecki. Partidele comuniste din Europa de Est
începuseră să se transforme în socialiste sau social
democrate. Își încheiaseră misiunea istorică!. Așa a
fost în Polonia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia. În
România a fost altfel. Excepționalismul românesc a
făcut ca PCR să dispară în 24 de ore.
3. De ce
1. Explicația dreptei
De la DREPTACI nu ai la ce să te aştepţi. Ei ştiu. Ei
au trăit oroarea. Fostele regimuri erau comuniste iar
societăţile create erau comuniste iar comunismul este
Gulagul, Satana etc.etc.... De ce? Fiindcă a băgat
oameni la puşcării şi s-a atins de proprietatea privată
care – nu-i aşa? – este sfîntă. Pentru relele
capitalismului de acuma sunt de vină tot comuniştii.
Jos comunismul –iată o lozincă în stare să atragă pe
unii mai buimaci.
Păcatul originar al ”comunismului” a fost că era contra
naturii umane, mai spun ei. Natura umană ne învață
că proprietatea este sfîntă și că oamenii nu sunt egali.
Unul e frumos, altul urît, unul e bogat, altul e sărac,
unul e prost, altul e deștept. Întotdeauna vor exista
stupid people, remember Brucan? Dacă sunt proști,
sunt săraci, asta e, așa și trebuie.
Tot natura umană conține și dorul de libertate.
Comunismul ne-a făcut pe toți sclavi la stat. Tot natura
umană zice că trebuie să existe elite naturale, iar
comunismul a distrus elitele.
(continuare in pag. 20)
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De la DREPTACI nu ai la ce să te aştepţi. Ei ştiu. Ei
au trăit oroarea. Fostele regimuri erau comuniste iar
societăţile create erau comuniste iar comunismul este
Gulagul, Satana etc.etc.... De ce? Fiindcă a băgat
oameni la puşcării şi s-a atins de proprietatea privată
care – nu-i aşa? – este sfîntă. Pentru relele
capitalismului de acuma sunt de vină tot comuniştii.
Jos comunismul –iată o lozincă în stare să atragă pe
unii mai buimaci.
Păcatul originar al ”comunismului” a fost că era contra
naturii umane, mai spun ei. Natura umană ne învață
că proprietatea este sfîntă și că oamenii nu sunt egali.
Unul e frumos, altul urît, unul e bogat, altul e sărac,
unul e prost, altul e deștept. Întotdeauna vor exista
stupid people, remember Brucan? Dacă sunt proști,
sunt săraci, asta e, așa și trebuie.
Tot natura umană conține și dorul de libertate.
Comunismul ne-a făcut pe toți sclavi la stat. Tot natura
umană zice că trebuie să existe elite naturale, iar
comunismul a distrus elitele.În fine, natura umană
implică și religiozitatea; comunismul, fiind ateu era
antiuman – adică satanic. Singurul sistem economic
conform naturii umane este capitalismul (eufemistic:
economia de piață) iar singurul sistem social conform
naturii umane este democrația parlamentară. Nu se
poate una fără alta. Un alt eufemism pentru capitalism
inventat de Patapievici este ”ordinea proprietății
private”
Un regim care e contra naturii umane nu
poate să dureze. De aceea trebuia să cadă. A fost un
miracol – zic unii. Ba nu, era în firea lucrurilor – zic
alții. De ce nu a căzut în China? Vietnam? Cuba? Păi
în China e capitalism. E și democrație parlamentară?
Nu e, mama lor de comuniști. Atunci cum de e singura
poveste de succes a ultimilor 40 de ani? În Cuba o să
cada acuși, acuși!. Stai să moară Fidel Castro și să
vezi. Ba nu, să moară Raul Castro și gata, regimul
pică.
Explicațiile comuniștilor ortodocși
Da, înainte de 1989 în statele din Europa de est și
URSS a fost socialism. Pentru că proprietatea asupra
mijoacelor de producţie a fost socializată (de stat sau
cooperatistă). Pentru că s-a desfiinţat proletariatul –
acei oameni care îşi vindeau forţa de muncă
patronului. Clasa muncitoare a devenit ea însăşi
proprietară. Patronul era unul colectiv – toată
societatea. Învăţămîntul şi sănătatea au fost gratuite.
S-a desființat șomajul. S-au lichidat marile inegalități
sociale. S-a rezolvat (mai mult sau mai puțin, depinde
de stat) problema locuințelor. Raportul dintre salariul
maxim și cel mediu era decent. Nu existau milionari.
Forța de muncă nu a mai fost marfă, ci resursă de
dezvoltare.
Mobilitatea socială era formidabilă: majoritatea dintre
noi suntem a doua sau a treia generaţie de încălţaţi.
Eu de exemplu, sunt a doua generaţie de încălţaţi.
Bunicii şi toţi strămoşii mei au umblat desculţi. Pentru
partizanii ipotezei socialiste ar fi de dorit să existe o
forţă politică în stare să repete – mă rog, dialectic,
adică pe o treaptă superioară – CE A FOST.

De ce a căzut?Avem cauze ideologice, economice,
sociale interne și externe. Cauze obiective și
subiective.Cauze interne:
Ideologice. Nu trebuia renunțat la principiul
dictaturii proletariatului. Pe lîngă proprietatea
socialistă și planificare trebuia să existe și control
muncitoresc asupra cadrelor de conducere. Șefii
nu sunt deasupra maselor, ci dimpotrivă, trebuie să
fie servitorii lor. Nu trebuia micșorată propaganda
în străinătate și, mai ales, nu trebuia renunțat la
studiul marxism-leninismului. Trebuia evitată critica
la adresa stalinismului. Și mai ales, trebuia ca
partidele comuniste să nu uite să arate mereu cine
este dușmanul: capitalismul și imperialismul vestic.
Micile naționalisme folosite de SUA ca să
învrăjbească pe comuniști. Unguri vs români,
chinezi vs vietnamezi. În cazul României, mai ales
înlocuirea marxism-leninismului cu un naționalism
care vedea originea socialismului la Burebista!.
Personificarea puterii. Primul secretar trebuia să
fie un fel de primum inter pares, care să poată fi
înlocuit periodic.
Economice. Hrușciov a greșit enorm cînd a
anunțat că vrea să ”ajungă din urmă” statele
capitaliste dezvoltate. Mentalitatea trebuia să fie
dimpotrivă, că statele capitaliste sunt în urma celor
socialiste deoarece socialismul este un sistem
socioeconomic superior capitalismului. Trebuia
evitată ploconirea în fața tehnologiei lor și creat un
sistem economic alternativ în care să nu se
folosească valutele lor. Trebuia ca să se realizeze
o economie de schimb în care ei, capitaliștii să
umble după valutele socialiste și nu invers. Să nu
se calculeze nimic în dolari, ci în moneda
socialistă. CAER trebuia să fie la nivelul întregului
sistem socialist. Conducerile partidelor comuniste
naționale au căzut în capcană luînd credite în
moneda capitaliștilor. Magazinele pe valută nu ar fi
trebuit să existe în nici un stat normal, cu atît mai
mult socialist. Erau o recunoaștere implicită a
superiorității capitalismului.
Sociale. S-au format elite rupte de popor și de
clasele muncitoare. Elite din aparatul de partid, din
conducerile organismelor economice care aveau
tratament prea privilegiat față de omul obișnuit.
Chiar față de elitele intelectuale, artistice sau
sportive. Selecția cadrelor. Trebuia să se facă pe
criterii de loialitate față de socialism și nu față de
șefi.
Lupta de clasă. Oamenii obișnuiți percepeau
privilegiile elitelor ca fiind nemeritate și ajunseseră
să creadă că este la fel ca în capitalism. În condiții
de penurie (cum era în România anilor 80 sau în
ultimii trei ani ai lui Gorbaciov, cînd se
reintroduseseră cartelele) ura față de privilegiați
(care nu stau la cozi sau au te miri ce ”gadget”
vestic) poate ajunge la paroxism. Îmi aduc aminte
aici că în decembrie 1989 multă furie au stîrnit
”robinetele de aur” ale Zoiei Ceaușescu.
(continuare in pag. 21)

ASOCIAȚIA PENTRU PACE, EGALITATE ȘI PROGRES SOCIAL SCÂNTEIA

,,Scânteia AS'' Nr. 10-11 (69-70) Septembrie-octombrie 2017

pagina 21

(continuare din pag. 20)
Cauze subiective. Degenerarea cadrelor. Au uitat
pentru ce au luptat părinții lor. Și-au pierdut
interesul și credința în dreptatea cauzei socialiste.
Au acceptat propaganda dușmanului. Atîta vreme
cît există capitalismul și, mai ales, imperialismul nu
se poate renunța la dictatura proletariatului. Nu
există socialism deplin decît în absența
imperialismului.
Cauze externe. Sabotajul imperialist, în primul rînd
al SUA. Pe de o parte vorbeau de conviețuire
pașnică, pe de alta urmăreau sugrumarea
economică a statelor socialiste. Posturile lor de
radio de propagandă, racolarea adepților, plasarea
lor în poziții de influență. Banii. Statele socialiste
trebuiau să facă la fel, dar nu singure, ci organizat,
în cadrul unui sistem socialist mondial.
3. Explicații de la stînga. Ce a fost inainte de
1989?
Alţii consideră că a fost un stat muncitoresc
deformat. Aceştia sunt unii troţkişti – să le zicem
ortodocşi. Troţki însuşi (care nu a apucat să vadă
noile state socialiste, fiind asasinat în 1940 de un
comunist, Ramon Mercader) numea URSS un stat
muncitoresc degenerat. Era muncitoresc, pentru că
distrusese clasele exploatatoare. Dar era
degenerat fiindcă nu era o dictatură a
proletariatului,
ci
o
dictatură
împotriva
proletariatului, o dictatură a ceea ce Troţki
numea birocraţie. După el aceasta era o fază de
tranziţie. Dacă proletariatul reuşea să doboare
dictatura birocraţiei, ar fi devenit un stat socialist.
Dacă nu, tranziţia ar fi eşuat şi statul ar fi recăzut în
capitalism. Noţiunii de birocraţie i s-a adăugat apoi
cea de nomenclatură sau noua clasă. Troţki era
prea optimist. Acum vedem că proletariatul a dat
jos dictatura birocraţiei şi rezultatul a fost o
generaţie pierdută – 25 de ani risipiţi şi căderea în
prăpastia unui capitalism primitiv, aşa cum Vestul
nu ar fi acceptat la el. Mă rog. Termenul de stat
muncitoresc deformat a fost adoptat la al treilea
congress al Internaţionalei a patra, ţinut în 1951
pentru a defini noile state socialiste apărute după al
doilea război mondial. Ideea era că nu avea ce să
degenereze, fiindcă aceste state nu au fost
construite prin revoluţii muncitoreşti, ci au fost
rezultatul ocupaţiei ţărilor respective de către
trupele sovietice.(În Cuba, Iugoslavia şi China
comuniştii au ajuns la putere totuşi în urma unor
revoluţii). Nici măcar nu era sigur că aceste state
reprezentau tranziţii spre socialism, căci clasa
muncitoare nu avea putere politică. Unul dintre cele
mai reprezentative saituri ale troțkiștilor ortodocși
este www.marxist.com.Troţkiştii de speţa a doua,
dizidenţii englezi de la consideră că fostele state
socialiste erau de fapt mai bine caracterizate prin
termenul de capitalism de stat. În URSS era un
capitalism de stat, spun ei pentru că statul exploata
clasa muncitoare în folosul noii clase a
birocraţilor. Poziția lor se poate găsi în saitul
www.wsws.org . Alţii numesc totuşi vechile regimuri
ca fiind forme de socialism de stat. Sistemul se
bazează pe proprietatea de stat asupra mijloacelor

mijloacelor de producţie, pe planificare centralizată
şi pe conducerea birocratică a economiei de către
birocraţi
subordonaţi
partidului
unic.
Nu
producătorii – clasa muncitoare – controlează
producţia şi distribuirea bunurilor, ci birocraţia
subordonată partidului unic. Adică socialismul de
stat ar fi un capitalism fără capitalişti, aşa cum
scrie,
paradoxal,
Florin
Poenaru
aici
http://www.criticatac.ro/26927/iliescu-stanga-psd-ul/
Fie şi aşa.Oricum am da-o, socialismul de stat a
fost o dictatură cu elemente socialiste. O dictatură
de dezvoltare. Partidele comuniste la putere şi-au
asumat misiunea de a dezvolta statele pe care le
conduceau.
Ce ar trebui sa fie socialismul?
Dacă prin stînga înţelegem libertate, egalitate şi
fraternitate, socialismul (mă rog, capitalismul de
stat) a fost în zona stîngii: o încercare de a
armoniza aceste trei deziderate, punînd accentual
pe ultimele două. Egalitatea s-a rezolvat prin
socializarea
mijloacelor
de
producţie
iar
fraternitatea prin planificare. Oare ideea de a
dezvolta toate județele țării nu era o formă de
fraternitate? Sau cea de a redistribui profitul de la
întreprinderile de succes în alte zone, care nu erau
încă profitabile, dar erau necesare, nu era la fel?
Sau ieșirile la muncă patriotică, la cules recolta sau
la alte activități obștești nu erau o formă de
fraternitate? Sau stimularea stahanovismului,
(întrecerea socialistă)?
Depinde pentru cine munceşti. Să fii stahanovist
pentru acţionari – cum sunt acum tinerii
corporatişti, care îi dispreţuiesc pe aceia care
muncesc 8 ore, recunosc că e obscen. Dar dacă
munceşti pentru întreaga societate, pentru poporul
tău, asta nu e o valoare general umană, deci şi a
stîngii? Poate că nu e o valoare a dreptei
individualiste. Sau mai bine zis a dreptacilor care
cred că fiecare să se descurce cum poate.În
definitiv toate animalele – mă rog, de la păsări în
sus, deşi activitatea în folosul grupului e cunoscută
şi la insectele sociale – muncesc pentru urmaşii lor.
Păsările care suferă de foame ca să îşi clocească
ouăle (la anumite specii şi masculii se ocupă de
asta), care zboară distanţe incredibile ca să le
aducă puilor de mîncare nu o fac pentru ele. Nu
mai e cazul să dau exemple şi la mamifere – iar
omul e un mamifer, nu?
Se putea şi altfel? Un socialism/capitalism de stat
pe modelul ţărilor nordice? Norvegia, Danemarca,
Suedia? Nu ştiu. Acelea s-au bazat pe impozite
foarte progresive, dar erau deja bogate .
Să spunem că a fost o dictatură de dezvoltare cu
elementele socialiste. Elementele socialiste le
recunoaşte toată lumea: socializarea proprietăţii
private asupra mijloacelor de producţie, realizarea
unui grad de egalitate socială prin raportul de 1:6
între salariul mediu şi cel mai mare, asigurarea
mobilităţii sociale prin acces liber la educaţie şi
sănătate.
Ce ar mai fi trebuit realizat?
(continuare in pag. 22)
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Libertatea de asociere şi libertatea presei.
Se putea oare face asta? Se putea. Nu știu dacă și
libertatea presei, orice proprietar de mass media
impune o cenzură. Poate dacă ar fi apărut cooperative
de presă colective, pe modelul cooperativelor agricole
colective.
Păcatul originar al fostelor regimuri
socialiste a fost monopartidismul. Dacă burghezia
avea dreptul la o droaie de partide, care recunosc însă
sanctitatea proprietăţii private, de ce clasa muncitoare
– mult mai numeroasă – nu ar fi avut și ea dreptul la
mai multe partide? De ce a trebuit să fie menţinută în
constituţie teza rolului conducător al partidului clasei
muncitoare? Hai să admitem că, în primele planuri
cincinale, dictatura era necesară pentru depăşirea
obstacolelor puse în cale de burghezie. Este evident
că nimeni nu renunţă de bunăvoie la privilegiile sale.
Dar deja, în anii ’70, pericolul trecuse. Regimul era
acceptat. Atunci s-ar fi putut accepta existenţa mai
multor partide care acceptă Constituţia, unde era scris
clar că proprietatea asupra mijloacelor de producţie
este a întregii societăţi. Aveau destule obiective pe
care să polemizeze – în special planificarea.
O altă eroare a fost tratarea cetăţenilor în primul rînd
ca producători. Dar – şi asta se vede acum cel mai
bine – ei erau şi consumatori. Dimensiunea lor de
consumator a fost neglijată. Şi această neglijare a fost
una din cauzele care au provocat sfîrşitul regimurilor
socialiste . Oamenii ajunseseră să se mîndrească cu
prostioare de provenienţă occidentală, ambalate
frumos. Chiar cu pungi de plastic sau sticle de Coca
Cola din Vest…
●Ce a fost în România în decembrie 89?
Atmosfera era deja plină de benzină.
Gorbaciov – din iresponsabilitate sau din alte motive
pe care nu le știm, a ales să capituleze în fața
Vestului. Dacă ar mai fi existat un partid de stînga,
apărător al valorilor socialismului, poate că sistemul
socialist ar fi rezistat propagandei occidentale. Dar nu
a existat, așa că iresponsabilitatea de la vîrf s-a
propagat cu forță în întreaga societate. În celelalte
state fost socialiste, partidele comuniste se
transformau în partide socialiste, considerînd că rolul
lor istoric se încheiase. În România nu a fost așa. La
ultimul congres al PCR s-a văzut limpede cum
Ceaușescu se înconjurase de lingăi fără coloană
vertebrală care îl făceau să nu mai vadă realitatea:
oamenii îl urau, venea o nouă iarnă, cu frig în case,
cu cozi la alimente. Deși achitasem datoriile (mai bine
nu le achitam!) se introduseseră rații și la salam și
ouă! Pretextul – așa se pare că izbucnesc toate
revoluțiile – a fost unul ridicol. Un popă reformat (și,
după cum am văzut noi mai apoi și dușman al
României) a fost somat de șefii lui popești să se mute
din Timișoara în altă parte. Iar el nu voia. În loc să fi
venit duba noaptea și să îl ia de acolo fără mofturi,
primarul de atunci nu a găsit ceva mai breaz de făcut
decît să trimită lîngă casa popii cîteva zeci de
sindicaliști care, împreună cu cei cîțiva securiști în civil
să descurajeze iredentiștii care l-ar fi susținut pe
Tokes. Minunăția asta strategică s-a comis sîmbătă,
16 decembrie 1989. Grupul acela de persoane nu a
făcut decît să atragă curioșii.

Imediat, cazul a fost popularizat de Europa Liberă și
nu numai. Seara, deja începuseră violențele între
manifestanți și forțele de ordine.
Cînd nemulțumirea mocnește, lucurile mici produc
efecte mari. România nu a făcut excepție. În 1911, de
exemplu, revoluția chineză a fost provocată de
naționalizarea de către guvern a unei căi ferate.
Revoluția rusă din 1905 a fost provocată de un popă,
Gapon, care a mers cu o petiție la țar în fruntea unei
mase de credincioși. Cea din 1917 a început chiar de
ziua femeii, cu proteste împotriva scumpirii pîinii. Cea
etiopiană cu un protest al șoferilor de taxi, cauzat de
scumpirea benzinei. Iar a noastră, cu apărarea
dreptului unui pastor reformat de a nu se supune
ordinelor superiorilor lui.
În decembrie 1989 a fost o revoluție? Măcar
aici cred că ne înțelegem cu toții. A fost o izbucnire
populară, mai mult sau mai puțin provocată și
regizată, folosită ca pretext pentru o lovitură de stat.
De fapt orice revoluție începe cu o lovitură de stat.
Dar a urmat contrarevoluția anticomunistă – sau, mai
bine zis restauraţia capitalistă. Dacă şi restauraţiile
sunt revoluţii (După uciderea fraţilor Gracchi, - 121,
Franţa 1814, Anglia 1660, URSS 1991, Spania 1939)
atunci, da, în sens strict tehnic, putem vorbi de
revoluţie.
Contrarevoluția a început cu pași mici. Mai
întîi au apărut, pe pereți lozinci scrise cu vopsea roșie
” JOS COMUNISMUL”. Primele le-am văzut duminică,
24 decembrie în zona Gării de Nord. Apoi a urmat
agitația cu genocidul comunist de la Timișoara –
femeia cu pruncul, bărbatul cu toracele cusut cu sîrmă
(asasinați, chipurile, în beciurile Securității) găsiți în
Cimitirul Săracilor din Timișoara, în căutarea celor
4621 de victime ale ”călăilor” ceaușiști, scandalul că
nu erau decît cîteva zeci, manifestația de pe 12
ianuarie 1990, cu Dumitru Mazilu care îl voia jos pe
Iliescu și care a dat două decrete, cu valabilitate de 12
ore (scoaterea în afara legii a PCR și reintroducerea
pedepsei cu moartea – mai apoi Dumitru Mazilu mi-a
declarat că a fost drogat!), reapariția celor trei partide
istorice cu pretenții la guvernare, manifestația și
contramanifestația de pe 28 ianuarie, și mai apoi cea
din 18 februarie, martie 1990 la Tîrgu Mureș, Piața
Universității, alegerile.
Dacă poporul ar fi vrut capitalism, l-ar fi votat
pe Rațiu în 1990 sau pe Constantinescu în 1992. L-a
votat pe Iliescu, ”comunistul cel bun”!. Numai că
Iliescu nu a avut forță să se opună tăvălugului care
venea din Vest. Și nici comunist nu era. Și nici bun. De
aceea nu putem spune că în 1989 a fost o revoluție. A
fost o lovitură de stat urmată de contrarevoluție sau,
cum se zicea odată, o revoluție furată. Furată, adică
deturnată în folosul unei mici găști de ”revoluționari” și,
mai apoi, în interesul capitalului străin.
Democrația și economia de piață?
Toate guvernele din perioada 1990 – 1996 au
semnalizat stînga și au luat-o la dreapta. Deosebit de
hidos a fost Silviu Brucan. Sarcina noastră – declara
el în primăvara lui 1991- este să construim democrația
și economia de piață.
(continuare in pag. 23)
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Pardon? Cum adică ”și” economia de piață?
Democrație știm ce înseamnă: poporul controlează.
puterea.
Dar ”economie de piață”? Înainte de 1989 nu era tot o
economie de piață? Nu, că era planificată. Și ce dacă?
Nu orice economie e planificată? Nu, stai să vezi că
aceea era hipercentralizată. Păi, mai descentralizați-o.
Nu, că statul e prost administrator. Hai să o
privatizăm. Dar atunci nu o să apară o minoritate
hrăpăreață și o să acapareze majoritatea capitalurilor,
iar prostimea va rămîne cu praful de pe tobă? Și ce
dacă, în economia de piață cei inteligenți se vor
descurca, iar cei proști (stupid people) vor rămîne de
căruță. Pagubă în ciuperci!
Și așa, guvernanții (Roman, Stolojan, Văcăroiu) au
purces să construiască economia de piață. Cu
democrația au rezolvat-o punînd praguri electorale din
ce în ce mai mari și, mai ales, cu infama Lege a
Siguranței Naționale, pe baza căreia s-au blocat 14
încercări de înregistrare în tribunal a unui Partid
Comunist pînă în 2015 cînd legiuitorii au considerat că
pericolul comunist a trecut. Halal democrație!

Cu economia de piață a fost mai greu. Pe cîte vedem
acum, avînd o perspectivă de peste 25 de ani, Brucan
nu era singurul apologet al ei. Cum de s-au lăsat
păcăliți româniiTotuși, ei au rezistat mai bine ca alții –
polonezi, unguri, cehi, ruși. La noi contrarevoluția a
reușit deabia în 1996, prin venirea la guvernare a
dreptei fățișe – guvernările CDR. Atunci a început
masacrarea în forță a clasei muncitoare. Cu
colaborarea – vai! – a sindicatelor! Sindicate
sinucigașe, care nu și-au apărat locurile de muncă.
Dar de ce stînga a fost o falsă stîngă? Pentru că nu a
fost sprijinită de clasele muncitoare. Care clase au
crezut că e bine și în capitalism, nu contează cine îți
dă leafa, statul sau patronul, tot aia e. Și ce dacă se
privatizează uzina mea, că nu o să mă dea pe mine
afară, lasă să îl dea pe tovarășul meu, bine îi face, că
e bețiv. Iar patronul o să ne crească lefurile la cei
rămași. Și, în capitalism ai șansa să te îmbogățești, că
nu oi fi tu mai prost ca altul. De, așa să fie?
Răspunsul – dacă există vreunul – îl vor da istoricii
viitorului. Istoria nu s-a încheiat.
Al d-voastră: prof.univ.Gheorghiță

La mulți ani, Republica Populară Chineză !

Republica Populară Chineză a celebrat, pe 1
Octombrie, cea de-a 68-a aniversare de la declararea
Republicii Populare, eveniment marcat în absolut
toate spaţiile de pe întregul teritoriu, fie ele de stat sau
private. Dincolo de ceremoniile oficiale, de mesajele,
discursurile şi raportările anuale, aniversarea din acest
an are o conotaţie specială dat fiind că, în a doua
jumătate a lunii octombrie, Partidul Comunist Chinez
(PCC) se reuneşte în Congres naţional.
Istoria,
tradiţionalismul şi modernitatea sînt îmbinate şi
evidenţiate cu forţă în China cu ocazia Zilei Naţionale,
conştiinţa de sine la nivelul comunicării de masă fiind
una care vorbeşte despre mîndrie, orgoliu şi ambiţie.
Mesajul pe care liderii Chinei îl transmit constant
propriului popor este unul de optimism, de unitate și
vigilenţă. Asta pentru că, nu de ieri, de azi, chinezii au
tot mai mult de promovat și protejat, atît la nivel
cultural, cît și la nivel economic.China de azi este
rezultatul capacității liderilor de la Beijing și din toate
provinciile chineze, de a coagula și coordona
resursele și energiile unui popor care a ajuns să se

identifice cu modelul chinez. Modelul chinez vorbeşte
despre filozofia de viaţă a individului care, din cele mai
vechi timpuri, a trebuit să îşi armonizeze interesele şi
ambiţiile la societatea dominată de tradiţionalismul aflat
permanent sub influenţa noului (bun sau rău) venit din
exterior. De asemenea, modelul chinez este o
demonstraţie a legendei păsării Phoenix, China şi
societatea chineză renăscînd şi relansînd propriul statut
în istorie, după perioada de 100 de ani de umilinţă.Dacă
modelul chinez nu poate fi aplicat oriunde în lume,
oricărui stat, secvenţe esenţiale din acesta, cu siguranţă,
da! Mîndria naţională, promovarea propriei istorii,
utilizarea propriilor resurse umane şi naturale în interes
propriu, controlul şi administrarea economiei interne etc.,
sînt doar o parte din lecţiile pe care China le dă lumii
secolului XXI.
Aici nu este vorba despre ambiţiile Chinei de a dezvolta
trenuri care să poată rula cu viteze de 1.000 pînă la 4.000
de km/h, nici despre succesele explorării spaţiului
cosmic, nici măcar despre uriaşul asalt al culturii chineze
în afara graniţelor. Aici este vorba despre conştiinţa de
sine a unui popor care face un salt peste milenii, fără să
subjuge, să umilească, să distrugă sau să elimine din
istorie alte ţări sau popoare. Iar pentru asta, aşa cum am
spus, este nevoie de lideri cu viziune care să poată
genera proiecte de nivelul Noilor Drumuri ale Mătăsii,
China-Europa Centrală și de Est, BRICS etc.În a doua
jumătate a lunii octombrie a.c., PCC se va reuni în cel deal 19-lea Congres Național. Unul dintre evenimentele
importante ale acestui congres îl va constitui desemnarea
unui număr de cinci noi lideri la vîrful partidului, moment
care va avea semnificații deosebite pentru evoluția nu
doar a partidului, cît și a Chinei
Autor: C.C.
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Europenii consideră că SUA, nu Rusia influențează
alegerile din alte țări

Caricatură de Arend van Dam arătînd concurența între cele
două puteri capitaliste

CHIȘINĂU, 12 oct — Sputnik. Potrivit datelor unui
sondaj recent, o bună parte dintre europeni consideră
că anume SUA influențează procesele electorale din
alte țări, dar nu Rusia. De această părere sunt 43 la
sută dintre francezi și tot atâția polonezi, 41 la sută
dintre germani și o treime dintre cei chestionați în
Marea Britanie (33%). Pe de altă parte, mai puțin de o
treime din locuitorii Europei continentale sunt de
părerea că în alegeri se amestecă Rusia — 29% dintre
polonezi, 28% dintre germani, 27% dintre francezi.
Iar în Marea Britanie această opinie este împărtășită
de aproximativ o cincime dintre respondenți (21%).
Totodată, în Marea Britanie este cel mai mare
procentul celor ce consideră că Uniunea Europeană
intervine în procesele electorale din alte țări: opinia
respectivă este împărtășită de 18 la sută dintre
britanici, în timp ce în Franța aceasta este susținută de
8% dintre respondenți, în Germania de 10%, iar în
Polonia — de 12%. 16 decembrie 1989. Grupul
acela de persoane nu a făcut decît să atragă
curioșii.

Este curios faptul că, în toate țările, despre

amestecul SUA în alegeri vorbesc cel mai
frecvent tinerii (de până la 35 de ani) și
persoanele cu studii superioare. De menționat că
în Germania și Polonia au răspuns astfel mai
mult de jumătate dintre tineri (55 și, respectiv, 51
de procente). Printre persoanele cu studii
superioare această opinie este împărtășită de
53% dintre polonezi, 47% dintre germani, 46%
procente dintre francezi și 34% dintre britanici.
Sondajul a fost realizat pentru de compania
Ifop, în perioada 20 — 27 septembrie 2017, în
Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia. La
întrebarea „Dacă luăm în calcul influența politică
și economică, precum și posibilitățile serviciilor
speciale, care țară, în opinia Dvs., influențează
asupra alegerilor din alte țări?", au răspuns 3228
de respondenți cu vârsta de peste 18 ani.
Eșantionul reprezintă populația pe criterii de gen,
vârstă, geografie. Marja de eroare în total pe țară
constituie +/- 3,1%, cu o probabilitate a încrederii
de 95%.
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Regele Mihai, Rege sau Voievod?
Alexandru Oteșanu

Se
vorbește
mult
despre
Casă
Regală,sau despre Regele Mihai I al României,
dar oare mai avem Casă Regală sau: Regele
Mihai a fost rege între anii 1940-1947?
În acest articol încerc să vă prezint
cum stau de fapt lucrurile cu adevărat, așa cum
am constatat eu după documentele studiate de
mine.
Voi începe cu începutul,și anume cu
anul 1927, imediat după moartea Regelui
Ferdinand , Mihai devine rege conform
testamentului lăsat de acesta înainte de a muri.
La 6 ani el nu putea domnii decît împreună cu o
regență formată din 3 oameni.
Această regență durează doar 3 ani
și anume pînă la data de 8 Iunie 1930 cînd,
întors în țară, Carol, tatăl său, se proclamă Rege
al României. Și ce face cu fiul său Mihai?
- Bună întrebare! Acum vine dezlegarea
misterului.
Imediat după încoronarea Regelui Carol al IIlea, el îi dă titlul de: ”Mare Voievod de Alba Iulia”.
În cartea lui Mircea Ciobanu ” Convorbiri cu
Mihai
I
al
României”,
Mihai
însuși
povestește;’’Acest titlu a fost instituit atunci
pentru necesitățile momentului…….Regele nu
m-a tratat ca pe un moștenitor al său, cu grija de
a mă iniția în treburile țării’’.

El, Mihai, în cei 10 ani a fost dat la o parte din
treburile țării, iar acest titlu a fost unul formal. Tot
Mihai mai spune în aceiasi carte următoarele;’’Na discutat nicidată cu mine despre viitorul
Coroanei’’.
Prin aceste cuvinte spuse chiar de el mă
duce cu gîndul că Regele Carol al II-lea nu a vrut
niciodată ca fiul său Mihai să fie rege,iar acest
lucru se v-a vedea mai limpede în anul 1940 cînd
îi acordă puteri discripționare generalului Ion
Antonescu.
La 24 de ore după, generalul îi impune
regelui Carol al II-lea să abdice în favoarea fiului
său Mihai care pe atunci avea 19 ani. El este
proclamat Rege fără depunerea jurământului pe
constituție, fără votul Parlamentului și fără ca
Marile Case Regale Occidentale să-l recunoască
ca Rege al României, doar Patriarhul României,
Nicodim Munteanu, îl unge rege și i se dă o
Coroană de Oțel.

Regele Mihai I în tinerețe
(continuare in pag. 26)
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După părerea mea, ca istoric: Mihai nu a
fost decît unealta multora și un pion pe o tablă
de șah fiind pus într-o parte sau în alta după
bunul plac al tatălui său,al lui Antonescu și al
politicienilor vremii. Acest lucru a făcut ca
această Casă Regală să nu mai existe ca un
lucru legitim, ci de formă. Casa Regală și
Regalitatea de la noi începe să dispară în 1930
după decretul dat de Regele Carol al II-lea în
care lui Mihai I se dă titlul de Voievod, și
dispare în 1940 cînd Ion Antonescu este numit
Șeful Statului Român și Președintele Consiliului
de Miniștrii, iar Mihai este proclamat rege doar
de formă, el având prea puține prerogative ca
să fie cu adevarat rege.
Închei acest articol sperînd că am adus
destule argumente și am răspuns la întrebarea
din titlu. Acum vă las pe voi, cititorilor acestei
minunate reviste, să judecați după bunul plac
această problema.

Regele Mihai în costum de străjer

Puterile sale sînt mult diminuate. El

avea urmatoarele prerogative; de a bate
monedă;de a decora;de a primii și
acredita ambasatori și diplomați străini; de
a semna numirea de miniștri și de a
acorda amnistii sau grațieri, restul de
prerogrative le avea Șeful Statului Român,
Ion Antonescu.
- Deci mai pun întrebarea odată;
Avem Casă Regală sau Regele Mihai a
fost cu adevărat rege între anii 19401947, sau a fost doar formal?grija de a
mă iniția în treburile țării’’.

Ordinul sovietic POBEDA acordat
Regelui ca urmare a actului de la
23 August 1944
(continuare in pag. 27)
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Să nu ne uităm eroii !

1.GHEORGHE T. DINICĂ

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 deal II-lea 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 i-a 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 alții, între
care: Tumschi Alexandru, Giuglea Eugen,
Buda Nicolae. (Cauza probabilă: acțiuni
speciale împotriva războiului anti-sovietic ).
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!).

2.CHE GUEVARRA
Pe numele său adevărat Ernesto
Guevara de La Serna, "Che" s-a născut pe
data de 14 iulie 1928, in Rosario, un oras din
Argentina. Guevara a studiat in Rosario si in
1953 a terminat cursurile Universitatii din
Buenos Aires, devenind medic.
Fiind în Bolivia cu scopul de a deschide
un nou front pentru eliberarea întregii Americi
Latine de umilinţă şi mizerie, lipsit de sprijinul
localnicilor și înconjurat de nişte novici, la 8
octombrie 1967 , grupul lui Che Guevara este
anihilat iar el, rănit fiind, este fost luat
prizonier. Neținîndu-se cont de situația lui,
(continuare in pag. 28)
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rănit și prizonier, la ordinul CIA, Che Guevara
este executat o zi mai tîrziu fără judecată și
culcat în pat, la 9 octombrie 1967 .
În 1997 legenda lui, niciodată căzuta in
uitare, a fost reanimată de găsirea rămășițelor
sale, asupra cărora planează în continuare
îndoiala. Acestea au fost înhumate la
momentul respectiv de însuși Fidel Castro
camaradul său de arme și idealuri, trecut și el
în eternitate acum aproape un an.
.

Mausoleul subteran al lui CHE cu impozanta
statuie de bronz , de lla Santa Clara

Bolivia. Orășelul La Higuera. Casa în care a
fost ucis Che Guevarra, acum loc de pelerinaj

Astăzi, Che Guevara continuă să fie
simbolul revoluției de pretutindeni, devenind un
veritabil brand popularizat prin documentare,
melodii "cu dedicatie", spectacole de grafitti,
filme(peste 20). Tricouri, bluze, șepci, căni,
ceasuri, insigne, brelocuri etc, sînt doar cîteva
suporturi pentru chipul lui Guevara.
Anul acesta, la 50 de ani de la
moarte, Che Guevara a fost omagiat și
comemorat în toate colțurile lumii, cele mai
vizibile fiind cele din CUBA în special cea de la
Santa Clara, oraș supranumit ”Orașul lui Che
Guevara, cele din Bolivia , Orăşelul La Higueraunde a fost asasinat eroul Che, în prezența
copiilor lui ”Che” și a președintelui Evo Morales,
care a acuzat în această săptămână CIA că l-a
”persecutat, torturat și asasinat” pe ”Che” sau în
Argentina( în condițiile în care guvernul actual
este proamerican).
Meeting în Argentina, în orașul natal al lui Che
Guevarra
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