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CENTENARUL FĂURIRII PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

I. Începuturile marxismului in România - pînă la 1900

Constantin Dobrogeanu Gherea

Clasa muncitorilor de la orașe se dezvoltă în
România, în primele decenii de la Unirea din 1859,
și ajunge, destul de repede, să-și dea seama de
nevoia de a-și apăra drepturile. Încă din 1858, deci
înainte de Unire, apare, la București, „Casa de
ajutorare și prevedere a lucrătorilor tipografi”, care
devine, în 1863, Asociația Lucrătorilor Tipografi din
România, căreia îi datorăm și apariția primului ziar
muncitoresc din România, intitulat „Tipograful
român”. În 1872 apare Asociația Generală a Tuturor
Lucrătorilor din România, avînd scopul ajutorării
reciproce în caz de boală, invaliditate, absență la
lucru sau cheltuieli de înmormîntare. Ea editează și
o gazetă săptamînală, intitulată Lucrătorul român.
De aici se trece la pasul următor, firesc, acela
al GREVELOR. Prima grevă importantă în România

are loc în iunie-iulie 1888, cu implicarea
tipografilor din Capitală.
Urmează, în prima linie, Ploieștiul, unde
situația muncitorilor salariați, care în 1890
reprezentau 5500 de suflete la o populație totală de
35 000 de locuitori, era deosebit de grea- se
muncea pînă la 18 ore pe zi iar incidența bolilor
sociale era deosebit de mare, un raport al
autorităților militare din 1890 arătînd că 73% din
tinerii muncitori de aici sînt atît de măcinati de boli
induse de conditiile grele de viață și de muncă,încît
nu pot fi recrutați în armată. În Ploiești are loc, în
august 1892, o grevă a tăbăcarilor, care au obținut
unele succese- ziua de lucru fiind redusă, atenție,
de la 14 la “doar” 11 ore, iar ziua de 1 Mai fiind
declarată zi liberă.
Urmează Galațiul, unde, tot în 1892, intră în
grevă 450 de muncitori de la fabrica de cherestea
Goetz, ce avea capital mixt, austriaco-român, iar
dintre acționarii români, cel mai important era
chiar… CASA REGALĂ, care, deja, își construia o
opulență nemaivăzută, pînă atunci, în România, din
sîngele muncitorilor și țăranilor. Aici, după ce
acceptase inițial revendicările, patronatul îsi ia, cu
mîrșăvie,
promisiunile,
înapoi,
cu
ajutorul
SPĂRGĂTORILOR DE GREVĂ aduși din afara
orașului și cazați în curtea fabricii, și chiar al
SOLDAȚILOR puși la dispoziție de autorități,
văzîndu-se, în acest caz, că armata, numai “a Țării”,
cum se intitulează, NU este, ci a TAGMEI
JEFUITORILOR. Muncitorii nu obțin ceea ce
doresc, mulțumindu-se să fie primiți măcar înapoi la
lucru, fără a fi concediați.
Ideile marxiste pătrund și ele în România. Cea
mai măreață ideologie, EMANCIPATOARE, a
tuturor
timpurilor, are în România, ca prim
representant, pe Constantin Dobrogeanu-Gherea,
refugiat din Rusia țaristă, care se încadrează bine în
România, și publică, în 1886, un document
programatic intitulat, “Ce vor socialiștii români”, în
care argumentează necesitatea constituirii unui
PARTID al clasei muncitoare, pe baza măreței
învățături a lui Karl Marx și Friedrich Engels.
Acest PARTID se constituie în București, la
Congresul din 31 martie-3 aprilie 1893, și la care au
participat 54 de delegați. S-a adoptat un Program,

(continuare în pag. 3)
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Program, care prevede, aviz celor care
neagă naționalizarea integrală, “prefacerea
TUTUROR instrumentelor
de muncă în
proprietatea colectivă a societății întregi”,
desființarea discriminării de gen, de rasă sau
etnie- pe vremea aceea, reamintim, drept la
cetățenie română, în baza Constituției din 1866,
avînd numai creștinii, asta însemnînd că evreii și
musulmanii erau excluși de la drepturile politice,
cu toate că formau, și ei, o parte destul de
însemnată a clasei muncitoare. Dar cum aceste
țeluri mărețe nu puteau fi atinse imediat,
Congresul formulează un program minimal, PE
LÎNGĂ cel maximal, un program de cereri
imediate, între care se detașau: votul universal,
egal și direct, laicizarea școlilor (o, ce deziderat
actual în România anului 2021!), înarmarea
poporului, ZIUA DE LUCRU DE 8 ORE PENTRU
MUNCITORI, repaosul duminical, impozitarea
progresivă.
Al doilea Congres al partidului are loc la
București, în aprilie 1894- acesta a preconizat,
între altele, “absoluta egalitate între bărbat și
femeie în ceea ce privește exercitarea tuturor
profesiunilor”. E demn de remarcat faptul că, în
România acelor ani, am avut una din cele mai
remarcabile militante feminist, socialiste, din
intreaga Europă, pe Sofia Nădejde (1856-1946),
care a avut curajul să polemizeze cu nimeni altul
decât Titu Maiorescu, marele
stîlp
al
conservatorismului, pe care unii încearcă, astăzi,
să-l scoată mai mare decît a fost. Domnul
Maiorescu, om care nu a fost străin de multe
lucruri urîte din România acelor vremuri, între
care și închiderea lui Eminescu în 1883, de la
înălțimea aroganței sale conservatoire, boiereștipatriarhiste, a susținut că, femeile, trebuie să
accepte un statut social inferior bărbaților,
deoarece au, chipurile,… un creier mai mic. Sofia
Nădejde a replicat, cu un argument interesant,…
femeile au, raportat la greutatea corpului, capul
mai mare decît bărbații. Polemizînd cu un alt
conservator de calibru, cu domnul Missir, militanta
socialistă arată un alt adevăr: că munca
domestică a femeii este la fel de importantă ca a
bărbatului, cu toate că nu este remunerată.
În ce-l priveste pe Marele Dobrogeanu
Gherea, Părintele fondator al marxismului
românesc, acesta a desfășurat, în acei ani, și o
fertilă activitate de critic literar, demolînd, și el,
concepțiile conservatoare ale lui Titu Maiorescu,

.

care, sub pretextul lozincii “artă pentru artă”,
nega, de fapt, PARTINITATEA operei literare. “Arta
fără tendințe n-a existat, nu există și nu va exista”,
arăta el într-un articol din 1887 din revista
Contemporanul, și asta, pentru că: “Ideile și tendințele
sociale sunt chiar sîngele cald și hrănitor care nutrește
și face viețuitor organismul numit ARTĂ. A spune că
ideile și tendințele sociale, sunt ceva cu totul deosebit
de artă, este, tot așa, cum ai zice că sîngele e ceva cu
totul străin de organismul omenesc”.
Marxismul
românesc,
partidul
marxist
muncitoresc român, s-au călit, așadar, în focul unei
lupte intelectuale, de idei acerbe, cu exponenții
curentelor reacționare. Dar, din păcate, acea perioadă
a ilustrat și un alt adevăr: acela că burghezia nu se
mulțumește să atace, socialismul, numai din exterior,
ci o face si din INTERIOR. În acea perioadă, elemente
burgheze sau mic-burgheze, nesigure și străine, prin
structură, socialismului, au infiltrat partidul marxist.
Printre ei, Ioan Nădejde, Vasile Morțun și alții. Ion
Nădejde, un liberal camuflat, și-a manifestat
adeziunea la ideile revizioniste ale lui Bernstein, care
acționa deja la lumină și era sprijinit, pe ascuns, de
Kautsky încă din 1893, atunci cînd Manifestul lui Marx
si Engels, tradus pentru prima oară în română, în
1892, de anarhistul Mușoiu, a fost reeditat. Reeditarea
a fost cu probeleme, deoarece Nădejde a preferat titlul
de Manifestul Socialist, în locul celui de Manifestul
Comunist, și a declarat fățiș, în prefața la a noua
ediție, că această operă fundamentală a marxismului
nu mai prezenta decît un interes… istoric, întrucît
timpurile, chipurile, se “schimbaseră”. Acest argument
al social-trădătorilor, de la Bernstein și Kautsky
încoace, îl auzim și azi, dar el e atît de sec, că sună ca
un borcan gol de la cinci poște. Capitalismul, luat în
ansamblu, NU s-a umanizat nici pînă în anul 2021, și
nu se va umaniza nici în anul 2121, așa că noi,
comuniștii, nu avem ce face, trebuie să ne menținem
în continuare pe linia RADICALĂ. Moderați ne putem
permite să devenim atunci cînd vom fi eliminat
dușmanul de clasă. Până atunci însă, nici un
milimentru înapoi!
Atitudinea trădătoare a lui Morțun și Nădejde,
ajutați de Gheorghe Diamandi, Alexandru Radovici și
alții, asa-numiții “generoși”, va deveni, însă, și mai
evidentă în 1899. La Congresul al VI-lea, din 20-23
aprilie, “generoșii” au cerut pe față trecerea la liberali.
Diamandy a negat că partidul muncitoresc marxist ar
avea vreun rost și a cerut transformarea lui în “partid
liberal progresist”. înțeles primejdia ascunsă în fraze
poleite.
(continuare în pag.4)
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Trecerea unor lideri, atît de marcanți, la
ciuma liberală, a dezorganizat din temelii partidul.
Merită amintită replica memorabilă a lui Alexandru
Ionescu, publicată în Lumea Nouă pe 25 aprilie
1899, sub titlul “Trăiască socialismul”: “Partidul
socialist nu va putea fi nimicit de cîteva individualităti
cu interese personale și nici de cîțiva ademeniți care
nu au înțeles primejdia ascunsă în fraze poleite.
Partidul socialist va exista, căci el e izvorît din
alcătuirea nedreaptă a societății de azi. Cît timp vor
exista apăsați și apăsători, jefuiți și jefuitori, partidul
socialist va trăi pentru a apăra și lumina pe cei
apăsați și jefuiți… Partidul socialist este și va trebui
să rămînă partid al clasei muncitoare, luptînd
necontenit în contra tuturor partidelor clasei
stăpînitoare… Muncitorimea conștientă și toți
prietenii adevărați, socialiștii, din pătura cultă, nu vor
putea primi ca partidul socialist să se transforme în
partid burghezo-naționalist… Toți, ca un singur om,
au, azi, datoria sfîntă să se ridice și să protesteze în
contra acestui atentat, săvîrșit printr-un pretins
congres socialist”.
Urmau pentru PSDMR momentele grele ale
reorganizării, din care, însă, va ieși și mai puternic
decît fusese înainte.
II. Reorganizarea (1900-1918)
Lovitura primită de mișcarea muncitorească
si marxistă în 1899 a fost grea. Dar ea nu a dus la
sfîrșitul mișcării. Ea putea fi depășită și a fost
depășită. Mai degrabă ea a contribuit la clarificarea
apelor, la separarea grîului de neghină. Trădătorii au
fost arătați cu degetul în fața întregii muncitorimi, a
întregului popor, căci marxismul românesc lupta nu
numai pentru proletarii de la orașe, ci și pentru toți
asupriții din țară, de la sate la fel ca și de la orașe. În
schimb, în tabăra marxiștilor consecvenți s-a ridicat,
sub oblăduirea teoretică a Marelui Dobrogeanu
Gherea, un tînar luptător cu autentice calități de
lider, mare de asemenea cu M mare, anume, I.C.
Frimu. Născut în 1871, muncitor tîmplar, fiu de țăran
sărac, IC Frimu este, alături de Constantin
Dobrogeanu Gherea, CEA MAI IMPORTANTĂ
FIGURĂ A MARXISMULUI ROMÂNESC din primele
două decenii ale secolului 20.
Primul pas important pe calea reorganizării
mișcării muncitorești marxiste a fost pe 1 ianuarie
1902, când, la inițiativa și prin implicarea nemijlocită
a lui I.C. Frimu, alături de Iosif Nădejde-Armașu și
de Alecu Constantinescu, ia ființă cercul România
Muncitoare, care edita ziarul săptămânal cu același
nume, ziar care apare și în zilele noastre, prin

îngrijirea vrednicului de respect militant Pop
Ciprian Dorel. Din 1914 ziarul va apare sub titlul
„Lupta Zilnică”. Sporesc și grevele muncitorești - 34
în 1905, pentru ca în 1909 să se ajungă la 146,
repartizate în 31 de centre, 69 onorînd Capitala. Unul
din cele mai frumoase momente ale revirimentului
mișcării muncitorești s-a înregistrat pe 24 ianuarie
1905, cînd, cercul ”România Muncitoare”, convoacă
o mare întrunire în Capitală, de SOLIDARITATE CU
PRIMA REVOLUȚIE RUSĂ, cea din 1905-1907. Mii
de muncitori au răspuns la apelul marxiștilor. Poliția a
aflat și, obtuză, ca întotdeauna, a încercat să
împiedice ținerea întrunirii - a intrat în sală, a evacuat
participanții și a baricadat toate intrările. Dar reacția
muncitorimii a fost promptă. Muncitorii au forțat zbirii
regimului să accepte redeschiderea sălii și întrunirea
s-a ținut cu succes, în aceeași zi, 24 ianuarie 1905
apărînd și un ziar, în număr unic, intitulat sugestiv
”Jos despotismul”, în care s-a protestat ferm și
vehement contra înfiorătoarei băi de sînge, din
Rusia, din 9 ianuarie, același an, cînd, la ordinele
țarului, armata a ucis peste 1000 de muncitori, care
protestau pașnic.
Acțiunile
au
continuat,
mereu
mai
impetuoase, mereu mai decise. Pe 10 mai 1906
oligarhia română a serbat cu mare fast “jubileul
dinastiei”, când s-au împlinit 40 de ani de când,
împotriva voinței poporului, fusese adus în țară
monstrul Carol I de Hohantol (Hohenzolern). Cercul
România Muncitoare, animat de același mare IC
Frimu, le-a tăiat calea dezmățaților burghezomoșieresti, distribuind în rândul maselor manifestul
sugestiv intitulat “Patruzeci de ani de sărăcie, de
robie, de rușine”.
A urmat, după cum știm, anul 1907, cînd satul
a luat-o înaintea orașului, incendiind toată pleava
boierească și arendășească, pe alocuri și
chiaburească, de la un capăt la altul. Represiunea a
fost cumplită - 11 000 de morți, reamintim și cu
această ocazie, dar marxiștii, spre cinstea lor, au luat
partea țăranilor răsculați, au distribuit manifeste către
aceștia si au căutat să întrețină solidaritatea între
truditorii ogoarelor si frații lor de la orașe, truditorii din
fabrici. Încă de la începutul Răscoalei, cercul
România Muncitoare a organizat la București o
întrunire de solidarizare cu țăranii, adresând
muncitorilor industriali următorul apel: “Fiecare
muncitor, fiecare apăsat, toți acei care tremură de
indignare la priveliștea celor ce se întâmplă în
Moldova, au datoria să ia parte și să protesteze cu
tărie sub faldurile drapelului roș al Internaționalei
Socialiste”.
(continuare în pag. 5)
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La sate au fost trimiși agitatori revoluționari,
cunoscuți în documentele vremii sub numele de
“studenți”, și s-au distribuit manifeste în care țăranii
erau îndemnați să susțină nu doar revendicări
economice ci și politice, cum ar fi, votul universal
(știut fiind că în România “democratică” a acelor
vremuri, pe care unii le vor întoarse acum, votau
numai bogații). Dintre acțiunile de solidarizare ale
proletariatului urban, cu țăranii răsculați, amintim:
greva celor 150 de angajați ai cazangeriei Carol
Klein, din Ploiești, sau greva celor 700 de muncitori
ai fabricii de cherestea Goetz, din Galați,
fraternizarea muncitorilor din Buhuși, de la fabrica
de postav, care i-au ajutat pe țărani să pătrundă în
oraș, manifestînd împreună cu ei, pătrunzînd chiar
în clădirea primăriei și în casa arendașului.
În 1910, un nou eveniment important,
reconstituirea partidului muncitoresc, sub numele de
Partidul Social Democrat din România. Trebuie
evidențiat faptul că acesta era un partid MARXIST,
în timp ce aceia care-și spun azi “social-democrați”
sunt BURGHEZI care s-au pus în slujba rechinilor
interni si internaționali, lupi in piele de oaie,
extremiști de dreapta deghizați in veștminte de
“Stînga”. Dar asta e o altă poveste. Programul
noului partid era similar celui vechi, din 1893, țelul
final fiind “completa prefacere a societății”, prin
desființarea oricărei exploatări a omului de către
om.
În 1913 oligarhia română a pornit la acțiune
pe arena externă printr-un atac tîlhăresc împotriva
Bulgariei vecine, în urma căruia a anexat
Cadrilaterul, unde românii formau doar 2% din
populație. Spre cinstea lor, marxiștii din România nu
s-au lăsat inghițiți de valul șovinist și au condamnat
cu tărie anexiunea, un veritabil act de cotropire,
arătînd că România nu are nimic de cîștigat din
anexarea Cadrilaterului ci numai de pierdut,
deoarece își va atrage ura maselor largi de
muncitori si țărani bulgari, atît din România cît și din
Bulgaria și va atrage Bulgaria în barca dușmanilor
noștri de moarte, Austro-Ungaria și Rusia țaristă.
În 1914 grupările imperialiste rivale au
dezlănțuit primul război mondial, o tragedie
cumplită, în care, pentru a decide cine va stăpîni
lumea, vor muri în 4 ani de zile, 10 milioane de
oameni, fii ai muncitorilor și țăranilor, și vor fi
schilodiți alte zeci de milioane. Care a fost
atitudinea marxiștilor români?
NEUTRALITATEA consecventă, acesta a
fost răspunsul marxiștilor români, înainte ca
România, împinsă de Ferdinand și Brătianu, să intre
ea insăși în război, de partea Antantei.

Totodată, marxiștii români au intuit faptul că
din acest război criminal trebuie să iasă o lume nouă,
prin REVOLUȚIE. Iată ce scria ziarul România
Muncitoare pe 3 august 1914: “Credem că se apropie
cu pasi uriași: Revoluția Socială! Prin războiul celor
trei împărății oligarhice și a burgheziilor cotropitoare,
astăzi societatea capitalistă îsi pronunță singură
sentința de moarte. Societatea capitalistă se
prabușește…”
Dar să rezulte oare de aici că marxiștii români
erau surzi la strigătul fraților români din Imperiul
Austro-Ungar, lipsiți de drepturi și amenințați cu
deznaționalizarea? Ei bine, NICIDECUM.
Marxiștii români erau DE PARTEA românilor
din împărăția austro-ungară, ei erau PENTRU Unire,
numai că doreau ca această unire să se facă prin
REVOLUȚIE, nu prin război imperialist. Dobrogeanu
Gherea încă din 1908 scria: “cînd popoarele
muncitoare conștiente vor dispune de soarta lor și a
țărilor lor, atunci va suna și ceasul liberării națiunilor
mici de sub jugul acelor puternici, atunci va deveni cu
adevărat posibilă întregirea țării noastre…”
Dintre luările de poziție împotriva războiului
imperialist, se remarcă acțiunea muncitorilor de la
Galați din 1916, în urma căreia 9 muncitori au fost
uciși de trupele lui Ferdinand și Brătianu, precum și
opera marelui pictor socialist și popular, Octav
Băncilă, care, în 1915, a realizat tabloul Pax (Pace),
înfățișînd un muncitor care frînge sub picior o sabie.
Mesajul bătător la ochi al acestui tablou a fost întărit
de un interviu acordat, de Băncilă, ziarului Lupta, în
care el își exprima oroarea față de război și își
manifesta speranța că proletariatul “va zdrobi
monstrul imperialist”.

Fațada palatului dinspre Neva (proiectată de Rastrelli) către care s-au
îndreptat tunurile crucișătorului Aurora la 7 noiembrie 1917
Continuare în pagina 6
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Susținerea neutralității a cedat locul unei
noi tactici după ocuparea a mai bine de jumătate
din țară de către imperialismul german, în
noiembrie 1916. Muncitorii și avangarda lor au luat
poziție
împotriva
ocupației
germane
prin
numeroase acțiuni.
În
1917,
speranța
Revoluției
se
materializează prin victoria proletariatului rus
condus de Lenin si Stalin. Această Victorie
măreață a dat aripi, cum se spune, muncitorilor
conștienți din România și în general tuturor
asupriților. Se pregătea scena pentru trecerea la o
nouă etapă, aceea a făuririi unui partid MARXISTLENINIST.

III. Din luptă în luptă, către Victorie
Primul război mondial imperialist a fost greu
pentru România. Am avut una din cele mai ridicate
cifre de morți raportat la totalul populației, dintre
toate națiunile beligerante. În teritoriile ocupate de
inamic au murit, de foame, frig și tifos, circa 600
000 de români non-combatanți. Rechizițiile
nemiloase ale ocupantului, jafurile, atrocitățile
soldaților germani, bulgari și austro-ungari, au
provocat poporului suferințe cum nu mai văzuse
nici pe vremea luptelor cu turcii si tătarii. In ciuda
rezistenței eroice de la Mărăști, Mărășești și Oituz,
din vara anului 1917, România a fost înfrîntă și
scoasă din război,înfrîngerea fiind parafată, oficial,
prin pacea de la Buftea-București din aprilie 1918.
E important de subliniat acest lucru, că România a
fost ÎNFRÎNTĂ militar în lupta cu Puterile Centrale,
pentru a înțelege că Brătianu și Ferdinand nu au
avut NICIUN MERIT în revirimentul ulterior ce s-a
soldat cu Marea Unire. Unirea Transilvaniei cu
România nu datorează NIMIC lui Brătianu și
Ferdinand, dar absolut NIMIC. Ea s-a realizat
datorită
unei
CONJUNCTURI
EXTERNE
favorabile, și anume înfrîngerea militară a
Germaniei pe Frontul de Vest, realizată în mare
parte datorită intervenției trupelor americane în
anul 1918, dar în și mai mare masură datorită
REVOLUȚIEI MUNCITOREȘTI DIN GERMANIA
din toamna lui 1918, care a răsturnat Kaiserul și a
scos țara din război. Proclamarea de către
guvernul sovietic condus de Lenin a dreptului
sacru al popoarelor la autodeterminare a contribuit
și ea la avîntul mișcării naționale a românilor din
Transilvania. Deci, dacă ar fi să spunem cui
datorăm noi unirea

Transilvaniei cu România, ar trebui să ne
gîndim la WILSON, LENIN si ROSA LUXEMBURG.
Brătianu nu are niciun merit, absolut niciunul,
deoarece România, cum am spus, a PIERDUT
MILITAR ȘI POLITIC războiul cu Germania și AustroUngaria… dacă lucrurile s-ar fi oprit aici și nu ar fi
existat contextul extern favorabil, România ar fi
pierdut SI CE AVEA, deoarece Dobrogea și crestele
munților Carpați, adică părti însemnate din Muntenia
și Moldova au fost, prin pacea de la Buftea-București,
cedate inamicului hrăpăreț. Austro-Ungaria și-ar fi
văzut îndeplinit visul ce-l nutrea încă din 1883, acela
de a anexa, dacă nu tot, Vechiul Regat, măcar părți
însemnate din acesta. Să învățăm așadar istoria așa
cum a fost, nu cum ne-o servesc pseudoistoricii
sistemului!
Alungarea ocupantului sîngeros și victoria
Marii Revoluții Socialiste Ruse au învigorat puternic
mișcarea muncitorească și marxistă de la noi.
România Mare a debutat chiar din primele ei zile cu
marea bătălie muncitorească a tipografilor din
București, reprimată cu o cruzime nemaivăzută în
toată istoria Capitalei. Au căzut uciși 102 muncitori,
iar iar Marele IC Frimu, arestat, a fost UCIS ÎN
ÎNCHISOARE, bătut de zbirii monarhiei pînă și-a dat
suflarea (5 februarie 1919).

I.C.Frimu

În anul 1919 grevele se succed aproape
neîncetat și trebuie amintită și marea manifestiație
INTERNAȚIONALISTĂ din 21 iulie 1919, de
Continuare în pagina 7
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solidaritate cu Rusia Sovietică si cu Ungaria
Sovietică, cu care România se afla in război. Ca o
paranteză, menționez că programul “național” al lui
Brătianu includea nu numai teritoriile românesti din
Ungaria, unite cu România pe 1 Decembrie 1918, ci
și teritorii ne-românești, si anume Ungaria pînă la
TISA, deci nu a fost vorba de o “apărare” a
Transilvaniei, de atacurile lui Bela Kun, ci a fost
vorba de o campanie de CUCERIRE a unor teritorii
ne-românești. România a stăpînit într-adevăr pînă la
Tisa, pînă la tratatul de la Trianon, din august 1920,
cînd ea a fost nevoită să se retragă pe aliniamentul
actual.
Anul 1920 este anul celor mai multe greve
din istoria României de pînă atunci, între care și
GREVA GENERALĂ din 20-21 octombrie 1920,
reprimată de guvernul Averescu, un așa-zis “erou”
care se pătase, mult, de sînge românesc nevinovat,
la Răscoala din 1907.
Sub influența Revoluției Ruse se petrece în
rîndurile Partidului Socialist Român (noua denumire,
din noiembrie 1918, a celui vechi), un proces de
clarificare
ideologică,
mai
precis
de
RADICALIZARE, căci războiul imperialist și
Revoluția Rusă avuseseră, mai mult ca orice alte
evenimente din trecut, darul de a separa pe
oportuniști de revoluționari. Gheorghe Cristescu, I.C.
Frimu, Alexandru Dobrogeanu-Gherea, David
Fabian, Gheorghe Vasilescu Vasia, erau exponenții
liniei radicale, ai liniei REVOLUȚIONARE, care
dorea REVOLUȚIE, adică schimbare reală,
autentică, după modelul celei din Rusia, dar ținînd
seama, cum trebuie să țină seama orice marxist, de
realitățile românești. În octombrie-decembrie 1920, o
delegație a PSR a efectuat o vizită în Rusia
Sovietică, adică în Rusia Muncii Eliberate, în Rusia
Libertății, acolo unde omul muncii se eliberase din
lanțuri seculare. În ciuda faptului că socialiștii români
s-au întîlnit cu Zinoviev și cu Buharin, care mai tîrziu
s-au dovedit trădători, discuțiile au avut urmări
pozitive, mai ales că au fost însoțite și de vizite ale
românilor în Rusia, pentru a cunoaște mai bine noile
realități. S-a decis afilierea socialiștilor români la
Internaționala Comunistă (Comintern), documentul
fiind semnat de Gheorghe Cristescu, Constantin
Popovici, Eugen Rozvany si Alexandru DobrogeanuGherea.
La 8-11 Mai 1921 s-a desfășurat la
București, la sediul din strada Academiei al ziarului
Socialismul, și ulterior în clubul din strada Sf. Ionică,
Congresul Partidului Socialist Român, care a luat în
discuție transformarea partidului în Partidul

Comunist din România (sau Partidul
Comunist Român, este acelasi lucru), precum și
afilierea la Internaționala Comunistă. Erau
prezenți 77 delegați, reprezentînd 29 de secțiuni
cu 45 086 de membri. Ziua decisivă a fost 11
Mai, cînd, 51 de delegați au votat afilierea, fără
condiții, iar 26 cu anumite rezerve. Răspunsul
burgheziei a fost prompt: pe 12 mai au fost
arestați toți cei 51, care votaseră afilierea fără
condiții, între care și 5 deputați în Parlament, ei
fiind duși la sinistrele închisori Jilava si Văcărești.
Ministrul de interne, Constantin Argetoianu, se
lăuda celorlalți miniștri: “Pot să vă dau plăcuța de
asigurare că s-a terminat cu comunismul în
România”. Dar nu se terminase, după cum va
afla cîndva, chiar pe pielea lui, lăudărosul zbir. În
replică, oameni politici și de cultură aparținînd
chiar burgheziei, dar mai lucizi, au condamnat
arestarea. Fruntașul țărănist dr. N. Lupu, un
exponent al aripii de stînga a ceea ce se va
dovedi, ulterior, un partid sută la sută burghezofascist, declara că acțiunea lui Argetoianu
constituie
“un
act
de
nemaipomenită
samavolnicie în analele parlamentare nu numai
ale României, dar chiar ale omenirii”. Celor
arestați li se va intenta monstruosul proces din
Dealul Spirii, un an mai tîrziu.
În iunie 1921, oportuniștii de dreapta, care
se retrăseseră din partid încă din februarie 1921,
au decis, la Ploiești, înființarea Federației
Partidelor Socialiste din România, din care se va
naște, în 1927, PSD, al lui Titel Petrescu, un
partiduleț care mai mult a încurcat lucrurile pentru
muncitorimea română, nefiind cu adevărat
prezent în niciuna din marile lupte ale
muncitorilor pentru o viață mai bună și pentru o
Românie Liberă. A fost opoziția burgheză
tolerată, opoziția cu parafă, opoziția de salon,
tolerată de sistem tocmai pentru că era sută la
sută controlată și controlabilă.
Procesul comuniștilor a început pe 23
ianuarie 1922, acestora alăturîndu-li-se și
anarhiștii lui Max Goldstein, care organizase un
atentat cu bombă, la Senat, în 8 decembrie 1920,
un act aparent “terorist”, dar, în realitate, unul de
REZISTENȚĂ a poporului asuprit în fața
ADEVĂRATULUI terorist, cel cu epoleți si
uniformă. Pe tot timpul procesului, atitudinea
comuniștilor a fost una demnă, ei respingînd
toate acuzațiile și apărîndu-și cu dîrzenie
convingerile. Iată ce spunea Gheorghe Cristescu,
răspunzînd invectivelor regimului:”Ce am făcut
Continuare în pagina 8
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noi contra acestei țări? Faptul că am cerut
pămînt pentru țărani și o viață omenească pentru
lucrători, poate să constituie o crimă? Faptul că voim
binele acestui popor și deci al țării în care el trăiește,
poate să constituie un act de dărâmare a societății?
Nu, domnilor judecători!” Memorabile sunt și
cuvintele lui Gheorghe Vasilescu-Vasia: “Poate că
domnul comisar regal crede că prin activitatea mea
comunistă am înfăptuit o crimă contra burgheziei
capitaliste. MI-O ÎNSUȘESC ACEASTĂ crimă și
primesc pedeapsa cu fruntea senină”.
Aproape toți martorii, între care și Nicolae
Iorga, Virgil Madgearu, Constantin Rădulescu-Motru,
Vasile Goldiș, Constantin Parhon, Paul Bujor,
oameni cu o mare credibilitate în societate, au
susținut că arestarea celor din boxă este ilegală si
că dreptul la opinie este garantat de Constituție.
Regimul a dat înapoi și, pe 4 iunie 1922, a dat un
decret de amnistie, prin care erau eliberați 217 din
cei 271 de inculpați.
Partidul a mers înainte, și,în octombrie 1922,
a avut loc la Ploiești, Congresul II, care l-a ales în
fruntea sa pe Gheorghe Cristescu, muncitor,
cunoscut sub numele de “Plăpumarul”. S-a ajuns
pînă acolo că ori de cîte ori se amintește de
Tovarășul Cristescu, burghezia nu-l scoate din
“Plăpumarul”, cu o bucurie, aproape răutăcioasă

.

Gheorghe Cristescu primul conducător
al Partidului Comunist Român-1921-1924

Prin faptul că i se zice așa, burghezia vrea
să spună, de fapt, că a fi “plăpumar”, adică
MUNCITOR, este ceva josnic, este o rușine. Cum
adică asta, să ne reprezinte un MUNCITOR? Peste
poate, domnilor! Asta se vede ușor, din faptul că, de
pildă, lui Cioran, burghezia nu-i zice niciodată
“Filozoful”, de parcă renumele lui Cioran vorbește de
la sine în acest sens, și nici lui Brătianu nu i se zice
“Moșierul” sau “Bancherul”, deoarece unele lucruri
trebuie învăluite în… discreție. Dar a fi MUNCITOR
nu este deloc o rușine, deci prin urmare voi degeaba
ziceți “Cristescu Plăpumarul”, că nu faceți decît să
vă arătați FRUSTRAREA. Sunteți, dragi domni, pur
și simplu niște FRUSTRAȚI. Noi ne mîndrim cu
Cristescu al nostru și nu dăm doi bani pe Brătianu al
vostru. Chiar ne gîndim că de acum încolo, lui
Brătianu să nu-i mai zicem deloc altfel decît Brătianu
CRIMINALUL. Ha-ha!
Congresul de la Ploiești a arătat că partidul
nostru se înscrisese bine pe drumul frumos al
radicalismului. Dispar din documente formulările
plăcute burgheziei și își fac loc revendicări cu
adevărat revoluționare. De exemplu, în ceea ce
privește chestiunea agrară,(care RĂMĂSESE în
România una deosebit de presantă, chiar și după
mult-trâmbițata și mult-ANEMICA reformă din 19201921), rezolutia prevedea exproprierea INTEGRALĂ
și FĂRĂ DESPĂGUBIRE a marilor latifundii rămase
în proprietatea moșierilor, precum și a vitelor și
instrumentelor lor de muncă, în folosul țăranilor
muncitori.
În aprilie 1924 PCR a fost însă interzis de
guvernul liberal, folosindu-se ca pretext inițiativa
comuniștilor de a se organiza un plebiscit în
Basarabia, pentru a se vedea limpede ce anume
dorește poporul din această regiune, a cărei alipire
la România, în 27 martie 1918, este însoțită de
numeroase controverse. A apărut de aici acuzația că
PCR ar fi fost “antinațional”. În realitate… cum ar
putea să ne acuze că suntem antinaționali tocmai
AUTORII GENOCIDULUI DE LA 1907? Cum ar
putea să ne acuze că suntem antinaționali tocmai
UCIGAȘII TIPOGRAFILOR DIN 1918? Oare asta nu
este cu mult, mult mai “antinațională”? Deci încă o
dată, nu avem NICIUN FEL DE EXPLICAȚII DE
DAT, nu avem nimic de justificat în fața voastră!
Partidul nostru, internaționalist, cum știm bine, este
totodată și CEL MAI NAȚIONAL partid care a existat
în România vreodată. Partidul nostru, cum vom
vedea mai departe, a dus România pe cele mai
înalte culmi, a înălțat pe muncitori și pe țărani, în
timp ce partidele voastre au UCIS pe muncitori și
Continuare în pagina 9
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țărani! Să nu uităm și să nu uitați aceste
lucruri niciodată!
Perioada ilegalității a însemnat o grea
lovitură pentru partid și pentru toată mișcarea
muncitorească, întrucît este mult mai greu să
activezi atunci cînd ești hăituit. Dar de aici nu
rezultă că dacă întîmpini greutăți trebuie să pleci
capul, să te pui în genunchi și să-ți ceri umil iertare.
Iertare?? Iertare față de cine? Iertare fată de
ucigași? Iertare față de călăi? Niciodată. Oricît ar fi
de greu, trebuie să mergem înainte, căci ne cheamă
o datorie SFÎNTĂ, datoria față de MUNCITORI ȘI
ȚĂRANI, care sunt SAREA PĂMÎNTULUI, tot ce are
mai bun Țara si Omenirea. Iar înaintașii noștri au
făcut exact asta, au mers ÎNAINTE, tot înainte, fără
a se teme de persecuții.
În timp, șocul a fost depășit, și legăturile cu
masele au fost reînnodate. Au apărut militanți noi,
au apărut și LIDERI autentici. Elek Koblos, Vitali
Holostenko, Alexander Stefanski (Gorn), au fost
liderii Partidului după Cristescu. A urmat Foriș, din
1940 pînă în 1944. Să o spunem deschis: acești
lideri sunt discutabili. Nu orice lider merită automat
statuie. Dar important e că acești lideri, oricare le-ar
fi lipsurile, scăderile, au DUS PARTIDUL ÎNAINTE
ÎN MOMENTE GRELE. Și au creat condițiile prin
asta pentru apariția unor LIDERI ADEVĂRAȚI, care
pot sta oricînd alături de Întemeietorul Dobrogeanu
Gherea (încetat din viață în 1920 și condus pe
ultimul drum de 50 000 de muncitori) și de Martirul
IC Frimu. Primul lider cu statură de Uriaș pe care l-a
dat Partidul în anii grei ai ilegalității, conducatorul
DE FACTO al Partidului din anul 1933 și de jure,
oficial, din anul 1945, a fost GHEORGHE
GHEORGHIU-DEJ.
Cînd spui numele Gheorghiu-Dej nu poți să-l
desparți de acest uriaș Erou anonim numit CLASA
MUNCITOARE. Gheorghe Gheorghiu Dej se
confundă cu clasa muncitoare. Gheorghe
Gheorghiu Dej este EMANAȚIA clasei muncitoare.
Gheorghe Gheorghiu Dej este omul pe care l-a
GĂSIT clasa muncitoare în frămîntarea ei uriașă
pentru o viață mai bună, pentru Libertate și
Dreptate.
MIHAIL KUTUZOV
Gheorghe1745
Gheorghiu-Dej
și echipa lui de
- 1813
Eroi ceferiști- Constantin Doncea, Dumitru Petrescu,
Chivu Stoica, Gheorghe Vasilichi, sunt inseparabil
legați de momentul Grivița 1933. Ei au fost ÎN
PRIMA LINIE în 1933. Ei au înfruntat gloanțele în
1933, cînd au căzut 7 Eroi proletari, între care și
neuitatul, legendarul, Vasile Roaită. Ei au înfruntat
pe zbirii burghezi la proces- Gheorghiu Dej a spus

minunatele cuvinte cum că “Deasupra
oricărei legi stă DREPTUL MUNCITORILOR LA
VIAȚĂ”. Ei au infruntat OCNA, ei au trecut printr-un
veritabil regim de exterminare și au biruit cele mai
grele greutăți. Știți voi oare ce a însemnat Doftana?
Bătăi, înfometare, boală, tortură, sănătate distrusă și
chiar moarte, cum s-a întîmplat în cazul Martirilor
din 1940, în frunte cu Ilie Pintilie. Viața lui
Gheorghiu Dej și a tovarășilor lui înseamnă 11 ANI
DE TEMNIȚĂ GREA. Nu orice om poate să treacă
prin așa ceva și unii, cum se vede, nu au trecut. Ce
anume te poate ține în viață atunci cînd inamicul
încearcă să te distrugă? Ce anume am face NOI
dacă am fi puși în situația lor?
Răspunsul este că NUMAI DRAGOSTEA,
dragostea fierbine de Țară și de Popor, te pot ține în
viață. Cei care nu sunt însuflețiți de Dragoste,vor
ceda sau chiar vor dezerta. Însă cel care are
Dragoste în el va trăi și va învinge. La asta trebuie
să ne gîndim. Să reflectăm.

Gheorghe Gheorghiu Dej -1948
Grivița 1933 este momentul unui nou avînt.
Sporesc acțiunile de menținere și întărire a
legăturilor cu masele. Se spune că Partidul
Comunist Român număra, în 1944, numai 1000 de
membri, sau chiar “sub o mie de membri”, și se face
mare, mare haz pe tema asta, cum că noi am fi fost
“insignifianți”…. Noi nu putem lua de bună cifra de
1000 de membri. S-ar putea ca documentele
Siguranței să mintă intenționat. Dar să privim
Continuare în pagina 10
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realitatea: dacă noi eram 1000 de oameni în
toată țara, atunci de ce vă era TEAMĂ de noi?
Pentru că numai TEAMA vă impingea să ne hăituiți
ca pe niște cîini. Numai TEAMA vă împingea să
arestați ADOLESCENȚI, cum ar fi tînărul Nicolae
Ceaușescu, căruia i s-a intentat proces politic în
1936, la Brașov… Ce anume, dacă nu TEAMA, vă
împingea să folosiți BĂTAIA la anchetele voastre,
cum arăta din plin presa burgheză a vremii. Pe 1
iunie 1936, ziarul burghez Dimineața (puțin mai la
stînga față de alte ziare burgheze), o cita pe martora
Elena Chițu, mama adoptivă a acuzatului Nicolae
Chițu, spunînd că “a auzit cînd a fost bătut
Dumitrache, la postul de jandarmi din Ulmi; pe
acuzatul Ceaușescu că a văzut cînd a fost bătut”, si
pe martora Linica Niculescu, afirmând că l-a văzut
pe unul din acuzați “la poliția din Târgoviște plin de
sînge și cu urme vădite de lovituri”.
Asta spune ceva si despre “umanismul” mult
lăudatei “democrații interbelice”. O democrație care
înălța bătaia și împușcarea la rangul de politică de
stat, NUMAI DEMOCRAȚIE NU E ea, de felul ei…
Anii 1930 au fost și anii accentuării
pericolului fascist. Acțiunile tot mai agresive ale lui
Hitler și Mussolini, prietenia lor cu iredentistul
Horthy, nu au scăpat atenției comuniștilor români,
care încă din 1936 au afirmat că, în caz de
agresiune fascistă împotriva României, “vor
considera necesară apărarea fiecărei palme de
pamînt a țarii” și vor “intra în primele rînduri ale
luptătorilor pentru respingerea agresiunii fasciste”.
Pe această linie se înscrie și ÎNSEMNATUL
AJUTOR MATERIAL ȘI MORAL acordat de
comuniștii români SPANIEI REPUBLICANE în
1936, când s-a confruntat cu rebeliunea fascistului
Franco, înarmat pînă în dinți de Hitler și Mussolini.
Partidul Comunist Român a trimis în Spania SUTE
DE VOLUNTARI, dintre care unii au murit acolo.
După 2000 am avut prilejul să-l cunosc îndeaproape
pe ultimul supraviețuitor al “Voluntarilor Libertății”
din Spania acelor ani, pe Tovarașul Micu Andrei,
căruia eu și tovarășii mei din NPCR îi purtăm o
aleasă stimă și îi prețuim cu multă grijă memoria (a
KUTUZOV
decedat în 2011,MIHAIL
la vârsta
de 99 de ani). Va veni
1745
1813
vremea cînd Micu Andrei și tovarășii lui vor fi puși în
locul care li se cuvine în istoria acestei țări și copiii
vor veni aduși, de profesori, la monumentele lor
pentru a vedea ce înseamnă dragostea de Țară și
de Umanitate. Micu Andrei, prezent!
Pe 1 Mai 1939, tînărul, și, pe atunci, deja
experimentatul - militant comunist Nicolae
Ceaușescu, a organizat o mare manifestație

antifascistă chiar… sub nasul regelui fascist
Carol al II-lea! Pîngărind semnificația lui 1 Mai,
Carol al II-lea, asistat de nu mai puțin fascistul
Armand Călinescu, un mare călău al muncitorilor și
țăranilor, a vrut să scoată masele muncitorești,
organizate în “bresle”, căci sindicatele erau prea
“comuniste” și le desființase, la o mare acțiune de
sprijin pentru monarhia super-ultra-reacționară.
Nicolae Ceaușescu si alți militanți comuniști,
precum Constantin David, Ilie Pintilie și alții, s-au
infiltrat în rîndurile muncitorilor și i-au îndemnat să
se OPUNĂ fascismului și reacțiunii, lui Hitler,
Mussolini și tiranului încoronat. Pe tot parcursul
drumului de la Piața Romană la Piața Libertății, mii
de muncitori au scandat neîntrerupt lozincile
patriotice si populare, antifasciste, democratice, ale
PCR, în fața unui rege descumpănit, confuz și chiar
panicat. “Cocoțat, unde era, părea pe banca
acuzării”, va scrie mai târziu Ștefan Voitec.
Fără discuție, anii cei mai grei pentru partid,
ca și pentru întregul popor, au fost anii dictaturii
fasciste din 1940-1944, conduse de Ion Antonescu,
ai unei dictaturi chiar mai rea decît cea a lui Carol al
II-lea, și îndeosebi anii războiului antisovietic,
dezlănțuit de Antonescu în iunie 1941, alături de
Hitler, și care, aviz celor care nu au cunoștință de ce
vorbesc, avea doar un singur scop: LICHIDAREA
COMUNISMULUI, prin distrugerea unicei lui baze
mondiale, la acea dată, Uniunea Sovietică? Ce ar fi
însemnat distrugerea Uniunii Sovietice? Ar fi
însemnat un singur lucru: MOARTEA, pentru mult,
foarte mult timp, a oricărei raze de speranță pentru
muncitorii din LUMEA ÎNTREAGĂ, deci și din
România, ar fi însemnat exterminarea ÎN
TOTALITATE a unor popoare întregi, precum evreii
și romii, ar fi însemnat moartea, pentru mult, foarte
mult timp a oricărei raze de speranță pentru NEGRII
și toate popoarele asuprite din Africa, Asia, America
de Nord și de Sud, care ar fi fost condamnați să
RĂMÎNĂ în lanțurile rasismului celui mai barbar
pentru o durată de timp incalculabilă. Dacă
Germania ar fi cîștigat războiul, împreună cu aliații
ei, nu ar mai fi venit NICI SOCIALISMUL și NICI
DECOLONIZAREA, asta să o înțeleagă bine toată
lumea. Prin urmare, trebuie să realizăm în deplină
cunoștință de cauză că era ÎN INTERESUL
ROMÂNIEI ÎNSEȘI ca România lui Antonescu să
PIARDĂ războiul cu Uniunea Sovietică. România
muncitorilor și țăranilor și România burgheziei și
moșierimii ajunseseră în conflict deschis, și UNA
TREBUIA SĂ PIARĂ pentru ca România cealaltă să
trăiască. Victoria Uniunii Sovietice și Mărețul Act de
Continuare în pagina 11
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sunt
FACTORII
CARE
AU
ADUS
LIBERTATE ROMÂNIEI ȘI OMENIRII, CARE AU
ELIBERAT PE MUNCITORII ȘI ȚĂRANII DIN
ROMÂNIA, CARE AU SALVAT EVREII ȘI ROMII,
CARE AU ELIBERAT AFRICA, INDIA ȘI PE NEGRI
DIN LANȚURILE ROBIEI RASISTE. Acesta este un
adevăr istoric cît se poate de elementar, pe care
trebuie să-l apărăm, să-l afirmăm și să-l propagăm.
Munca în ilegalitate a Partidului în anii 19401944 a fost mai grea ca niciodată, dar a salvat
România. Nu mai puțin de 72 de comuniști si
antifasciști au căzut sub gloanțele fasciștilor sau au
fost pur și simplu omorîți în bătaie. Printre ei,
Constantin David, Ocsko Tereza, Filimon Sârbu,
Justin Georgescu, Francisc Panet, plus Ilie Pintilie și
ai lui, îngropați sub zidurile Doftanei din ordinul
expres al regimului. Noi nu trebuie să-i uităm
niciodată. Constantin David, prezent! Ocsko Tereza,
prezent! Filimon Sârbu, prezent! Justin Georgescu,
prezent! Francisc Panet, prezent! Ilie Pintilie,
prezent!

IV.
PCR
la
putere-Arhitect
Libertății, Bunăstării, Demnității

al

Prelungirea războiului, înfrângerile suferite în
fața glorioasei Armate Sovietice, au adîncit criza
regimului. În țară lipsurile erau tot mai mari. Foamea
bîntuia în țară iar familiile îndoliate erau din ce în ce
mai numeroase. Nemulțumiți erau nu numai
muncitorii, țăranii, mamele, ci și soldații înșiși, care
erau BĂTUȚI de ofițeri pentru cea mai mică abatere.
În Transnistria, ocupată vremelnic de trupele
germano-române, fuseseră exterminați peste 200
000 de evrei și 11 000 de romi. Apropierea frontului
de teritoriul românesc crea primejdia ca țara
întreagă să fie transformată în teatru de război.
Gemeau si românii din Nordul Transilvaniei,
ocupate în 1940 de horthyști, care erau supuși
terorii și deznaționalizării. Regimul își pierdea pe zi
ce trece și ultimul sprijin. Regimul Antonescu
TREBUIA răsturnat și a și fost răsturnat. Și asta
datorită și Partidului Comunist Român.
Este o modă printre jurnaliștii fără cultură să
acheseze la mitul cum că “regele și Maniu l-au
răsturnat pe Antonescu pe 23 august 1944, salvînd
țara de la distrugere”. Da, România a fost salvată de
la distrugere pe 23 August 1944, asta e
incontestabil, dar NU datorită regelui și lui Maniu,
sau NU ÎN PRINCIPAL datorită regelui și lui Maniu,
ci în principal datorită PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN, partidul care se aflase în cea mai clară

opoziție față de regim din prima zi a
răsturnării acestuia, partid care dăduse MARTIRI
precum Filimon Sârbu, executat de regim pe 19 iulie
1941, și alții, în timp ce BOIERII Maniu si Brătianu
HUZUREAU pe moșiile lor, nesupărati de nimeni, iar
regele se afișa cu Antonescu, inclusiv pe front, ori de
cîte ori avea ocazia. Nu, aceia care COCHETASERĂ
cu Antonescu ani de zile, NU puteau să fie inițiatorii
răsturnării acestuia. Inițiatori puteau fi numai cei care
LUPTASERĂ cu el din prima clipă a înscăunării sale.
Indiscutabil că au participat și Maniu, Brătianu și
Mihai la înlăturarea lui Antonescu. Dar NU EI au fost
inițiatorii.
La întîlnirea din 13-14 iunie 1944 dintre
reprezentanții PCR (Emil Bodnăraș și Lucrețiu
Pătrășcanu) și cercurile palatului și armatei, precum
și Grigore Niculescu-Buzești, trimisul PNȚ și PNL,
generalul Gheorghe Mihail a înaintat (atunci cînd
țara ardea la propriu) propunerea ca să se constituie
un guvern “de tranziție” prezidat de Ion Gigurtu, mare
capitalist, care mai fusese prim-ministru în iulie 1940,
calitate în care luase niște măsuri antisemite foarte
aspre, care, deși nu constituie Holocaust, îl
anticipează pe acesta foarte clar. Unii își închipuiau,
se vede, că Antonescu poate fi luat cu binișorul! Emil
Bodnăraș, din partea PCR, a expus atunci UN PLAN
de RĂSTURNARE a dictatorului și întoarcere a
armelor împotriva Germaniei naziste. Tocmai ACEST
plan va fi adoptat de Blocul Național Democrat,
coaliție constituită pe 20 iunie 1944 din PCR, PSD,
PNȚ si PNL-Dinu Brătianu și avînd de partea ei, întrun final, pe rege si pe generalii care se săturaseră de
Antonescu. Rolul conducator al PCR în această
alianță este evidențiat de faptul că tocmai un
comunist, Lucrețiu Pătrășcanu, a REDACTAT textul
proclamației rostite de rege la radio, ce anunța
sfîrșitul dictaturii și întoarcerea armelor, și de faptul
că tocmai COMUNIȘTII, mai precis o formațiune de
luptă patriotică a Partidului, l-au PRELUAT pe
Antonescu și pe colaboratorii săi, transportîndu-l la o
casă conspirativă a PARTIDULUI COMUNIST, din
cartierul Vatra Luminoasă.
Acestea sunt FAPTELE. Ele nu pot fi negate
de nimeni.
În timpul luptelor pentru eliberarea Capitalei
de sub CIUMA NEMȚEASCĂ (o, ce termen actual),
tocmai formațiunile patriotice, adică muncitorii
comuniști sau aflati sub influența comuniștilor, au dat
un mare sprijin armatei române, ei constituind chiar o
baterie de artilerie, numită Bateria Albastră, după
culoarea salopetelor membrilor ei. La începutul lui
martie 1945 gărzile patriotice numărau nu mai puțin
Continuare la pagina 12
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de 70 000 de muncitori înarmati, ceea ce
arăta o forță deosebită Oare acești muncitori au
căzut din cer? Dacă Partidul Comunist Român era
atît de mic și de prăpădit înainte de 23 August
1944, cum se face că ÎN DOAR CÎTEVA LUNI a
reușit să strîngă 70 000 de muncitori sub arme?
Nu, acei muncitori existaseră DINTOTDEAUNA de
partea Partidului, cu carnet sau fără carnet, nu
contează, dar aflați sub influența unui partid care,
deși ilegal, avea oameni de legătură în fiecare
zonă muncitorească importantă.
Ni se spune că guvernul Petru Groza,
instaurat pe 6 Martie 1945, în care comuniștii
aveau 4 ministere hotărîtoare, a fost opera lui
Andrei Vîșinski. Dar oare țăranii care, în Dolj,
Dâmbovița, Romanați, Ialomița, Constanța,
intraseră cu plugurile pe pamînturile moșierilor și le
împărțiseră fără să mai aștepte reforma agrară
cerută de comuniști și de aliații lor, erau tot opera
lui Vîșinski? Dacă da, foarte tare acest Vîșinski ,
trebuie să fi avut cel puțin 1 kilometru înălțime, atît
de mare și tare era!
Lăsînd gluma la o parte, după instaurarea
guvernului DEMOCRAT al Doctorului Petru Groza,
comuniștii au mers încrezători spre putere,
deoarece MASELE erau de partea lor, masele de
oameni ai muncii disprețuiți de la orașe și sate.
În octombrie 1945 are loc Conferința
Națională a Partidului Comunist Român, moment
important, deoarece în cadrul ei a fost ales Primsecretar al CC Tovarășul Gheorghe GheorghiuDej, și s-a adoptat planul de industrializare și
electrificare a țării, vizînd, practic, scoaterea ei din
SUBDEZVOLTARE, plan care a fost aplicat cu
atîta consecvență în anii construirii socialismului.
Gheorghe Gheorghiu-Dej a cîștigat șefia
partidului deoarece PARTIDUL, ce urcase la acea
dată la 256 000 de membri, a vrut așa. Nu Stalin
sau altcineva. Trebuie să punem capăt odată și
odată mitului după care în partid ar fi existat o
“facțiune românească”, reprezentată de Dej, și una
“evreiască”, a Anei Pauker, care s-au mîncat între
ele pe criterii etnice. În realitate, au existat evrei,
precum Leonte Răutu, Gaston Marin, și alții, și în
facțiunea lui Dej, si au existat români, precum
Teohari Georgescu, și în facțiunea Anei Pauker.
Da, au existat două facțiuni în partid, dar ele NU
aveau caracter etnic, ci unul PRINCIPIAL.
Documentele Partidului dovedesc acest lucru.
Partidul, care nu minte pe membrii săi, a spus clar
că divergențele erau DE PRINCIPII, DE IDEI, și
anume între comuniștii care doreau făurirea

.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ ÎN OCTOMBRIE 1945 LA
ÎNTÂLNIREA CU DELEGAȚII MINERILOR DIN VALEA JIULUI,VORBIND
DESPRE ELECTRIFICAREA ȚĂRII.POZĂ RARĂ DIN FOTOTECA
ONLINE A COMUNISMULUI ROMÂNESC.

socialismului în România și cei care, nu se știe
de ce, se învîrteau în jurul farfuriei, așteptînd să li se
pogoare, poate, din avioanele americane, un semn.
Gruparea Gheorghiu Dej a avut cîștig de cauză pentru
că a exprimat năzuința unui popor întreg- SOCIALISM
în
România,
adică
NAȚIONALIZARE,
INDUSTRIALIZARE, COLECTIVIZARE a agriculturii,
fără de care n-am fi putut lichida nici analfabetismul,
nici ridica nivelul de trai al poporului. Gruparea Anei
Pauker a pierdut pentru că Ana Pauker nu părea
hotărîtă să ia taurul de coarne și, asa cum se va
vedea ulterior, ar fi preferat mai degrabă o linie
BUHARINISTA, în virtutea căreia socialismul se
construiește fără lupta de clasă iar chiaburii nu trebuie
supărați deoarece “se vor integra ei singuri în
socialism”. Documentele prezentate de Robert Levy,
în cartea sa “Gloria și decăderea Anei Pauker”, arată
că acuzațiile de deviere de dreapta, prochiaburească, aduse acesteia în 1952, la căderea ei,
aveau acoperire în pozițiile ei, nefiind deloc o simplă
plăsmuire a lui Dej. Se arată, de asemenea, cu probe
temeinice că Ana Pauker avea oarece simpatii
sioniste, mai ales, probabil, sub influența fratelui ei,
care era sionist și pe care ea a refuzat să-l condamne.
Dar sionismul nu are NICIO LEGATURĂ cu evreitatea
cuiva, pentru simplul motiv că un evreu poate să fie
anti-sionist la fel de bine cum un român poate sa fie
Continuare în pagina 13
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anti-legionar. Cînd spui sionist NU spui
evreu, ci o linie politică reacționară, cum nici cînd
spui legionar nu spui român, ci tot o linie politică
reacționară. Sionismul și legionarismul nu sunt
etnii, nu sunt națiuni, ci sunt devieri reacționare, pe
care orice comunist, evreu sau român, trebuie să le
combată.
Victoria
strălucită
de
la
alegerile
parlamentare din noiembrie 1946, abolirea
parazitarei monarhii pe 30 Decembrie 1947 și
proclamarea
Republicii
Populare
Române,
fuziunea PCR cu PSD în cadrul Partidului
Muncitoresc Român, în februarie 1948, sunt
evenimentele care au jalonat drumul comuniștilor
spre putere, care au inaugurat CEA MAI FERICITĂ
PERIOADĂ DIN ISTORIA ROMÂNIEI DE MII DE
ANI, perioada CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI.
Multe prostii se spun despre acea perioadă.
Că s-ar fi “distrus elitele”. La care “elite” vă referiti?
Nu vă e rușine puțin, voi care vă declarați
democrați?
Adevarata
democratie
NU
RECUNOAȘTE împărțirea oamenilor în “elite” și
“proști”. A vorbi de elite înseamnă a susține
ARISTOCRATISMUL, înseamnă a cădea nu doar
sub nivelul comunismului marxist, ci și sub cel al
iluminismului burghez exprimat de lozinca
Libertate, Egalitate, Fraternitate a Revoluției
Franceze din 1789. Cine crede în Libertate,
Egalitate si Fraternitate, acela nu folosește
niciodată cuvîntul “elite”. Despre “elite” vorbesc
numai FASCIȘTII, cei care cred în conceptul lui
Nietzsche de Supraom, cei care cred în mitul “rasei
superioare”, al “clasei superioare” sau care, mai
nou, doresc subordonarea oamenilor în fața
roboților.
A, poate vorbiți de Maniu, de Brătianu, de
Mihalache, de Ogoranu etc? Păi aceia nu au fost
CRIMINALI țărăniști, liberali, legionari, care au tras
în muncitori, care au OMORÎT muncitori, care au
exploatat țărani, lăsîndu-i să fie roși de pelagră,
sau au incitat la genocid împotriva evreilor și
romilor? Mai trebuie să vă demonstrăm de ce
aceștia au fost CRIMINALI? Oare nu vede și un
copil de clasa a doua? Credem că o asemenea
discuție, cel puțin aici, e de prisos.
Se mai spune că noi, comuniștii, “am luat
pamînturile țăranilor”. Dacă da, arătați-ne măcar un
singur comunist moșier, care trăia din exploatarea
țăranilor. Vorbim de comuniști, nu de Hohenzolerni,
domnilor anticomuniști, se poate așa neobrăzare?
Cîteva realități incontestabile ale perioadei
construcției socialismului:

Electrificarea satelor. Nu mai puțin de 6000
de sate au fost electrificate, numai pînă în 1963.
Apoi, eradicarea unor boli ale sărăciei, care
desfigurau satele românești, precum pelagra și
malaria. Între 1925 si 1937 se înregistrau anual în
România circa 1000 de cazuri noi la un număr de
100 000 de locuitori, una din cele mai mari incidente
din lume. Ei bine, în NUMAI 5 ANI (1948-1953),
comuniștii au eradicat malaria COMPLET, printr-un
vast program de asanare a mlaștinilor, salvînd prin
asta MII de vieți anual, deoarece boala dă o
mortalitate cam de 1%. Nu ar trebui să ridicăm
pentru asta comuniștilor un monument?
Producția industrială a crescut în mod
fulminant. În 1973 România Socialistă producea,
astfel, de peste 28 de ori mai mult oțel decît
producea în 1938, anul de vîrf al dezvoltării
economice burgheze, și de circa 43 de ori mai multă
fontă. Producția de energie electrică a crescut, în
1973, de 41 de ori mai mult față de 1938, și pe cap
de locuitor de 26 de ori mai mult.
Toate acestea nu sunt deloc simple cifre. E
ușor să rîzi de “giganții industriali” ai perioadei
socialiste, care “consumau mult dar produceau
puțin”, sau asa ceva. Oare industrializarea ține de
foame? Adevărul însă, e că fără industrializare nu
poți să construiești nici locuințe, nici școli, nici
spitale, nu poți să modernizezi nici transporturile și
nici să crești nivelul de trai al populației. Fără
industrie, și anume fără industrie GREA, ești
condamnat să rămîi la case de chirpici, să nu mai
vorbim de faptul că fără această industrie nu poți să
ai nici APĂRARE A ȚĂRII, deoarece tancurile,
avioanele, tunurile, puștile, gloanțele, se fac din
METAL. O țară trebuie să producă ÎNTÎI ȘI ÎNTÎI
OȚEL ȘI ALUMINIU, și abia pe urmă altceva, iar
exemplul Chinei, care are supremația economică
mondială asigurată în cel mai scurt timp, arată cu
prisosință acest lucru. Nu ai industrie grea, ramîi
subdezvoltat, deoarece avioanele, rachetele și chiar
tabletele, nu pică din cer, ele se fac din METAL.
Acum, după ce am evidențiat realizările,
realizări fără seamăn în istoria României, nu ar trebui
să vorbim puțin și despre greșeli, să vedem ce
anume nu a mers bine?
Bineințeles că trebuie. Însă un lucru trebuie
să fie clar: bilanțul pozitiv al socialismului românesc
(subliniez, SOCIALISM, deoarece în comunism încă
NU ajunsesem), bilanțul acesta pozitiv ÎNTRECE CU
MULT pe cel negativ. Asta trebuie să înțeleagă
ultrastîngiștii
care
dau
pe
dinafară
de
internaționalism și radicalism, dar cînd vine vorba de
Continuare în pagina 14
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realizări concrete, dau din colț în colț.
Se spune că Partidul Comunist Român, după
o anumită vreme, s-ar fi abătut de la internaționalism,
se spune că România ar fi dezbinat, mai ales în
timpul Tovarășului Ceaușescu, lagărul socialist.
Dacă e așa (și NU e așa), atunci cine a
început dezbinarea primul? Acel cineva care a
început primul dezbinarea a fost Nichita Sergheevici
HRUȘCIOV, care a încercat să împiedice
industrializarea României prin așa-numitul plan
Valev, care a primit riposta hotărîtă din partea
partidului nostru în 1964.
Se spune că Partidul Comunist Român, după
o anumită vreme, a uitat de lupta de clasă și a
permis creșterea unor elemente burgheze, sub forma
“burgheziei roșii”, cu care a luptat mai ales Mao, în
China.
Asta e parțial adevărat. Dar aș vrea să ne
întrebăm: cine a renunțat PRIMUL la lupta de clasă?
Cine a fost PRIMUL care a subminat de la temelie
tăria lagărului socialist? Ei bine, acel cineva a fost
din nou Nichita Sergheevici HRUSCIOV, care l-a
condamnat FĂRĂ RUȘINE pe Marele Stalin, pe care
el însuși îl adulase în timpul vieții, mai ceva ca o sută
de Molotovi, care a slăbit nepermis de mult vigilența,
permițînd intrarea în Partidul Comunist al Uniunii
Sovietice a tot felul de elemente neproletare. Mai
mult, el a încercat să IMPUNĂ aceste dulcegării de
doi lei și partidelor din țările frățești, mergînd pînă la
ruptura deschisă cu Albania și China, ai căror
conducători au vrut să rămînă fideli marxismleninismului. Deci BUBA A PORNIT DE LA
HRUSCIOV, nu de la Dej, nu de la Ceaușescu!
Realitatea istorică e simplă: nu România a deviat
prima, nu România a dezbinat lagărul socialist, ci
HRUSCIOV ÎNSUȘI a făcut asta, iar Brejnev, să o
spunem deschis, a mers și el în mare parte pe linia
lui Hrusciov. Despre Mihail Gorbaciov nici nu se
poate vorbi, el a trădat-o, pur și simplu.
România Socialistă nu a avut de ales decît,
să încerce o apropiere de puterile occidentale (dar si
de China maoistă), pentru a mai atenua din
presiunea revizionismului sovietic. Ultrastîngiștii
noștri zic că România Socialistă ar fi “capitulat” în
fața imperialismului occidental. Nu le e rușine! Să
studieze documentele partidului nostru. La apogeul
războiului din Vietnam, în anul 1969, documentele
Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român,
vorbesc despre sprijinul României Socialiste pentru
“lupta dreaptă a poporului vietnamez”. Acesta este
termenul folosit, “lupta dreaptă a poporului
vietnamez”. Deci sprijinul MORAL al României
Socialiste pentru popoarele aflate în lupta cu

imperialismul occidental a CONTINUAT. Cîtă
deosebire față de conducătorii postdecembriști ai
României capitaliste, care în 1999 au deschis spațiul
aerian al României pentru avioanele americane ale
morții, care aduceau moarte în Iugoslavia, care în
2001 au trimis trupe române în Afghanistan, iar în
2003 în Iraq! Da, este într-adevăr o deosebire uriașă
A continuat sprijinul României către mișcările
de eliberare națională din Africa și Orientul Mijlociu,
de mare notorietate fiind prietenia dintre Nicolae
Ceaușescu și Yasser Arafat, președintele OEP.
Acest lucru, domnilor ultrastîngiști, înseamnă
INTERNAȚIONALISM,
nimic
altceva
decît
internaționalism autentic MARXIST. Ceaușescu nu a
“capitulat” în fața Occidentului, ci doar a încercat să
facă o echilibristică între imperialismul occidental și
revizionismul sovietic, aflat în coasta sa. Dar în ce
privește principiile, el NU a făcut compromisuri, sau a
făcut prea puține. Insuficient deci pentru a merita
condamnarea ultrastîngiștilor.
Putem spune că da, după moartea lui Stalin,
și după condamnarea sa de către Hrușciov, Partidul
Comunist Român, conducătorii săi, Gheorghiu-Dej și
Nicolae Ceaușescu, au făcut unele greșeli, dar
aceste greșeli sunt SCUZABILE, și ele nu au darul
să pună în umbră MERITELE lor deosebite în
construirea socialismului. Gheorghiu-Dej și Nicolae
Ceaușescu au făcut și greșeli, dar meritele lor sunt
CU MULT MAI MARI DECÂT GREȘELILE.

.

Gheorghiu-Dej
și
Nicolae
Ceaușescu
reprezintă CEI MAI MARI CONDUCĂTORI DIN
ISTORIA ROMÂNIEI, iar perioada în care ei au fost
la conducere reprezintă PERIOADA CEA MAI
Continuare în pagina 15
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LUMINOASĂ din întreaga istorie a
României. Eu îi așez pe Gheorghiu-Dej și pe
Nicolae Ceaușescu mai sus decît pe Ștefan cel
Mare și Mihai Viteazul. De ce? Pentru că Ștefan cel
Mare și Mihai Viteazul au fost doar eroi naționali, pe
când Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu au fost
ȘI SOCIALI ȘI NAȚIONALI.
Dacă vrem să fim demni de cei o sută de
ani glorioși de istorie ai partidului trebuie să dăm
dovadă de două lucruri: de caracter POPULAR și
caracter PATRIOTIC. Trebuie să iubim poporul,
aceasta este prima și cea mai importantă lecție. Să
iubești poporul înseamnă să urăști burghezia
exploatatoare, pe reacționari, pe elitiști, pe fasciști.
Trebuie să ne iubim țara, să prețuim independența
și suveranitatea ei, pentru că a-ți iubi țara înseamnă
să urăști IMPERIALISMUL care asuprește țara
noastră, care ne-a făcut mai sclavi decăt pe vremea
fanarioților.
SĂ
IUBIM
POPORUL,
SĂ
IUBIM
ROMÂNIA!

Bust al ultimului conducător al PCR.
Autor: Gh.Rădulescu

Nu v-a trece mult și asemenea opere vor
umple ȚARA !
GLORIE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN!
TRĂIASCĂ EROII ȘI MARTIRII NOȘTRI!

Secția ideologică a Noului PCR
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OMAGIU...
Marți, 26 ianuarie 2021, ora 9.00. Afară
plouă. Plouă greu și cu durere. Parcă și vremea are
lacrimile ei pentru cel care a fost împușcat nemilos
în SFÎNTA ZI DE CRĂCIUN a anului 1989. La
Cimitirul Ghencea Civil din Capitală, sînt prezenți
mulți bucureșteni. Parcă, anume au venit, așa cum
se întîmplă an de an, de atunci, să șteargă această
oribilă pată, pe care , însă, n-o pot uita. Sînt
prezente și partidele: Noul PCR, prin reprezentanții
lui
(
conf.dr.în
agronomie
și
medicină,
cercet.științific,Sergiu Fendrihan-membru fondator,
Costică Gheorghe-membru fondator, actrița Doina
Ghițescu-membru fondator, Constantin Georgiansecretar al Biroului Executiv, Aurelian Ghițămembru), împreună cu președintele Petre
Ignatencu, PSR, o echipă numeroasă împreună cu
președintele acestuia Constantin Rotaru și desigur
mass-media. Flori, steaguri, lacrimi, imagini cu
chipul conducătorului României socialiste în
perioada 1965-1989-tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Noul PCR a adus ofrandă întru neuitare, o
coroană încărcată de garoafe roșii și rămurele de
brăduț. Președintele partidului, Petre Ignatencu, a
vorbit, bine motivat și documentat, amintind faptele
și realizările foarte numeroase, și deloc la
întîmplare, din acea perioadă comunistă, care nu
pot fi date uitării și nici contestate, pentru că, este
foarte clar, în decembrie 1989, atunci, cînd a fost
împușcat, președintele Nicolae Ceaușescu a lăsat
O ROMÂNIE FĂRĂ NICIO DATORIE EXTERNĂ.

La mormîntul tov.Nicolae Ceaușescu, delegația Noului PCR, în centru:
Doina Ghițescu-membru fondator și Petre Ignatencu-președinte

·Jerbele și coroanele de flori, aduse de PSR și
Vasile Lăcătușu în numele PRM, îmbrăcau, și ele,
într-o haină roșie mormîntul celui care s-a născut
într-o zi de 26 ianuarie a anului 1918, la
Scornicești.
Continuare în pagina16
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dr.în istorie (titlu acordat de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași)- Ioan Todea, care ne-a adus în prim
plan fapte și informații despre viața și
activitatea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, unele dintre ele chiar
necunoscute multora dintre noi. Îi
mulțumim, pe această cale, invitatului
nostru, pentru amabilitatea de a face
parte din manifestarea organizată de Noul
PCR la Scornicești.
Fulgii de nea se topeau ușor pe
obrajii noștri. Am adus o coroană cu
ramuri de brad, printre atîtea flori așezate
la baza bustului tovarășului Nicolae
Ceaușescu, creație a artistului plastic,
Pierre Georgesco. Simt și acum emoția
din privirea celor care ne-au însoțit la
drum: Constantin Georgian- secretar al
Biroului Executiv, Gheorghe Costică membru fondator, Aurelian Ghiță-cel mai
nou membru al partidului.
Ne-am
întors
spre
București…poate, un pic mai tăcuți, dar,
mulțumiți că am cinstit împreună, 26
ianuarie-ziua de naștere, a celui care
rămîne cu noi… în noi, EROU ȘI UN

Tocmai de aceea, noi, reprezentanții
Noului PCR dar și membrii ai PSR, ne-am
îndreptat spre locul nașterii, spre casa
copilăriei tovarășului Nicolae Ceaușescu,
devenită ulterior muzeu, inclus în toate
circuitele turistice, pînă în anul 1989.
Începe să ningă! Gerul se întețește…
dar ajungem. Eu, văd această casă, din
Scornicești, pentru prima dată. În mine
vorbesc necuvintele. În jurul meu se lasă o
tăcere adîncă. M-a impresionat măreția
drapelelor, sub fulgii grei de nea, dar, și a
celor care le țineau strîns și cu demnitate, în
acest decor hibernal.
La Scornicești, în curtea casei
memoriale, era prezentă și o echipă formată
din membri ai PSR- organizația din Bacău.
La eveniment ne-a însoțit și prietenul
drag, Vasile Lăcătușu. M-am bucurat că am
avut gîndul cel bun, de a-l invita cu noi, pe
prof.de istorie-gr.I, dar și

ADEVĂRAT PATRIOT, AL ACESTUI
PĂMÎNT
NUMIT
ROMÂNIANICOLAE CEAUȘESCU.

De la stînga la dreapta: Zamfir Ionescu, Constantin Georgian, Doina Ghițescu,
Costică Gheorghe, prof.Ioan Todea, Petre Ignatencu și Ion Covaci

A consemnat Doina Ghițescu
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MIHAI EMINESCU – VOIEVOD AL LIMBII ROMÂNE
Vinei, 15 ianuarie 2021, ora 9.00.
Afară ninge cu narcise. Fulgii de nea, albi și
grei, se așează ușor, cu grație, parcă valsînd, peste
mormîntul LUCEAFĂRULUI, la Cimitirul „Bellu”. Cu
gingășie și o anume timiditate, parcă n-ar vrea să
deranjeze liniștea și măreția GENIALULUI VOIEVOD
AL LIMBII ROMÂNE.
Aici sîntem și noi, prezenți: membrii NOULUI
PARTID COMUNIST ROMÂN- Petre Ignatencupreședinte și actrița Doina Ghițescu-membru fondator,
membri ai PSR- Petre Dima, Coman Voicu, PRMVasile Lăcătușu, Partidul „Neamul Românesc”reprezentat de Generalul Mircea Chelaru și alți
membri, o echipă tînără din partea Diasporei-„Românii
de Pretutindeni”, membri au Partidului AUR,
colecționarul, omul de artă, specialist în numismaticăMihai Costin-an de an, organizatorul unor evenimente
cultural-artistice, unice, la Sala Brâncuși, din incinta
Camerei Deputaților a Palatului Parlamentului,
Lucreția
Brezeanu-cercetător,
profesori,
elevi,
studenți, mass-media.
Părintele Bradea, cel inimos, cu drag și dor
întru Eminescu, a binecuvîntat evenimentul împreună
cu un sobor de preoți din partea Patriarhiei Române.
Florile cîntau pe mormîntul POETULUI
NEPERECHE. Am așezat și noi, reprezentanții Noului
PCR o frumoasă jerbă de flori lîngă lumînările care
ardeau și parcă recitau împreună cu cei prezenți,
versuri întru slava GENIULUI POEZIEI ROMÂNEȘTI.
Copiii au cîntat, iar eu, actrița Doina Ghițescu, am
recitat un colaj de versuri din creația eminesciană. Era
ger și în același timp totul era sublim. În acest decor,
hibernal, întîmplător sau poate nu, am surprins o
lacrimă tăcută pe obrazul tovarășului Petre Ignatencu.
Cristian Neagoe s-a implicat, ca de fiecare
dată, în organizarea evenimentului. Grație lui am avut
o stație bună, iar vocile noastre s-au auzit, s-au unit
într-o dorință comună, febrilă, de a face mereu posibil,
ca versul eminescian să rămînă neșters în inimile
noastre, să rămînă frumos așezat în lada noastră de
zestre, ca un busuioc la icoana nemuririi acestui
neam... și să nu uităm versurile:
”Zdrobiți orînduiala cea crudă și nedreaptă
Ce lumea o împarte în mizeri și bogați.
Atunci cînd după moarte, răsplată nu vașteaptă,
Faceți ca-n astă lume, să aibă parte dreaptă,
Egală, fiecare și să trăim...ca frați.”
Mihai Eminescu-Împărat și proletar

De la stînga la dreapta: gl.Mircea Chelarudeputat, Doina Ghițescu-actriță și Vasile Lăcătușu-PRM
LA STEAUA, CARE-A RĂSĂRIT...
Pe drumul LUCEAFĂRULUI, urmînd STEAUA
CĂLĂUZITOARE, am ajuns la STATUIA din fața
Ateneului Român, sculptură aparținînd marelui artist
Gheorghe Anghel, cel care și-a petrecut ultimii 10 ani de
viață și de creație la Mînăstirea „PASĂREA”. Eminescu
era încărcat de lumină și de ghirlande de flori roșii.
Eminescu însuși, ne dăruia nouă, ca de fiecare dată,
LUMINĂ și inima lui mereu vie și încrezătoare într-un
MÎINE, VIGUROS, PUTERNIC și SIGUR.

De la stînga la dreapta: gl.Grigore Buciu-vicepreședinte la
Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Doina Ghițescuactriță, Petre Ignatencu, Doru Tănase și Florin Grigoriu-scriitor
Continuare în pagina 18
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Parcă îl auzeam: „...VA FI BINE!
CREDEȚI ÎN STEAUA MEA”. Ne-am strîns
mîinile, noi, cei prezenți: Noul PCR( Petre
Ignatencu-președinte, actrița Doina Ghițescu),
Vasile Lăcătușu-PRM, Asociația Națională Cultul
Eroilor „Regina Maria”, reprezentată de
Generalul Grigore Buciu-vicepreședinte, Eugen
Lazăr-vicepreședinte, Evelyne Croitoru, poetămembră a Uniunii Scriitorilor din România,
comandor Toni Gurău – membru( și membru
ARPIA), muzicianul Mihai Maxim de la
Filarmonica „George Enescu”, pictorița Ecaterina
Mihai-membră a UAP(director în Departamentul
Comunicare), poeta Sara Dejar, inimoasă și
înflăcărată organizatoare
de evenimente
cultural-artistice și sociale, elevi ai Colegiului
Economic „VIILOR”, poetul Florin Grigoriu,
colecționarul Mihai Costin dar și membri ai
”Societății Române de Cruce Roșie”. Am recitat
atît eu cît și elevii, dar și scriitorii, din creațiile
proprii. Muzica flautului maestrului Mihai Maxim
ni-l aducea pe Eminescu și mai aproape.

Statuia LUCEAFĂRULUI a fost îmbrăcată
în flori, iar noi, Noul PCR, am adus întru slava
POETULUI o coroană cu ramuri de brad și flori
roșii, pe care am așezat-o cu smerenie la
picoarele celui care a dat sens limbii române și în
opera căruia se oglindește o dumnezeire a
neamului românesc: Mihai Eminescu-UZINĂ A
CULTURII ROMÎNE. Eminescu are eternitate, iar
NOI avem nevoie de el.
Doina Ghițescu

EMINESCU, TUDOR VLADIMIRESCU ȘI UNIREA
Momente unice întru credință,
spirit, literatură și istorie, le-am trăit în
două frumoase duminici ale acestui an
(17 și 24 ianuarie) în Bisericuța de
lemn din incinta Spitalului Municipal
de Urgență din București, ce poartă
HRAMUL
ADORMIRII
MAICII
DOMNULUI. Slujbele au fost oficiate
de preotul Marian Sava, iubitor de
Doina Ghițescu
cultură și istorie națională.
Au fost prezente personalități remarcabile ale
culturii și istoriei noastre, cercetători, profesori, iubitori
de cuvînt și artă.
La aceste activități de suflet românesc am fost
invitați și noi, Petre Ignatencu-președintele Noului PCR,
și actrița Doina Ghițescu-autoarea acestor vocabule
încărcate de emoție.
Am cinstit împreună memoria celui care a creat o
punte între școală, biserică și societate-MIHAI
EMINESCU, memoria celui care prin faptele lui de
adîncă simțire, credință și eroism, ne-a arătat, foarte
clar, că PUTEREA NOASTRĂ E-N DREPTATEA
NOASTRĂ – TUDOR VLADIMIRESCU și desigur,
memoria făuritorilor UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
de la 24 ianuarie 1859.
Să ne cunoaștem valorile, să le știm, să le
numim, să le prețuim, să nu le uităm, să le protejăm, să
le cinstim faptele, personalitatea lor. Acesta este un fapt
concret înscris cu simțire și convingere în Programul
Noului PCR.
Preotul Marian Sava a dăruit sufletului nostru
cîteva povestioare cu tîlc, cîteva pilde, amintindu-ne că
„BISERICA este maica limbii române”.
A vorbit despre iubire și înțelepciune versus ură
și nebunie, a vorbit despre păcat, ca eșuare, ca eșec al
vieții, ca mișcare irațională în om. Și tot părintele Sava
ne-a vorbit despre un fapt mai puțin știut de mulți dintre
noi, acela că, în numeroasele lui căutări spirituale, Mihai
Eminescu a fost inițiat de un călugăr întro peșteră din
Bistrița.
Eminescu intră în iubire cu evlavie adîncă. NIHIL
SINE DEO-NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU, CEL care i-a dat
o misiune lui Eminescu. Am recitat din creația lirică
eminesciană, s-a cîntat pe versurile POETULUI. Duetul
coral al bisericii ne-a adus mai aproape de divinitate.
Inginerul, dar și scriitorul, Mihail-Nicolae Stanca
și-a lansat cartea „Mihail Eminescu și adevărul Sfintei
Scripturi”, apărută în două volume la Editura PIM, în
anul 2020, cu prilejul aniversării a 170 de ani de la
naștere și 131 de ani de la deces.
Continuare în pagina 19
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Avocatul Adrian Iscru, fiul cunoscutului
profesor și istoric Gheorghe Iscru, ne-a vorbit despre
personalitatea specială a celui care ne-a lăsat
moștenire cuvintele:”Patria este norodul, nu tagma
jefuitorilor!”-TUDOR VLADIMIRESCU. Vorbitorul a
scos în evidență faptele eroice, de arme, întru
libertate pentru neamul românesc ale marelui Tudor
Vladimirescu. Ne-a adus în prim plan drapelul de
luptă, reconstituit, al MĂREȚULUI TUDOR. Acum, în
2021 s-au împlinit 200 de ani de la acel neuitat și
însîngerat 1821, an care a însemnat Revoluția lui
TUDOR.
„Cu pîine și cu sare primescu-m-i ca-n
datini,
Pe Ștefan și pe Iancu, Tudor din
Vladimiri,
Cortegiul de Basarabi și de Mușatini.”
Totul e istorie. Și istoria se scrie cu sînge, cu
fapte, de curaj, de vitejie, de eroism. Istoria vorbește
de lupta de neatîrnare a poporului român sub
conducerea atîtor bărbați de seamă ai neamului, de
care e plin marele ceardac al acestor țări rumâne,
unde doru-i fără leac. De atîți bărbați de seamă plin
e dulcele chilim al acestor țări rumâne, întru care
veșnicim. Țara noastră cu trei inimi, dar cu-n singur
suflet, mare, binecuvîntat de pîine și zidiri vizionare.

Ing.Mihail-Nicolae Stanca - autorul volumelor

Este o operă voluminoasă și bine documentată,
scrisă de cel care a lucrat ca inginer la
Hidrocentralele Argeș și Porțile de Fier și care în
anul 1972, pentru contribuția adusă la construirea și
darea în funcțiune Sistemului Hidroenergetic și de
Navigație Porțile de Fier, i s-a decernat înalta
distincție „Ordinul Muncii”.
Profesorul Mihai Popescu, pasionat de istorie,
membru al Societății Scriitorilor Militari, ne-a vorbit
despre drumurile LUCEAFĂRULUI, amintindu-ne
că mai sînt străzi și ziduri care l-au văzut pe
Eminescu.
La aceste evenimente au mai fost prezenți și
părintele Teofil Bradea, prof.dr.în istorie Ioan
Todea, Nicolae-Pavel Biță-membru UZPR, Cristi
Cristescu-director coordonator al Revistei „Dacia
Nemuritoare”, Marcela Ghiulbenghian-președinta
Asociației
„F.A.P.T.E”,
Lucreția
Brezeanucercetător, prof.Margareta Cristian, care ne-a dăruit
o emoție specială a versului eminescian.

Preotul Marian Sava, organizatorul evenimentelor,
prezentînd Steagul de luptă al lui Tudor Vladimirescu
Continuare în pagina 20
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1907 – NU PUTEM UITA!
Duminică, 7 martie, ora 10.00
Sîntem în „Parcul Florilor” din București. Privim cu
seninătate la măreața și copleșitoarea statuie, care
reprezintă simbolul Răscoalei țăranilor de la 1907,
operă a sculptorului Naum Corcescu, realizată în
anul 1972 și amplasată în fața Pieții Obor, din
sectorul 2 al Capitalei, demontată în anul 2003,

Steagul lui Tudor Vladimirescu la Revoluția din 1821

Așa am ajuns la UNIREA de la 24 ianuarie 1859.
Noi nu putem uita că atunci cînd Ștefan cel Mare și cînd
Mihai Viteazul luară drept deviză unirea tuturor, atunci
Patria noastră era liberă, tare, și respectat în lume
stindardu-i tricolor, pentru care s-a luptat și s-a murit, s-a
luptat și s-a clădit, cu trudă și dăruire, de înaintașii noștri.
Așa ne amintește poetul Ioan N. Nițescu, în poemul
„Unirea”.

Au zidit înaintașii, s-a clădit, s-a construit,
mult, frumos, înălțător, și sigur, pînă în 1989, cînd
am început treptat, treptat, să pierdem din ce-am
făurit cu mîinile și cu inteligența noastră. Acum, am
exportat mai toate mințile luminate. Cine ne
conduce??!!
În prezent, România trăiește din împrumuturi
uriașe, fără un proiect de țară binefăcător pentru EA,
așa cum a fost în contururile încărcate de lumină, în
acele Cercuri de aur ale existenței noastre pînă în
decembrie 1989, cînd ideea de unitate, de unire a
poporului român era o realitate concretă.
„Trăiască frați, Unirea!
Unirea, e Puterea!
Puterea, e Mărirea!
Unirea, e Viața, Lumina și Averea!
Unirea, e Libertatea!
Unirea, e Fericirea!”
(UNIREA-Ioan N. Nițescu)

Am ajuns la finalul acestei confesiuni, pe
care-l voi saluta, așa cum făcea EMINESCUJURNALISTUL, de cîte ori mergea la redactia
ziarului „Timpul”: „TRĂIASCĂ NAȚIA!”
Doina Ghițescu
Continuare în pagina 21
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ulterior, reconstruită și reamplasată în acest parc,
unde, un stol de porumbei albi, ne-au dat salutul lor de
caldă și firească întîmpinare, în această zi, cînd noi,
reprezentanții Noului PCR, dar, și ai PSR, am dorit să
aducem un pios omagiu, celor aproximativ 11 000 de
țărani, care au fost uciși nemilos, pentru că au cerut
pămînt, pentru că s-au luptat, pentru dreptate și au
murit martiric, cu adevărul în brațe și în suflet.
Trei porumbei s-au așezat pe creștetul țăranului,
care striga cu obidă, cu durere cumplită și cu pumnul
strîns, ridicat la cer: „Noi vrem pămînt!” Era o lacrimă
seacă, uscată, care i s-a-mpietrit pe obraz; pe obrazul
acela scuipat de boieri, măcinat și sfîșiat de
neajunsuri, de mizerie, de suferință, de minciună, de
cruzime. Și lacrima i s-a prelins în suflet ca un strigăt
de durere, tăcut... pe care eu, însă, l-am auzit și l-am
simțit în mine, ca un strigăt disperat, ca o ultimă
salvare a vieții lui năpăstuite pe acest pămînt, și
pentru acest pămînt, pe care a vrut doar să-l
muncească, atît... și să-și hrănescă familia lui,
numeroasă. N-a vrut să fure, n-a vrut să aibă ce nu i
se cuvenea, a vrut să trăiască și să muncească, să fie
mulțumit. Dar, nu a fost să fie așa, pentru că, adevărul
este unul singur și neadevărurile sînt mai multe,
pentru că, dreptatea este una singură și nedreptățile
sînt mai multe.
Și acea lacrimă grea, încărcată de amărăciune, a
căzut pe trupul tovarășului de suferință, spărgîndu-se
în zeci de lacrimi de rouă, pe care porumbeii le-au
cules și le-au așezat, ca pe-o cunună de maci roșii, pe
frunțile lor.
Poate, tocmai de aceea, florile aduse de noi, în

De la stînga la dreapta: Doina Ghițescu,
Coman Voicu, Constantin Georgian,
Petre Ignatencu, Florin Radu și Doru Tănase

jerbe și coroane, erau tot roșii. Trecători, obișnuiți ai
parcului, bunici, părinți, copii, se opreau și așezau o
floare la baza impunătoarei statui, ascultînd cu drag,
vorbele noastre, ale celor care am adus omagiu, jertfei
lor:Petre Ignatencu -președintele Noului PCR, Voicu
Coman-membru PSR, prof.Mihaela Radu-redactor șefadjunct al Revistei „Scânteia”, care a făcut referire și la
acel „1907-din primăvară, pînă-n toamnă” , semnat de
I.L.Caragiale, tînărul istoric Florin Radu, și, subsemnata,
Doina Ghițescu, care am dat glas unui fragment din
poemul, „1907” semnat de Miron Radu Paraschivescu.

De la stînga la dreapta:
Coman Voicu, Doina Ghițescu, Constantin Georgian,

Petre Ignatencu, Mihaela Radu și Florin Radu
De la stînga la dreapta: Coman Voicu, Doina Ghițescu,
De la stînga la dreapta: Coman Voicu, Doina Ghițescu,

Constantin Georgian, Petre Ignatencu, Mihaela Radu și Florin Radu

Constantin Georgian și Petre Ignatencu

A consemnat Doina Ghițescu
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56 DE ANI DE LA ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ A
LUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Ca în fiecare an, pe 19 martie, Asociația
Scânteia, asociație care în programul și statutul său
prevede că scopul acesteia este, printre altele : ”să
cinstească memoria celor căzuţi pentru apărarea
independenței,
integrității
teritoriale
și
suveranității țării, pentru libertate națională și
socială, democratie si socialism........”, și anul
acesta, a organizat o manifestare de comemorare a lui
Gheorghe Gheorghiu-Deja la mormîntul său din
Cimitirul Bellu-militar, mormînt amenajat după anul
1990, după ce, la ordinul lui Ion Iliescu, coșciugul cu
trupul său a fost scos, brutal, din ”MausoleulMonumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi
a patriei, pentru socialism”( vezi foto) , ca, de fapt, a
tuturor eroilor, de ordinul sutelor, înhumați în acest
monument funerar, și reînmormîntat, de familie și
cunoscuți, în locul în care se află acum.

De la stînga la dreapta:Radu Florin, prof. Gheorghiță Zbăganu,
prof.Todea Ioan, Gh.Vătavu, Remus-Florin Mănoiu, Dumitru Dincă,
Doina Ghițescu și Petre Ignatencu.

La această manifestare, de comemorare, au
participat reprezentanți ai Noului PCR, PSR, PCRSecolul XXI și simpatizanți. Au vorbit, despre cel
comemorat și Epoca sa, tovarășii: Constantin Rotarupreședintele PSR, Coman Voicu-membru PSR, RemusFlorin Mănoiu-PSR Argeș, actrița Doina Ghițescumembru fondator al Noului PCR, Florin Radu istoric–
membru al Noului PCR și prof.dr.Ioan Todea-istoric, a
cărui expunere o publicăm mai jos.
A consemnat Petre Ignat
N.R. Manifestarea a fost transmisă în direct(live) pe pagina de
facebook : https://www.facebook.com/partidulcomunistromanrefondat

LUI GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, O
PIOASĂ RECUNOȘTINȚĂ
Originar din Bârlad, județul Vaslui, unde s-a născut
la 8 noiembrie 1901, Gheorghe Gheorghiu-Dej se înscrie în
rândul personalităților de seamă ale României postbelice.
Tatăl său era muncitor la Societatea ”Steaua Română” din
Moinești, iar fiul său a devenit un excelent electrician,
profesie mult apreciată în acei ani, dar și astăzi. Era un
tânăr inteligent, aplecat spre soluționarea problemelor de
muncă și viață cu care se confruntau în acei ani muncitorii.
După primul război Mondial a intrat, mai întâi, în mișcarea
sindicală din Galați, unde, începând cu 1921, a lucrat, mai
întâi, la Societatea de Tramvaie, iar apoi ca electrician la
Atelierele CFR. În 1930 intră în Partidul Comunist din
România.
Cum greva era principala cale de luptă prin care vedea
soluționarea problemelor muncitorimii în acei ani, în 15
august 1931, este mutat, disciplinar, la Atelierele CFR Dej,
unde unde își adaugă la numele său și pe acela de Dej, iar
ulterior la Atelierele CFR Grivița din București. Aici devine,
în scurt timp, unul dintre conducătorii luptei ceferiștilor din
anii 1932-1933, în calitatea sa de Secretar al Comitetului
Central de Acțiune pe țară. În urma grevelor din ianuariefebruarie 1933 de la Grivița, cele mai însemnate din anii
interbelici, este arestat în 14 februarie 1933 și judecat la
București, dar sentința este casată, urmând să se judece
anul următor la Craiova, când este condamnat la 12 ani de
detenție, pe care i-a executat la închisorile din Craiova,
Văcărești, Jilava, Ocnele Mari, Doftana, și, chiar, în lagărul
de la Târgu-Jiu, la începutul lui 1944.
Încă de la Grivița circula, la adresa lui, aprecierea potrivit
căreia,”Dacă e nevoie de cineva cu cap bun,acela e Dej”.
Ca cel mai inteligent dintre toți tovarășii lui de luptă și de
suferință, s-a impus, în închisori, cu aura sa de organizator
al grevelor de la Grivița, adaptându-se condițiilor grele doar
prin iscusință, spirit practic, voință și perseverență. Datorită
acestor calități, nu numai că a reușit, la Târgu Jiu, să să
organizeze un mic grup de deținuți comuniști, dar a reușit
să aibă legături bune cu gardienii și cu exteriorul, unde era
scos, împreună cu alți deținuți din subordinea sa, să
remedieze diferite defecțiuni la rețelele electrice.
După 23 August 1944, a fost, mai întâi, Secretar
General(1945-1954), apoi Prim-Secretar al CC al
PCR(1955-1965), iar pe linie de stat a deținut funcția de
Ministru al Comunicațiilor și Lucrărilor Publice(noiembrie
1944-decembrie 1947)
Continuare în pagina 23
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dar și pe cea de Prim-Ministru(1952-1955). Între
1961-1965 a fost Președinte al Consiliului de Stat, funcție
echivalentă cu cea de Președinte al României de astăzi.
La sfârșitul anului 1950 s-a încheiat refacerea
economică a țării de după cel de-al Doilea Război
Mondial, volumul producției industriale depășindu-l pe cel
din 1938, și atingând nivelul, din acel an, la Produsul
Social și la Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, și
aceasta numai în șase ani, în condițiile prezenței Armatei
Roșii pe teritoriul României și a marii secete din 19451946. Din 1950 până în 1989, viața economico-sociale s- a
desfășurat conform planurilor cincinale, urmărindu-se cu
consecvență realizarea obiectivelor stabilite de acestea în
toate
domeniile(industrie, agricultură, educație și
sănatate, gratuite pentru populație, asigurarea locurilor de
muncă și a condițiilor de locuit pentru toți cetățenii,
dezvoltarea
științei
și
artelor,etc).
Începuturile
reconstrucției României din perioada Gheorghe Gheorghiu
Dej ar trebui amintite, șantierele muncii de la BumbeștiLivezeni și Salva Vișeu, electrificarea țării, prin
construirea, cu ajutor sovietic, a hidrocentralei de la Bicaz,
ridicarea Sălii Palatului și a altor edificii de cultură,
încheierea Cooperativizării agriculturii, amenajarea
stațiunilor de odihnă și tratament, pentru oamenii
muncii,etc.Pentru toate aceste lucruri românii l-au prețuit și
iubit. Printr-o subtilă diplomație, fiind supranumit și ”Vulpea
din Carpați”, a reușit, în 1958, să scoată Armata Sovietică
din țară, iar prin Declarația CC al PCR Din 15-22 aprilie
1964, să proclame, de facto, independența și
suveranitatea statului român.
Personal l-am întâlnit pe Georghe Gheorghiu Dej
de câteva ori, mai întâi în 1960, în tren, la Timișoara, cînd
venea într-o vizită de lucru în Banat.

De la stînga la dreapta: Dumitru Dincă, Petre Ignatencu și
Doina Ghițescu

Avea, atunci, 59 de ani și era un bărbat
frumos și plin de optimism, apoi în 7 septembrie
1964 la Gura Văii, azi în județul Mehedinți, când, în
prezența șefilor de stat ai României și Iugoslaviei, sau inaugurat lucrările Sistemului Hidroenergetic și
de Navigație de la Porțile de Fier, operă de mare
valoare, finalizată în 30 octombrie 1971. De la un
om, mai în vârstă, am aflat, în 1980, că Dej când
mergea la Olănești pentru tratament, nu avea
separeu pentru servit masa, acest lucru fiind mai
mult decât edificator pentru popularitatea de care se
bucura în rândul maselor. Ultima dată l-am văzut pe
catafalc, în 19 martie 1965, când, în urma unei boli
incurabile, s-a stins din viață, fiind plâns de o țară
întreagă.

De la stînga la dreapta: Bătrânu Tănase, Coman
Voicu-maistru, conf.dr. Sergiu Fendrihan, Doina Ghițescuactriță, Petre Ignatencu, prof.Ioan Todea și Dumitru Dincă

Sărăcirea marii majorităţi a românilor în cei 31
de ani de la aşa-zisa „revoluţie” din decembrie 1989 şi
apariţia tagmei noilor îmbogăţiţi prin jaf şi speculă la
drumul mare ne arată falimentul actualului regim
politic din România şi necesitatea unei noi revoluţii
aducătoare de bunăstare pentru cei ce muncesc în
România de azi.
În numele acestei necesităţi facem apel la
partidele politice din stânga eşicherului politic
românesc de a se uni într-un singur partid politic şi
împreună să acţioneze pe cale democratică pentru
propăşirea României de azi şi de mâine. Sunt sigur că
aşa gândea şi Gheorghe Gheorghiu-Dej dacă ar mai fi
în viaţă în zilele noastre.
Odihnească-se în pace!
Profesor dr.Ioan I.Todea
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ÎN MEMORIAM EROULUI AVIATOR TRAIAN DÂRJAN

EROUL Aviator TRAIAN DÂRJAN

După Insurecția de la 23 August 1944, campania
militară împotriva Germaniei Naziste a inclus pe frontul de
Vest și operațiunile Armatelor 1 și 4 române, încadrate de
dispozitivele trupelor sovietice ale Frontului 2 ucrainean și
ajutate de partizanii slovaci și cehi, în patru arii: în partea de
S-E și N-V a Transilvaniei, în Ungaria, în Cehoslovacia și în
Austria.
Din 18.12.1944 și pînă în 12.05.1945 s-au
desfășurat luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, cele mai
grele fiind cele 74 de zile de iarnă, într-una din aceste zile,
mai precis ziua de 25.02.1945, căzînd la datorie, în lupta de
la Dύbravy, Slovacia, adjutantul aviator Traian Dârjan, rudă
foarte apropiată a prietenei noastre, talentatul artist plastic
Arina Gheorghiță.
În satul Someșeni din județul Cluj, unde Traian
Dârjan s-a născut la 18.11.1920, se afla, încă din 1928, un
aerodrom militar, fapt care a constituit, în mod cert, un factor
determinant în alegerea nobilei profesii de aviator, el avînd,
la activ, 176 misiuni de zbor și 11 victorii aeriene,
confirmate.
Decolînd de pe aerodromul Turnișor-Sibiu și
Someșeni-Cluj, împreună cu unitatea sa, cu care susținea,
aerian, Armata Română pornită în urmărirea inamicului, a
întreprins numeroase acțiuni de luptă pentru eliberarea
Transilvaniei de Nord. Traian Dârjan a luat parte și la luptele
din Ungaria, aflîndu-se din 25.10.1944 pe aerodromul

Tύrkeve, de unde a decolat, în vederea a
numeroase misiuni, printre care, bombardarea
aerodromului Hatvany(12-13.decembrie 1944) și a
orașului Budapesta, precum și a altor obiective militare.
Începînd cu 14.01.1945 s-a aflat pe aerodromul
Lučenec din Cehoslovacia, de unde a pornit în misiuni
grele, de recunoaștere și vînătoare. În lucrarea ”Istoria
Aviației Române”(1984), dar și în volumul ”Bărbați ai
datoriei: 23 August 1944-12 mai 1945. Mic
dicționar”(1985), este descrisă ultima bătălie și ultima zi
din viața eroului Traian Dârjan.
Traian Dârjan a plecat, alături de Bâzu
Cantacuzino, într-o nouă misiune de recunoaștere, a
176-a
a lui Traian Dârjan, bombardînd coloane
germane în zona Očová-Zolná și doborînd două avioane
germane Focke Wulf Fw 190, ce atacau trupele
sovietice. Dorind omologarea victoriei, în timp ce
urmăreau epava unui avion doborît de Bâzu
Cantacuzino, au fost surprinși de o patrulă, formată din
12 avioane germane Messerschmitt Bf 109, condusă de
asul german Helmut Lipfert, Dârjan reușind în timpul
luptei, care a avut loc, să avarieze cîteva avioane
germane. Și avionul lui Bâzu Cantacuzino a fost grav
avariat, acesta reușind să-l pună pe burtă chiar în fața
liniilor românești, în timp ce Dârjan a fost lovit grav de
un proiectil de 13 mm. Dar, într-un ultim efort, și-a
îndreptat avionul, în picaj (deși ar fi putut să se
catapulteze), către o fortificație germană, aflată la
aproximativ un kilometru în spatele liniilor românești, pe
care a distrus-o, rămășițele umane fiindu-i recuperate de
sovietici, care au organizat și prima gardă de onoare în
cinstea lui.
Camarazii aviatori i-au găsit următoarea notiță
printre însemnările sale: ”Oriunde voi cădea în luptă, în
orice țară, rog, pe camarazii mei, să-mi ducă corpul
neînsuflețit și să-l înmormînteze în satul meu natal,
Someșeni, județul Cluj, să fiu aproape de mama”.
Respectîndu-i dorința, în data de 29 februarie 1945,
tovarășii de luptă, i-au transportat, cu un avion,
rămășițele pămîntești în satul natal, unde a fost îngropat
în Cimitirul Eroilor de pe strada Traian Vuia numărul 36
Sculptorul Albert Zsolt Jakab i-a dedicat un bust
care a fost amplasat în curtea întreprinderii IRIS din Cluj
Napoca, acolo unde a lucrat pînă la încorporare.
Aviatorul este reprezentat în uniformă militară, avînd, pe
cap, casca de zbor, iar pe soclu se află o placă de
marmură cu următoarea inscripție: ”Eroul Dârjan Traian,
luptător, neînfricat, pentru eliberarea patriei de sub jugul
fascist,1920-1945”, în timp ce și o școală din Cluj
Napoca îi poartă numele.
Continuare în pagina 25
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A fost onorat cu Ordinul Virtutea Aeronautică de
Război cu spade, clasa Crucea de Aur cu prima baretă(6
octombrie 1944), cu Ordinul Virtutea Aeronautică de Război
cu spade, Crucea de Aur cu a doua baretă(31 octombrie
1944), precum și cu Virtutea Aeronautică de Război cu
spade, clasa Cavaler(11 aprilie 1945), pentru fapte
deosebite de arme, săvîrșite pe cîmpul de luptă, dar și cu
medalia Virtutea Militară, clasa a II-a.
Conform NapocaNews din 25.02.2020, Asociația
Română pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii-filiala
Cluj, împreună cu Aeroclubul României, a participat, la
sediul Aeroclubului de la Dezmir, la manifestarea organizată
cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la ultima decolare a
Eroului Aviator Traian Dârjan. Au mai participat, în calitate
de invitați, Divizia 4 Infanterie ”Gemina”, Regimentul 317
ISR” Vlădeasa”, Baza 71 Aeriană ”Emanoil Ionescu” din
Cîmpia Turzii, dar și autorități locale, membri ai Societății
Academice din Cluj, cadre militare, membrii ARPIA,
studenți, elevi.

La fel, ca anul trecut, și anul acesta, pe 25.02.2021,
Asociația Română pentru Propagandă și Istoria
Aeronauticii-filiala Cluj, împreună cu Aeroclubul României
au organizat manifestarea organizată cu ocazia împlinirii a
76 de ani de la ultima decolare a Eroului Adj.Aviator Traian
Dârjan, de data aceasta la mormântul acestuia din cimitirul
Someșeni, ocazie cu care s-a oficiat o slujbă religioasă de
către un sobor de preoți, s-au rostit alocuțiuni și s-au depus
jerbe de flori. Evenimentul a fost onorat atît de Primăria
Cluj-Napoca, cât și de toți invitații participanți în 2020,
cărora li s-a adăugat Asociația ”Avram Iancu”. La final,
poetul Ionuț Țene a recitat poezia ”Acvila Carpatină”,
dedicată lui Traian Dârjan.
Slavă Eroilor jertfiți pentru eliberatea patriei de sub
jugul fascist!

CONSIDERAȚII PENTRU VIITOR

Dr. Sergiu Fendrihan

Deși, teoreticieni ai vremurilor noastre, greierași ai
curților burgheze, spun că, Partidul Comunist, nu va mai
reveni pe scena polítică, niciodată, sînt multe elemente
care mă fac să cred contrariul.
Necesitatea unui Partid al maselor populare, al
proletariatului, ce muncește, cu mîinile și cu mintea, în
industrie, în agricultură și în domenii intelectuale, care să-i
înțeleagă problemele, specifice, să-l reprezinte și să-i apere
interesele. Atîta vreme, cît mai există exploatarea omului
de către om, nedreptate și sărăcie,
într- un cuvînt:
CAPITALISM, va fi nevoie de un Partid Comunist.
Revoluțiile, care schimbă și duc societatea înainte, se vor
petrece, chiar dacă așa zisul „estatement„ face totul să
împiedice schimbarea, iar clasa capitalistă vrea să-și
mențină privilegiile cu orice preț, și chiar face cosmetizări
ale sistemului capitalist, ca să fie mai ușor de acceptat de
către populație. Cu toate împotrivirile, mișcarea
muncitorească socialistă și comunistă, se va dezvolta din ce
în ce mai mult, dovadă conferințele partidelor muncitorești,
socialiste și comuniste din Europa, faptul că în unele țări au
ajuns chiar în Parlamentele acestora.
Conform tovarășului Petre Ignat, revoluția din
1989, din România și din celelalte țări, din așa zisul lagăr
socialista, au fost niște contrarevoluții, făcute cu scopul
revenirii la societatea capitalistă. Are dreptate. Țările
capitaliste dezvoltate au nevoie să se extindă cît mai mult,
cu piețe de desfacere a mărfurilor și a capitalurilor
excedentare, pentru ca să aibă profit în continuare.
În condițiile actuale, ale schimbării climatice, ale
înmulțirii populației Pămîntului, dintre care mare parte nu au
hrană și apă suficientă, îngrijire medicală și adăpost,
capitalismul se întinde distrugînd oamenii, mediul, pădurile,
poluînd rîurile și mările. Socialismul înseamnă, încetarea
consumului nesăbuit, raționalizarea resurselor,
ca să
ajungă la toți oamenii, metode științifice de abordare a
agriculturii și industriei, a transporturilor, a comunicațiilor și
a satisfacerii necesităților fiecărui om, în cadrul unei
societăți bazată pe colaborare, nu pe concurență, fără
săraci și bogați, deci neîmpărțită în clase.
Indiferent de ce spun detractorii , unele din obiecțiile
lor pot fi demontate:
1.
PCR a fost un partid făcut la indicațiile și cu ajutorul
URSS, a bolșevicilor, a agenților lor, mă rog, conspirație
mare de tot, intervenția masonilor și a forței ocultei mondiale

Mihaela Radu
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și alte asemenea prostii. Ori nu există asemenea
fapte care să certifice așa ceva. Partidul comunist a apărut
din necesitatea ca oamenii muncii, supuși unei exploatări
tiranice din partea capitaliștilor, ca să fie conduși spre
victoria lor contra societății capitaliste. Nu ne interesează
tot felul de comentarii, răutacioase și tîmpite, oamenii erau
pur și simple nemultumiți de condițiile de muncă și viață, și
trebuiau să înceapă de undeva. Nemulțumirile se pot vedea
clar din marele număr de greve și demonstrații din perioada
1900- 1924, și mai departe 1924- 1940. Acestea au fost
declanșate de o reală nemulțumire a oamenilor cu sau fără
agenți incitatori. S-a ajuns să se spună și că, s-au dat bani
oamenilor ca să protesteze- altă prostie a istoricilor
burghezi din zilele noastre, care afirmă asemenea lucruri și
pentru protestele actuale. Adevărul este faptul că atît
muncitorimea cît și țărănimea română aveau o situație
dezastroasă. Nu mai voiau să suporte așa ceva, iar revolta
este normală în aceste condiții, și nu aveau nevoie să fie
plătiți ca să se revolte. Cu alte cuvinte, cică, boierii și
industriașii, erau ca părinții, buni față de țărani și muncitori,
iar ei, proletarii, niște nerecunoscători, căutau să-i dea jos
din pozițiile lor(ca să vezi).
2. Altă teorie, este aceea că, numeroși membrii
de partid, erau cetățeni de altă naționalitate, adică evrei,
ruși, bulgari, lipoveni și alte etnii, și astfel, numele, Partidul
Comunist Român, nu ar fi fost susținut, iar poporul român
nu ar fi susținut comunismul. Greșit, muncitorii, toți cetățeni
români, au inițiat mișcarea socialistă /comunistă, iar una
dintre prímele măsuri a fost, ca în partid, să nu se facă
diferențe, între proletari, indiferent de etnia și originea lor.
Aspectul internaționalist al comuniștilor derivă din aceea că
avem un țel comun, „eliminarea exploatării omului de către
om”, sîntem legați, toți proletarii comuniști din întreaga
lume, de acest țel îndepărtarea capitalismului și creearea
unei societăți neîmpărțită în clase. Este evident că, teoriile
burgheze, rasiste și naționaliste, au scopul de a disemina
neîncrederea și a diviza mișcarea muncitorească. O altă
problemă este faptul că multe etnii conlocuitoare erau de
asemenea supuse exploatării capitaliste și totodată
discriminării, ca și românii, și de aceea au aderat cu
încredere și forță de luptă la Partidul Comunist care apără
toate naționalitățile.
3. Crimele comunismului - fără să le negăm în
totalitate, nu putem să nu remarcăm inexactitățile și
exagerările, precum și diferența între acestea și genocidul
(urile)- crimele capitalismului care au loc în fiecare zi. Cea
mai cunoscută, din România, este înăbușirea în sînge, cu
tunuri și puști, a Răscolei din 1907, unde, chiar presa
burgheză a vremii, enumera 11.000 de morți, ca să
pomenim numai pe cea mai importantă. Greve și
manifestații, la care s-a tras în muncitori, sînt nenumărate.
Chiar autoritățile comunist din socialism, au avut o
contribuție la stoparea unor abuzuri în perioada 1949-1960.
ʺÎn ordinul circular al D.G.S.P. nr. 8.470 din 17 august 1949,
referitor la starea de disciplină în rîndul ofiţerilor şi
subofiţerilor de securitate, se preciza: „Cele mai numeroase
abuzuri constau în reţinerea abuzivă şi torturarea unor

cetăţeni, fără ca împotriva acestora să existe
vreun material informativ din care să reiasă «activitate
duşmănoasă”. Așa că adevărul este pe la mijloc ca
intotdeauna. (Florian Banu 2009).
4. PCR a condus o economie falimentară, cu
multe probleme. Dacă ar fi fost așa, nu mai puteam să
plătim, în așa de scurt timp, datoriile extrerne, care au
fost făcute pentru a dezvolta economía țării. Într-adevăr,
acest efort, a dus la o aprovizionare deficitară a
cetățenilor cu bunuri de utilă necesitate, asta datorită unor
greșeli și condiții obiective și chiar sabotaje a unei mafii în
fașă, lucruri care se pot îndrepta. Unii văd și în economía
planificată un obstacol în dezvoltarea țării, deși,
asemenea microenonomiei casnice, fiecare investiție
trebuie planificată cu grijă. Planificarea a ajutat foarte
mult la realizarea unor obiective majore și o dezvoltare
accelerată, care poate fi observată clar comparând
situația din 1938 și 1989.Avem încredere în viitor, în
justețea teoriei marxist leniniste, după care evoluția
societății spre socialism nu poate fi oprită.

LUPTA CU COMUNISMUL, VĂZUTĂ LA RECE

Mihaela Radu

Condamnarea comunismului
de către Traian Băsescu,
Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc
(IICCMER), Asociația Foștilor
Deținuți Politici din România
(AFDPR), Memorialul Durerii,
incriminarea oricărei ”forme
de marxism contemporan”,
formulă preluată dintr-o
lucrare a lui Zelea Codreanu,
toate acestea ne determină

să facem o trimitere la Mișcarea Legionară și la marele ei
rival politic interbelic, Partidul Comunist. Căutînd
informații în scrierile cu caracter politic de după 1989, aflu
cu surprindere, dintr-o sursă, că ”între cele două
formațiuni au existat unele asemănări ideologice
speculate reciproc”(Georgescu Maria, VERZII ȘI ROȘII
MÎNĂ ÎN MÎNĂ, pag.44, revista Dosarele Istoriei nr.9, din
anul 2000). Fac însă precizarea, asemănările ideologice
se refereau la anticapitalism, dar dacă legionarii se luptau
cu capitaliștii în teorie, neatingîndu-se de propritatea lor
privată asupra mijloacelor de producție, comuniștii
urmăreau tocmai naționalizarea acestora, lucru care s-a
și întîmplat prin Legea 119 din 11 iunie 1948. Un alt autor,
Florin Muller, în lucrarea SOCIALISM ȘI FASCISM ÎN
ROMÂNIA-CĂTRE O ISTORIE INTELECTUALĂ, apărută
la Editura Universității de curînd, afirmă, nici mai mult nici
mai puțin, că ”textele din istoria marxismului erau foarte
greoaie, chiar din punct de vedere academic, nefiind
Continuare în pagina 27
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atractive stilistic, dar fecunde în idei”, ceea ce a condus la
o recepționare mai facilă a ”fascismului de tip retoric” în
zona intelectualității medii și a unei părți din proletariat,
aceea cu un nivel ideologic scăzut. Ba chiar, afirmă
autorul, Partidul Comunist, aflat într-o ilegalitate
îndelungată, s-a defulat în acest timp prin Mișcarea
Legionară, percepută de mase ca un ”comunism
popular”. În lucrarea REBELIUNEA LEGIONARĂ, notă
DGS/21.03.1941 și revista Historia din 21 februarie 2014,
Tiberiu Tănase afirmă că formațiunea creată de Zelea
Codreanu în 1936, intitulată ”Corpul Muncitoresc
Legionar(CML)”, în care erau infiltrați și cîțiva membri ai
Partidului
Comunist,
în
vederea
supravegherii
îndeaproape a rivalului politic, metodă arhicunoscută și
astăzi și practicată de toate partidele, era o realitate.
Folosindu-se așadar, cu ipocrizie maximă, de argumentul
CML, în care grosul membrilor era reprezentat de
muncitorii legionari, folosiți de Horia Sima ca masă de
manevră, Legiunea a putut să-i acuze pe comuniști de
rebeliunea legionară din 21-23 ianuarie 1941, în timp ce
Ion Antonescu nu a ezitat să-i discrediteze pe legionari în
fața lui Hitler. Oricum, după intrarea României în război și
mai ales după 23 August 1944, forța CML a diminuat
constant pînă la completa lui dispariție.
Deși ”lupta împotriva comunismului” intrase, parcă, întrun con de umbră, de îndată ce PSD n-a mai fost la
putere, nu că membrii săi ar fi avut vreo treabă cu
această doctrină, iată că această falsă temă este din nou
resuscitată chiar de la înalta tribună a Parlamentului, ei
căzîndu-i victimă nimeni altul decît subsecretarul de stat,
Octav Bjoza. Un tînăr pictor de talent s-a referit, recent, la
Italia, care a făcut pace cu istoria sa, admițînd faptul că,
există eroi de dreapta, dar și eroi de stînga, căci toți au
luptat pentru țara lor. Eroul Bjoza a fost de dreapta, a fost
însă și anticomunist? Să vedem. Cu mica sa echipă,
formată din 15 elevi și studenți, numită, nu întîmplător,
chiar Garda Tineretului Român, dorea în 1956-1958, ”să
răstoarne prin violență regimul democratic”, instalat de
ani buni în România, deziderat considerat, de Tribunal,
un act de terorism. Pentru un lucru similar a fost
condamnat Miron Cosma la 18 ani de închisoare, din care
a executat 8. Tînărul Bjoza a fost condamnat inițial la 14,
dar pedeapsa i-a fost redusă la 4, nu la cererea sa, ci a
Procurorului General la RPR, care s-a autosesizat că
pedeapsa era prea aspră. Că a fost Octav Bjoza, în anii
primei lui tinereți înfierbîntate, legionar, nu încape vorbă,
că Legiunea avea anticomunismul specificat în statut,
este un lucru cert. Numai că ”anticomunismul legionar era
doar frazeologie goală, fără suport faptic, menită să
mascheze antisemitismul său, și acesta înscris în
statut”(Tiberiu Tănase, FEȚELE MONEDEI. MIȘCAREA
LEGIONARĂ ÎNTRE 1941-1948, pag.208-214, Editura
Tritonic, 2010), așa explicîndu-se, poate, acuzația adusă
evreilor pentru instaurarea comunismului în România și
chiar negarea parțială a Holocaustului, de ”Holocaust
limitat”, auzind eu pentru prima dată. Personal, mai cred
că, domnul subsecretar de stat a fost naiv, prima dată, că

s-a bazat, ca mai toți legionarii retrași în munți,
pe intervenția salvatoare a americanilor, a doua oară, la
senectute, cînd s-a lăsat influențat de discursul delirant,
anticomunist, al senatorului care ”poate să spună orice
că are imunitate”. Înțeleg suferințele celor ce și-au
petrecut ani din viață, tinerețea, atît în închisorile
liberale(capitaliste),cît și în cele comuniste, dar asta nu
justifică acordarea de îndemnizații cu caracter politic
nici comuniștilor, nici legionarilor, criminalilor de război,
naziștilor, fascciștilor, eroilor ”Revoluției”din 1989, și cu
atît mai puțin urmașilor lor. Că o fi fost cîndva un
precedent al ”legii recompensei”, nu a fost un lucru bun.
Aici am fost de acord cu Florin Cîțu, pe care l-am criticat
de multe ori, deși decizia nu a luat-o el(sau cine mai
știe?). Mai am o întrebare, grosul legionarilor arestați de
Antonescu în 1941, pentru rebeliunea legionară din 2123 ianuarie, din același an, ei, tot cu comunismul s-au
luptat atunci, sau numai după ce au fost recuperați din
munți, unde i-au așteptat pe americani, unii pînă în
1962-1964? Voi încheia cu o frază pe care am preluat-o
și eu, ”Să nu recreăm un nou sistem opresiv, dirijat
tocmai de către persoanele anterior oprimate la vîrf”, cu
alte cuvinte un NU hotărît răzbunărilor politice
succesive, de care ne-am cam săturat!

ÎNTRU LUMINĂ ȘI CUVÎNT
- lecție de poezie creștinăSîmbătă, 27 martie a.c. Suntem la Biserica din
incinta Spitalului de Boli Cronice „Sf.LUCA”, ce poartă
hramurile: „Adormirea Maicii Domnului și Sf. Teodosie
cel Mare”. Preoții Dragoș Frâncu și Sergiu Bălăeț ne
întîmpină cu căldură, bucurîndu-ne împreună de slujba
oficiată, de Sfințiile lor, in memoriam NICHITA
STĂNESCU, GRIGORE VIERU și NICOLAE DABIJA.
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Ambasadorul Cultural, George Călin-scriitor și editor,
președintele Academiei Internaționale de Literatură și Artă și al
Societății Culturale Apollon-România, ne invită la această lecție de
poezie creștină, organizată în cadrul celei de-a XV-a ediții a
Festivalului Internațional de Poezie „Zilele Nichita Stănescu”.
O contribuție excepțională la realizarea evenimentului, a avuto Consiliul Mondial Român, reprezentat de: sociolog, scriitor, prof.
Maria Petrescu-dir.executiv pentru București-Ilfov,
scriitor Aura
Ungureanu-Floris-dir.comunicare,
Manuela
Ionescumembru
meșteșugar, Doina Teglaș și Nuți Constantin-membre.
Au fost prezenți, Carmen Florian-artist plastic, deținătoare a
mai multor premii naționale și internaționale întru artă, Marilena Banmediator școlar, Școala 71, Constantin Corcinschi-poet și Maria
Botnaru, o încîntătoare poetă din Basarabia. Saluturi literare de
neuitat ne-au lăsat, scriitorul Geo Călugăru-membru al Uniunii
Scriitorilor din România și poetul Ștefan Doroftei, care a adus un
omagiu semnificativ, inspirat, acestui moment literar. S-au recitat
poezii din creația celor trei autori omagiați, iar ambasadorul cultural,
George Călin, a acordat diplome și titluri, în semn de înaltă apreciere
pentru activitatea literară și artistică, din anul 2020, unora dintre cei
prezenți. O emoție specială mi-a cuprins inima, în clipa în care,
Domnia Sa, mi-a acordat titlul „MERITUL ACADEMIC” din partea
Academiei Internaționale de Literatură și Artă(foto 1). La acest

Cu actrița Doina Ghițescu

eveniment a participat și Petre Ignat, redactor-șef al
revistei noastre Am plecat de la eveniment, cu
Lumina și Cuvîntul în Suflet, neuitînd cuvintele
domnului ambasador George Călin „ La noi, Cultura
se manifestă ca o boală profesională!”

Foto: De la stînga la dreapta: sus-Geo Călugăru, Carmen
Florian, preot Dragoș Frâncu, Doina Teglaș, Maria Petrescu,
George Călin-ambasador cultural, Constantin Corcinschi, Aura
Ungureanu-Floris, Maria Botnaru, Nuți Constantin. Jos: Manuela,
Ionescu, Doina Ghițescu, Ștefan Doroftei
Doina Ghițescu

SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
Un parlamentar la psihiatru:
-

La o întîlnire cu poporul, o voce din
mulțime îi spune Președintelui Johannis:
- Domnule Președinte, faceți ca
Vlad Țepeș, trageți în țeapă toți politicienii!
La care Președintele răspunde:
Așa ceva nu se poate, vreți să rămînă România
fără lemn?

-

Domnule doctor, am o problemă! Eu vorbesc
cînd toți din jurul meu dorm...
Poate fi de la stres. Ce meserie aveți?
Sînt parlamentar.

1. Doi cetățeni discută între ei despre ultimele
noutăți din politică.
Unul zice:
Nu-mi plac glumele politice!
De ce?
Am văzut prea multe dintre ele cîștigînd alegerile!!
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