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FRICA CREEAZĂ BARIERE

Prin intermediul mass-media opinia
publică a aflat că Senatul a aprobat tacit, fără să o
supună dezbaterii , propunerea legislativă privind
interzicerea organizațiilor cu caracter comunist în
România.
Propunerea legislativă a fost inițiată de un
grup de 22 de senatori, majoritatea de la PSD,
actualul Primar general al Bucureștiului Gabriela
Firea fiind unul dintre inițiatorii cei mai ”feroce”!!
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România în buclă temporală?
54

Slugarnici precum căţelu’
Ne-am tras scut la Deveselu;
Săracii de pe planetă –
Avem scut antirachetă...

(această imagine doreşte sa reprezinte
neajunsurile poporului Român )

Cum motivează aceștia inițiativa legislativă?
Citiți și vă minunați „Scopul acestei legi este
prevenirea reinstaurării în România a regimului
totalitar comunist care a funcţionat în ţara
noastră între anii 1945 şi 1989, acesta fiind cel
mai criminal regim politic din Europa postbelică
– cu un număr de victime situat oficial între
500.000 şi 2.000.000, cifră record dacă o
raportăm la numărul populaţiei. România este,
totodată, singura ţară în care s-au înregistrat
victime la căderea comunismului: peste 1.000 de
morţi şi peste 3.300 de răniţi”.
Din text se obsevă ușurința cu care
inițiatorii propunerii legislative fac afirmații
fără acoperire cu pretenția de adevăruri
probate. Ce bază are afirmația că ”regimul
comunist…. fiind cel mai criminal regim politic
din Europa postbelică – cu un număr de victime
situat oficial între 500.000 şi 2.000.000, cifră
record dacă o raportăm la numărul populaţiei”.
Ce înseamnă pentru inițiatori, membrii
unui partid , încă, receptat de opinia publică ca
fiind constituit din foști membrii PCR(deci,
comunist), termenul de ”victimă”? Cei care au
avut de suferit , într-un fel sau altul, în calitatea
lor de opozanți, declarați sau nedeclarați, ai
regimului comunist sau cei care au suferit
condamnări politice, au fost închiși în închisori
sau urmăriți de organele de asigurare a
securității statului?
(continuare în pag. 2)

Din ziua în care NATO a inaugurat scutul
antirachetă de la Deveselu - judeţul Olt, mai
precis din 12 mai 2016, mi-au încolţit şi îmi
stăruie în minte stihurile de mai sus, pe
melodia binecunoscutului cîntec „M-a făcut
muica oltean”... Deh, sunt român-sadea,
născut şi crescut aici, pe sub poale de Carpaţi.
Nu sînt american, precum secretarul adjunct
al apărării, Robert O. Work căruia, sosit în
România cu prilejul inaugurării scutului, i-a
plăcut atît de mult ţara noastră, încît a
confundat Bucureştiul cu capitala Ungariei! Se
mai întîmplă, cînd pleci prin lume. Mai ales
cînd ţara ta este tocmai dincolo de ocean... Şi
chiar nu exagerez cînd zic să sîntem „săracii
de pe planetă”. Desigur, există în lume oameni
care duc un trai mai greu ca al românilor, în
zone cu condiţii geo-climatice vitrege. Însă ei
nu au avut nicicînd ceea ce am avut noi: o
industrie care producea de la tractoare la
avioane şi de la locomotive la vapoare, precum
şi o agricultură înfloritoare. Dar oricît de
frumoasă li s-ar părea occidentalilor România,
cînd vine vorba de a-şi păzi propria piele, ei
nu ezită să o sacrifice pe altarul lui „american
democracy”. Căci pînă şi pe ţăranul simplu,
de la coarnele plugului, îl auzi spunînd: „Da’
resturile alea radioactive, ale rachetelor
distruse deasupra noastră, unde cad? Cumva
la nemţi şi la americani, ori la noi?”. Însă ce
importanţă mai are ce gîndeşte omul de rînd?
A fost chemat el la referendum, să-şi dea cu
(continuare în pag. 2)

1.FRICA CREEAZĂ BARIERE........
…......................................…pag 1-2
2.România în buclă temporală? .....
............................................pag.1-3
3.A început prigoana capitalistă.....
…..…................................….pag.3-4
4.Agricultura României nu mai
aparține românilor!..........pag.4-5
5.Colegialitate în socialism şi în
capitalism..............................pag.5
6.Popoarele au dreptul să-și
făurească singure propria lor
soartă!.................................pag.5-6
7.SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL
UMORULUI.........................pag.6
8.O carte veche de 1.000 de ani,
păstrată la Budapesta, răstoarnă
toate teoriile istorice despre cultura
strămoşilor noştri..............pag.6-8
9.Cu serviciile la raport (3)...pag.9
10.ANGAJAT ÎN SECȚIA RADIO A
COMINTERNULUI de la MOSCOVA.....
……...........................................pag.9-12
11.SPORT. Campioni fără vîrstă
...........................................pag. 12
Supliment ÎMPREUNĂ
1. S-a constituit Alianța Comuniștilor.
2. ALERTĂ PcdR.
3. Cuba solicită în cadrul Organizației
Națiunilor Unite încetarea statutului
colonial din Puerto Rico.
4. Președintele Partidului Comunitar,
Petre Ignatencu, medaliat la
Campionatul Mondial .
5. Partidul Comunitar are sediu.

,,Scânteia AS'' Nr. 06-07 (53-54) Iunie-Iulie 2016
(continuare din pag. 1)
Ce surse de informare credibile au folosit? Nu se
spune nimic, doar generalități și presupuneri. Inițiatorii
afirmă că există ”un număr de victime situat oficial între
500.000 şi 2.000.000”. Cine le-a stabilit și în ce document
oficial se menționează aceste cifre? Din cunoștințele mele
nu există un asemenea document.
Se mai afirmă că cifra” între 500.000 şi 2.000.000”!
reprezintă un ”record dacă o raportăm la numărul
populaţiei” Care este termenul de comparație pentru acest
așa-zis ”record”? Nu ni se spune!!
Referitor la acest subiect propun să facem un
exercițiu de logică. Populația țării noastre în perioada
”prigoanei comuniste”era de aproximativ 16 milioane de
locuitori iar cifra de minimum 500 000 de ”victime”,
avansată de inițiatori reprezintă aproximativ 3% din
populație. Această cifră (minima) nu se potrivește cu cifra
avansată de ”Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului” într-un studiu științific publicat acum ceva
timp în urmă. În acest studiu se spune că 2% din populația
investigată de cercetătorii acestui institut, a afirmat că a
avut de suferit de pe urma ”regimului comunist”. Mai trebuie
să ne punem întrebarea care a fost răspunsul celorlalți 98%
din populație? Ori regimul comunist, atît de hulit astăzi, s-a
preocupat în primul rînd de rezolvarea marilor probleme ce
privesc majoritatea populației, reprezentată de muncitori și
țărani, probleme ca: dezvoltarea industriei și agriculturii,
fără de care nu se poate vorbi de dezvoltarea oricărei
comunități statale, a României în special și care să
determine creșterea nivelului de trai pentru majoritatea
cetățenilor și nu îmbogățirea unei minorități în defavoarea
majorității, așa cum se întîmplă în capitalismul( ei spun
democrație și economie de piață) construit forțat de cei care
au trădat PCR și socialismul după decembrie 1989.
Inițiatorii acestei legi nu au uitat nici de pedepsele cu
care vor fi pedepsiți cei care se declară comuniști, cei care
vor constitui organizații comuniste, vor adera la ele sau le
vor sprijini în orice fel. Iată cum sună textul:” constituirea
unei organizaţii politice cu regim comunist se pedepseşte
cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar aderarea la o asemenea
organizaţie politică se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6
ani.De asemenea, sprijinirea sub orice formă a unei
asemenea organizaţii politice se pedepseşte cu închisoare
de la 2 la 4 ani”.
(continuare din pag. 1)
părerea dacă vrea ori nu vrea în NATO? Nicidecum! Asta au
comis-o aleşii neamului, că doar de aceea au cerut voturile
şi încrederea. Concluzionînd, ar trebui să fim mulţumiţi că
domnul Robert O. Work n-a confundat Bucureştiul cu
Hiroşima sau Nagasaki...
Întrebarea care trebuie pusă nu este dacă
politicienii dîmboviţeni au slujit şi slujesc intereselor
poporului. După mai bine de un sfert de veac, majoritatea
românilor simt pe propria piele „binefacerile” democraţiei.
Pe de o parte şomajul, sărăcia, mizeria. De cealaltă parte
emigrarea. Dar au prevăzut oare aceşti politicieni efectele
deciziilor lor în problemele internaţionale? Sunt de părere
că au fost preocupaţi mai mult de propriile privilegii şi averi,
şi mai puţin să studieze deciziile predecesorilor lor, care
ulterior s-au dovedit nefaste. Iar prin deciziile de astăzi,
istoria pare să se repete cu o precizie înspăimîntătoare. Ca
într-o buclă temporală.
Astfel, la 23 noiembrie 1940 România adera la
Pactul Tripartit, la mai puţin de două luni de la semnarea
acestuia la Berlin între Germania lui Hitler, Japonia şi Italia
fascistă. Deşi în România existau deja peste 22.000 de
militari germani, după aderare Ion Antonescu, aflat la
conducerea statului român, avea să solicite nemţilor
suplimentarea numărului acestora. Sub pretextul apărării
împotriva unei eventuale agresiuni din partea U.R.S.S şi
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Dacă ar trăi înaintașii liberalilor, țărăniștilor sau
regaliștilor de azi, cei care i-au interzis pe comuniști în
perioada interbelică(1924-1944) i-ar invidia pe inițiatorii
acestei legi, de repetare a prigoanei împotriva comuniștilor,
pentru severitatea pedepselor preconizate.
De remarcat este faptul că instituția Parlamentului
care este desemnată să-și dea avizul de specialitate
proiectelor de legi elaborate de parlamentari, Consiliul
Legislativ-format din specialiști în drept, a dat aviz negativ
acestei legi aprobate tacit de Senat și transmisă spre
Camera Deputaților care va decide în final.
Iată ce spune Consiliul Legislativ privitor la această
propunere legislativă infamă: ”…prin conținutul său, o
asemenea soluție legislativă contravine Convenției
Europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale din 1950 care prevede libertatea de gîndire,
de conștiință și de exprimare a convingerilor(art.9),
libertatea de exprimare(art.10) și libertatea de întrunire și
asociere(art.11), exercitarea acestor libertăți trebuind să fie
asigurată fără nicio deosebire bazată pe opinii politice sau
orice alte opinii(art.14)”iar în Decizia nr.820/2010 a Curții
Constituționale se specifică:”….nici contextul istoric, nici
experiența totalitaristă trăită în România pînă în 1989 nu
justifică necesitatea unei ingerințe de genul interzicerii
înscrierii unui partid pe motiv că va promova doctrina
comunistă, de vreme ce aceste partide există în mai multe
state semnatare ale Convenției europene, iar democrația se
clădește pe pluralism politic”.
Nu știau inițiatorii , în frunte cu Gabriela Firea, de
aceste decizii ale celor două instituții foarte importante:
CEDO și CCR? Întrebarea care se pune este: dece nu se
ține cont de aceste decizii ale celor două instituții avînd în
vedere că după 2010 justiția a respins mai multe încercări
de înregistrare a unor formațiuni cu doctrină comunistă
printre care și a PCR (2013).
Și cea mai importantă întrebare pe care o punem noi
comuniștii de azi este: dece foștii membrii ai PCR și UTC,
disimulați în mai toate partidele importante din parlament,
se străduie din toate puterile să creeze tot felul de bariere
împotriva comunismului și a comuniștilor români?
FRICA este oare motivul?
Petre Ignat
pentru stoparea înaintării comunismului, în primele luni ale
anului 1941 trupele germane aflate pe teritoriul României
ajunseseră să însumeze 500.000 de soldaţi. Ceea ce a
urmat se ştie foarte bine, deci se poate exprima succint. La
22 iunie 1941, Germania împreună cu România a atacat
Uniunea Sovietică. În pofida pierderilor suferite, a urmat
contraofensiva sovieticilor, care nu s-au oprit decît la Berlin!
Pentru participarea la război alături de Germania nazistă,
pe lîngă pierderile grele suferite în timpul luptelor, după
război România a fost obligată să plătească despăgubiri.
Şi Uniunii Sovietice, dar şi Angliei şi SUA. La procesul
din 1946, direct răspunzător pentru dezastrul ţării şi al
poporului român, Antonescu avea să afirme într-un
memoriu că nemţii l-au minţit în mod repetat: că
desfăşurările de forţe armate înainte de izbucnirea
conflagraţiei mondiale erau numai în scop de apărare şi că
intenţia de atacare a Uniunii Sovietice i-a fost dezvăluită
abia în ultimul moment, la 10 iunie 1941.
Contează mai puţin dacă Antonescu spunea sau nu
adevărul. Deopotrivă de important şi periculos este faptul că
astăzi similitudinile sunt frapante! În 1989 România şi-a
ales calea vestică, şi după 27 de ani constatăm că
avantajele sunt, dacă nu inexistente, cel puţin discutabile.
Anul 2004 a adus cu sine intrarea în NATO, aderarea fiind
solicitată de conducătorii postdecembrişti alianţei politico(continuare în pag. 3)
militare, dar nu şi românilor!
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Odată cu declanşarea crizei ucrainiene la sfărşitul anului
2013 şi revenirea Crimeei (prin referendum!) în
componenţa Rusiei, NATO a început să-şi intensifice
prezenţa şi exerciţiile militare în ţările Europei de Est. Iar în
viitorul apropiat, în Europa vor fi transferate de peste ocean
noi trupe americane şi tehnică militară. La fel cum Ion
Antonescu solicita întăriri Germaniei naziste în 1940, la
Conferinţa de securitate de la Munchen din februarie 2016
preşedintele Klaus Werner Iohannis solicita alianţei NATO
prezenţa permanentă în Marea Neagră. Pe de altă parte,
declaraţiile oficialilor NATO sunt ciudate prin ambivalenţa
lor. Ba că sporirea prezenţei militare a NATO în Europa de
Est are drept scop descurajarea Federaţiei Ruse după
„anexarea Crimeei”, ba că scutul antirachetă de la Deveselu
nu are nici o legătură cu Rusia, ci cu Iranul şi Coreea de
Nord... Ceva nu se potriveşte! Oare ce va urma?
Trebuie specificat faptul că, dacă sînt nenumărate
similitudini cu perioada premergătoare celui de-al doilea
război mondial, există totuşi şi unele deosebiri esenţiale. În
trecut, atacul a fost declanşat de Germania nazistă
împotriva Uniunii Sovietice, iar SUA a intrat în război mai
tîrziu, după atacarea bazei navale americane de la Pearl
Harbor de către Japonia aliată cu Hitler, la 7 decembrie
1941. Aici au fost înregistrate cele mai însemnate pierderi
ale americanilor din tot războiul, însă nesemnificative în
comparaţie cu uriaşele pagube suferite de Europa şi
Uniunea Sovietică. După război, situaţia economică
neafectată de distrugeri şi controlul asupra dolarului au
permis SUA implementarea „planului Marshall” pentru
reconstrucţia ţărilor din Europa Occidentală (inclusiv
Germania de Vest!), în timp ce URSS şi ţările din Europa de
Est au fost nevoite să-şi vindece singure toate rănile
căpătate. Acestea sînt adevăratele explicaţii pentru avansul
înregistrat
de
Occident,
nicidecum
superioritatea
capitalismului în raport cu socialismul!
Spre deosebire de trecut, astăzi, cînd capitalismul
se află din nou în criză, tensiunile se manifestă între SUA şi
Federaţia Rusă, Europa jucînd mai degrabă un rol
geostrategic. În pofida sancţiunilor economice occidentale,
economia Rusiei este departe de a se prăbuşi şi chiar a
început să iasă din recesiune. Şi cu tot bugetul
impresionant destinat înarmării, americanii nu pot ignora
puternicul arsenal nuclear şi capacităţile militare ruseşti. La
începutul anului 2014, directorul unei agenţii de ştiri din
Rusia, Dmitri Kiseliov, declara în cadrul unei emisiuni că
„Rusia este singura ţară din lume capabilă să transforme
SUA în cenuşă radioactivă”,

O

nouă lege, profund nedreaptă şi retrogradă
pentru epoca modernă a Europei Unite (am crezut întîi că
sîntem în Germania anului 1933)
a fost semnată de întîiul ales al
ţării.- şi anume o lege ce interzice
cultul personalităţii a unor persoane care s-au făcut
vinovate de genocid. Ok, dar de aici şi pînă la a pune
semnul egal între Hitler şi Antonescu, între
aceştia şi Ceauşescu, este de exagerare
colosală. Cui îi este frică de acestă imagine,
a lui Nicolae Ceaușescu, de imaginea unui
om care deşi a făcut mari greşeli politice a
reusit împreună cu întregul popor să ridice
o ţară înapoiată la un statut superior, la o
industrie şi agricultură dezvoltată, la bunăstare materială şi spirituală pentru întregul
popor. Acuzaţia de genocid nu a fost niciodată dovedită în simulacrul de proces de la Tîrgovişte, în
care s-au aruncat cifre mari de victime care ulterior s-au
dovedit a fi false, mai multe victime au fost făcute după
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iar recent un fost şef al serviciilor secrete israeliene, Jacob
Kedmi, a avertizat SUA că orice conflict între NATO şi Rusia se va
muta pe teritoriul american.
În aceste condiţii, americanilor le lipseşte din ecuaţia
actuală numai un Adolf Hitler dispus să înceapă războiul
împotriva Federaţiei Ruse. Pentru că un conflict între Europa şi
Rusia ar oferi Statelor Unite avantaje din două direcţii: de o parte
slăbirea militară şi economică a Rusiei cu perspectiva accesului
la resursele ruseşti, de cealaltă parte distrugerea Europei cu
perspectiva noilor planuri de reconstrucţie a ei, ceea ce ar stimula
economia americană şi ieşirea din criză. Dar care ar putea fi acel
lider european dispus să arunce omenirea în haos? Angela
Merkel a Germaniei? – nemţii au învăţat cu siguranţă din
deznodământul aventurii lui Hitler. Poroshenko al Ucrainei? –
cred că ucrainienii îşi dau seama din ce în ce mai mult că
vorbesc totuşi aceeaşi limbă cu ruşii. Iohannis al României? – îmi
doresc cu ardoare să se conştientizeze că mergem pe urmele lui
Ion Antonescu şi să ieşim, înainte de a fi prea târziu, din bucla
temporală în care am alunecat!
Nu pot încheia această analiză comparativă între trecutul
şi prezentul României şi al întregii lumi, fără să mă opresc puţin
asupra unui aspect intens vehiculat în aceste zile în presă, la
televiziuni şi pe reţelele de socializare. După cum era şi firesc, la
scurtă vreme după activarea scutului antirachetă de la Deveselu,
au apărut şi reacţiile oficiale ale Federaţiei Ruse în legătură cu
măsurile care vor fi luate în vederea asigurării securităţii
naţionale. Declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin, adeseori
desprinse din context, sunt prezentate deosebit de agresive la
adresa noastră, încercîndu-se exacerbarea rusofobiei în rîndul
românilor. Însă toţi aceia care se mai lasă induşi în eroare, nu au
dobîndit încă înţelepciunea ţăranului de la coarnele plugului,
despre care am scris la începutul acestui articol. Realitatea este
că nici ruşii, nici altcineva nu trebuie să se obosească pentru a ne
transforma în ţinte! Căci orice rachetă nucleară interceptată de
scutul antirachetă în traiectoria sa către Occident, va exploda
exact în capul nostru! Şi astfel vom muri cu conştiinţa împăcată,
pentru interesele şi cerul senin al Occidentului...
Alexandru Voicu – 8 iunie 2016
(Articol publicat în „Glasul”, ziar-manifest pentru
înţelegerea lumii ruse
http://acs-rss.ro/index.php/arhiva-glasul/item/454-romania-inbucla-temporala)

preluarea
puterii de către noua conducere ”democrată” formată din
trădători de ţară şi de partid. Poate i se puteau aduce unele
acuzaţii, dar genocid şi subminarea
economiei naţionale în nici un caz. În timp
ce clanurile interlope zburdă libere şi beau
cu autorităţile, iar asociaţiile de GLT( organizațiile care sprijină și
susțin homosexualitatea) sînt mîngîiate pe cap, oamenii care au
anumite simpatii politice nu au voie nici să
vorbească nici să aibă însemne privind aceste
simpatii, în mod special este vorba de
simpatizanţii comunişti, aceștia îi deranjează cel
mai mult pe ”domnii” care au făcut averile bazate
pe furt, înşelăciune şi cumetrii, sau mai ales prin
distrugerea economiei naţionale. Culmea este că,
îmi pare rău pentru domnul Nevăstuică,
organizaţiile şi personalităţile fasciste şi
neofasciste nu îi îngrijorează mai de loc pe aceşti
domni atîta timp cît averile lor nu sunt ameninţate. De altfel se
cunoaşte din istorie că marii capitalişti au făcut pacte şi
înţelegeri cu regimurile fasciste şi chiar i-a aprovizionat cu tot ce

A început prigoana capitalistă

(continuare în pag. 4)
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trebuie pentru a-şi păstra afacerile devenind colaboraţionişti niciodată traşi la răspundere. Aceasta mai arată că cetăţeanul Crin
(de loc imaculat) se simte inconfortabil şi ameninţat de comunism. Ne vom feri iar unul de celalalt, vom vorbi numai pe la colţuri,
ne vom feri de prieteni şi colegi, se va instaura frica şi teroarea care să le permită capitaliştilor să îşi vadă de ilegalităţi, aşa zise
afaceri, şi de viaţa lor depravată. Dar ei nu ţin cont de faptul că răbdarea proletariatului are o limită şi că zilele lor sunt oricum
numărate.
În orice caz, în ceeace mă privește, doresc ca acel ”proces al comunismului”, de care se tot vorbeşte de ceva vreme, să
înceapă cît mai repede iar procesul tovarăşului Nicolae Ceaușescu să fie reluat, sentinţa să fie casată( nu există altă soluție
obiectivă) iar numele lui reabilitat.
Necesitatea stabilirii adevărului şi dreptăţii, în acest caz, este vitală pentru generaţia noastră şi pentru cele viitoare.
Dr.biol. Sergiu Fendrihan

Agricultura României nu mai aparține românilor!

Agricultura românească pînă în anul 1989-Agricultura
Socialistă- a fost o agricultură bine organizată și bine condusă.
S-au obținut cele mai mari producții agricole din istoria
agriculturii românești, asta cu ajutorul institutelor agricole de
cercetare, a fabricilor proprii de tractoare, mașini și utilaje
agricole.
Aceste realizări au fost posibile cu ajutorul specialiștilor
care lucrau în agricultură și cu efortul uriaș făcut de oamenii
muncii care lucrau în acest domeniu.
Nicio palmă de pământ nu era nelucrată, produsele
agricole erau cu gust, fără insecticide, fără pesticide, fără
fungicide, fără hormoni și alte stimulente de
creștere, erau sănătoase iar numărul bolnavilor
de cancer era mult mai mic decît astăzi, deci
nu reprezentau un pericol pentru sănătatea
populației cum reprezintă astăzi. Aveam Baze
de semințe organice proprii.
Aveam aproape 4 milioane de hectare
teren arabil irigate cu sisteme moderne pentru
acea perioadă.
Agricultura era organizată în Cooperative
Agricole de Producție(CAP-uri) și Intreprinderi
Agricole de Stat(IAS-uri).
Astăzi, în anul 2016, la aproape 27 de ani de la lovitura
de stat din decembrie 1989, agricultura României arată jalnic,
arată deplorabil, în haos.
Avem peste 1 milion de hectare teren arabil nelucrat de
27 de ani, cresc buruienile. Sistemele de irigații au fost
abandonate și furate, fabricile de tractoare, mașini și utilaje
agricole au fost falimentate și văndute la fier vechi.
Au fost desființate Cooperativele Agricole de Producție,
Intreprinderile Agricole de Stat și Stațiunile de Cercetare din
Agricultură. Nu mai avem nicio Bază de semințe organice
românești, au fost desființate și acestea...!
S-au creat Ferme asociative și ferme individuale care
cultivă ceeace vor, pentru a obține un profit cît mai mare, de
exemplu rapița pentru combustibil, ei nu cultivă cereale fără
erbicide, legume și fructe fără pesticide și fungicide.
Fermele de animale folosesc din plin hormoni și alți
stimulatori de creștere, pe fermieri îi interesează profitul și
îmbogățirea nu sănătatea populației.
Astăzi în România consumăm 80% produse din import
fără gust și puternic chimizate.
O altă problemă gravă care s-a produs în agricultură este
aceea că s-a vîndut pămînt la străini, peste 6,4 milioane de
hectare teren arabil, sub pretextul că ne obligă Uniunea
Europeană(UE). Complet fals, nu ne obligă UE, ne-am oferit
noi singuri, adică guvernele României care au condus dezastrul
din agricultură. Ungaria, Polonia, Bulgaria și alte țări din UE nu
au permis vînzarea pămînturilor la străini fără restricții severe.
Poporul român a dus numeroase lupte pentru a-și apăra
pământul strămoșesc, pentru a păstra țara întreagă iar
guvernele postdecembriste au trădat lupta lor prin vînzarea
pămîntului la străini, peste 40% din terenul arabil al României,
adică echivalentul teritoriului Moldovei nu îi mai aparține.

A-ți vinde pămîntul înseamnă a-ți vinde identitatea și
suveranitatea. Pămîntul țării este un BUN NAȚIONAL, este o
problemă de securitate națională. Unul din motivele invocate de
guvernanți pentru a justifica aceste vănzări este aceea că străinii
nu pleacă cu pămîntul după ei, el rămîne aici. E adevărat că
străinul nu pleacă cu pămîntul, el pleacă cu profitul, el nu va cultiva
ceeace are nevoie poporul român, el va cultiva ceeace îi aduce
profit maxim iar statul român pierde controlul asupra acestui
pămînt, el nu-i mai aparține.
Pămîntul trebuie să fie sfînt, nu putem trăi fără pămînt. Pe
glob se prefigurează o mare criză alimentară iar ”emanații”
postdecembriști își bat joc de această mare
bogăție neasumîndu-și în același timp nicio
responsabilitate, așa e „trendul”, spun ei.
Sîntem tratați de UE, precum odată, coloniile.
Subsolul țării este deja vîndut(concesionat-care-i
diferența?) acum se vinde și solul, pămînt ca-n
România nu se prea găsește în altă parte, și la un
preț așa de mic.
Guvernanții mai aduc ca argument pentru politica
lor de vînzare a pămîntului către străini și anume că
agricultorilor români trebuie arătat cum se face
agricultura „adevărată” în occidentul european!!
Nimic mai fals și jignitor pentru români! Românii știu cum se
face agricultura performantă, au practicat-o înainte de 1989.
Aș da un singur exemplu în acest sens, fermierul din Curtici,
ing.Dimitrie Muscă, care din fostul CAP a creat un Complex
Agroindustrial (înainte de 1989 existau zeci de asemene complexe
în România socialistă) cu rezultate foarte bune în condițiile
capitaliste de azi, iar profitul se reinvestește și nu se depune în
bănci din Panama, Cipru sau alte paradisuri fiscale. La Curtici
”reforma” guvernanților, care au distrus România, NU a pătruns în
această cooperativă, ea a fost oprită la porțile ei de un român
demn și patriot.
Securitatea alimentară este preocuparea altor țări nu
preocuparea politicienilor care au condus și conduc țara noastră.
Agricultura a fost , pur și simplu, SABOTATĂ după 1989 de
”emanați” și urmașii lor, toți au fost spectatori la distrugerea prin
neimplicare planificată. Au ajuns oierii să ceară, mitingul din 8 iunie
2016, să nu se mai vîndă pămînt străinilor iar Uniunea Europeană
să ne trateze ca egali cu agricultorii din europa occidentală in
ceeace privește subvențiile la ha. teren arabil.Agricultorului român i
se oferă 150 euro/ha iar celui din țările capitaliste dezvoltate din
UE 300 euro/ha(Germania), asta da egalitate ”europeană”! Ne-am
unit cu UE ca să fim egali în obligații dar inegali în drepturi? Mai
bine lipsă!
Agricultura trebuie să redevină ceeace a fost: o agricultură
performantă, bine organizată și bine condusă, capabilă să
hrănească nu numai 18 milioane de români ci peste 80 de
milioane de oameni, locuitori ai Planetei!
Această stare de lucruri nu mai poate continua, trebuie să
luăm atitudine și să OPRIM DEZASTRUL DIN AGRICULTURĂ,
pînă nu este prea tîrziu!
Partidul nostru, Partidul Comunitar, urmaș al PCR-ului istoric,
(continuare în pag. 5)
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aceeași doctrină progresistă, cum este cea comunistă, cu o nouă gîndire și atitudine, adaptată la vremurile de astăzi, este
capabil și poate să oprească dezastrul economiei românești în general și al agriculturii în special folosind inteligența autohtonă
care nu ne lipsește, din fericire.
Partidul Comunist Român a modernizat agricultura postbelică nu a distruso cum se întîmplă acum, el a construIt o
adevărată ECONOMIE NAȚIONALĂ plecînd de la economia preluată de la capitaliști și nu după distrugerea acesteia și apoi
construirea uneia complet noi!
În toamnă la alegerile parlamentare să aruncăm, prin votul nostru, la gunoi partidele parlamentare demagogice(PSD, PNL,
UNPR, PMP UDMR) și alte partide vopsite care au aprobat în parlament legile care au dus la situația gravă din industria și
agricultura românească.
Coman Voicu

Colegialitate în socialism şi în capitalism
Viaţa te pune uneori în situaţii mai ciudate decît
orice scenariu de film. Aveam mai multe cunoştinţe care miau fost şi colegi de facultate şi de armată. În armată, mai
ales, interacţionam foarte bine şi ne aveam ca fraţii.
Ajunsesem să bem bere împreună pe marginea şoselei
cînd mergeam la cîte o aplicaţie şi făceam vreo pauză. Dar
anii au trecut şi am terminat şi armata şi facultatea, iar
drumurile noastre s-au despărţit şi fiecare şi-a urmat calea
găsindu-şi un serviciu şi mulţi ani nu ne-am mai văzut.
Dintre colegi, trei au avut un serviciu comun şi am aflat că
după ”revoluţie” şi-au făcut o firmă care există şi astăzi şi se
bazează pe promovarea unor produse străine în România,
ca şi alte firme de altfel. Am fost la ei la firmă ca să-i revăd,
să vorbesc cu ei, dar de fiecare dată mi s-a spus că sunt
ocupaţi şi că am puţine şanse ca să intru în birourile lor.
Drept care de atunci, de mai bine de 15 ani nu am reuşit să
mai iau contact cu ei, foştii mei colegi. Ei proveneau de la
tară, din mediul sătesc, dar acum se purtau ca şi cum ar fi
fost domni de viţă nobilă.
Bogăţia desparte oamenii în clase, chiar dacă
nişte relaţii au existat între ei odinioară, îi separă şi asta e
considerat normal în această societate. De altfel după 1989
am constatat că există mult dispreţ şi ură nejustificată din
partea altor cetăţeni. Chiar la serviciu relaţiile nu sînt bune
de loc, sînt sancționați oameni pentru că sînt competenți şi
normali și pentru că nu se implică în cancanuri, amantlîcuri
şi bîrfe.
Capitalismul îşi pune amprenta şi pe relaţiile
umane de zi cu zi. Nu mai există conlucrare între cetăţeni şi
respect reciproc, iar statul capitalist încurajează acest lucru
tacit, ca cetăţenii să fie suspicioşi, să nu mai interacţioneze
între ei, să devină izolaţi şi temători.

Se dau ştiri cu tot felul de nenorociri: furturi de copii,
violuri, crime şi bătăi , totul este prezentat hipertrofiat, şi astfel
frica se instalează în societate. O societate unită, o clasă
proletară unită, nu le convine capitaliştilor.
Ce doresc capitaliştii? O societate divizată în care
oamenii să fie individualişti, să nu comunice între ei, să se
informeze cît mai mult din presa manipulată de ei şi să se
supună total, avînd voie sa protesteze mai mult artistic decît
efectiv, eventual să îşi manifeste protestul prin modă, sau prin
tot felul de melodii prin care să se mimeze democraţia,
libertatea de expresie, vezi doamne, rebelii sînt adminşi de către
ei dar într-un fel cît mai convenabil!
Sîntem despărţiţi de clasa capitalistă prin tot felul de
secretare, de paznici, de telefoane, astfel ca aceştia să vină cît
mai puţin în contact cu marele public, cu realităţile vieţii, chiar
dacă odată am fost colegi apropiaţi, cum este cazul din
exemplul prezentat mai sus.
Dr.biol. Sergiu Fendrihan

Popoarele au dreptul să-și făurească singure propria lor soartă!
La sfîrșitul anilor 80 și 90 ai secolului trecut a avut loc un proces istoric nefast: răsturnarea socialismului în statele est-europene,
care a avut un efext dezastruos nu numai asupra popoarelor din
aceste țări, ci și asupra dezvoltării istorice a omenirii. Lovitura
catastrofală care a avut loc, și continuă să aibă urmări nefaste asupra
evoluției evenimentelor istorice, a fost destrămarea Uniunii Sovietice.
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste a fost constituită la 30
decembrie 1922 la Moscova sub conducerea lui V.I.Lenin. De subliniat
că acest stat a luat ființă nu prin anexarea de teritorii, ci strict între
granițele Rusiei Țariste, a cărei moștenire a fost preluată de regimul
sovietic.
La 31 martie 1924 a fost adoptată prima Constituție a U.R.S.S..
Aceasta prevedea drepturi depline pentru republicile din componența
Uniunii Sovietice . Fiecare republică unională și autonomă avea
constituția, sovietul suprem și guvernul său. În același timp, aceste
republici formau o simbioză economică, imensele resurse naturale ale

(continuare în pag. 6)
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URSS fiind puse în slujba ridicării economice a
tuturor regiunilor.
Dar în 1991 a căzut ca un trăznet destrămarea
Uniunii Sovietice. Cel care a ordonat această măsură
aberantă a fost imperialismul american, executanții fiind
Muhail Gorbaciov și Boris Elțîn. Ordinul a venit de „sus”(!),
peste noapte. În nicio republică unională nu s-a făcut
referendum, pentru a afla opinia majorității populației din
aceste țări. Nu li s-a explicat oamenilor ce consecințe
negative va avea despărțirea de Rusia. Destrămarea URSS
a fost un act arbitrar, ilegal, dictat de interesele
imperialismului mondial, care a înțeles că Uniunea
Sovietică, așa cum era ea, este o halcă prea mare ca să
poată fi înfulecată deodată, a hotărît în consecință să o
înghită bucățică cu bucățică.
Destrămarea uniunii Sovietice a avut drept
consecință prăbușirea economică a statelor devenite
”independente” și înrăutățirea dramatică a stării materiale a
populației.
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Ieșirea din această situație este refacerea Uniunii, act
pe deplin legitim, întrucît Uniunea Sovietică, deși cu caracter
federal, a fost un singur stat, la fel ca Germania și SUA. Ce-ar
zice politicienii americani, dacă toate cele 50 de state care
compun SUA s-ar declara, peste noapte, independente, cum
ar acționa?
Refacerea Uniunii Sovietice nu reprezintă o amenințare
pentru nicio țară vecină, ci doar pentru interesele
imperialismului mondial.
După o întîrziere de 25 de ani, e timpul ca popoarele
din fostele republici sovietice să-și ia soarta în propriile lor
mîini și să nu facă jocul imperialismului mondial, care sub
acoperirea falselor slogane de ”libertate” și ”democrație”, nu
urmăresc altceva decît să controleze imensele bogății ale
teritoriului fostei Uniuni Sovietice.
Prof. Șarlota Cighear

SĂ NU NE PIERDEM SIMȚUL UMORULUI
cu Mariana-Aurelia Pleșa
Confesiune
Regret profund, iubiții mei
Că v-am furat, ca un tîlhar...
Dar eu rămîn, cum observați
Tot în fotoliul de...PRIMAR!

Poate c-ar fi totuși o cale
Să n-o mai luăm, așa la vale...
Dar calea, vezi, este secretă!
Să ne găsim, altă planetă!

Pentru că vezi, nu mă clintește
Nici o putere-n acest stat!
Fiindcă poporul „mă iubește”
Și-am ieșit iarăși, la furat!

Iar eu să fiu la fel, Primar
Sau președinte, miliardar!
Și să-mi aduc un compliment
Vă duc din nou, la Faliment!

O carte veche de 1.000 de ani,
păstrată la Budapesta, răstoarnă
toate teoriile istorice despre cultura
strămoşilor noştri
Dacii scriau de la dreapta la stânga, iar citirea se
făcea de jos în sus.
De la daci nu au rămas izvoare scrise. Prea puţine
se ştiau despre locuitorii zonei carpato-dunărene, după
retragerea romanilor. O carte veche de aproape 1.000 de
ani, păstrată la Budapesta, răstoarnă teoriile istoricilor.
Manuscrisul cuprinde primele documente scrise în această
perioadă istorică.
A fost scrisă cu caractere dacice, de la dreapta la
stânga, şi se citeşte de jos în sus. Vorbeşte despre despre
vlahi şi regatul lor. Mulţi au încercat să descifreze Codexul Rohonczi, dar n-au putut. Arheologul Viorica Enachiuc a tradus, în
premieră, filele misteriosului manuscris. Dăruită de un grof în 1982, Viorica Enachiuc a aflat dintr-o revistă publicată în Ungaria
de existenţa în arhivele Academiei Ungare a Codexului Rohonczi.
Se spunea că e redactat într-o limbă necunoscută. A facut rost de o copie. Timp de 20 de ani, a muncit ca să-i
descifreze tainele. Manuscrisul se afla în Arhivele Academiei de Ştiinţe a Republicii Ungaria. E o carte legată în piele. A fost
păstrată în localitatea Rohonczi până în anul 1907. Groful Batthyany Gusytav a dăruit-o Academiei de Ştiinţe a Ungariei, în
1838. Nu se ştie prin câte mâini a trecut de-a lungul secolelor. „Scriere secretă” După Al Doilea Razboi Mondial, doctorul Vajda
Joysef, preot misionar, îi scria cercetătorului Otto Gyurk, în legatura cu Codexul: „Se găseşte în Arhivele Academiei de Ştiinţe a
Ungariei o carte rară, Codexul Rohonczi. Acest Codex este scris cu o scriere secretă, pe care
(continuare în pag. 7)
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nimeni n-a reusit s-o descifreze până acum.
Şi eu am Încercat. Literele sînt asemănătoare scrierii
greceşti. M-am gîndit că seamănă şi cu literele feniciene,
apoi am încercat pe baza vechii scrieri ungureşti, dar n-a
mers.
Toate încercările le-am aruncat în foc”. După ce a
studiat Codexul, cercetătorul Otto Gyurk a publicat, în 1970,
o parte din observaţiile sale într-un articol, în care a
încercat să identifice acele semne din manuscris care ar
putea semnifica cifre.
Alfabet dacic cu 150 de caractere
Viorica Enachiuc a descoperit că textele Codexului au
fost redactate în secolele XI si XII, într-o limbă latină
vulgară (daco-romană), cu caractere moştenite de la daci.
„Sînt semne care au aparţinut alfabetului dacic, ce
cuprindea aproximativ 150 de caractere, cu legăturile
respective.
Textele din Rohonczi au fost redactate în latina
vulgară, dar într-un alfabet dacic, în care dominante sînt
străvechile semne utilizate de indo-europeni în epoca
bronzului”, spune aceasta.
Solii şi cîntece ale vlahilor Codexul are 448 de pagini,
fiecare cu circa 9-14 şiruri. În text sunt intercalate miniaturi
cu scene laice şi religioase. E scris cu cerneală violet.
Cuprinde o culegere de discursuri, solii, cîntece şi
rugăciuni, care include 86 de miniaturi. Consemnează
înfiinţarea statului centralizat blak (vlah), sub conducerea
domnitorului Vlad, între anii 1064 si 1101. „Sînt informaţii
despre organizarea administrativă şi militară a ţării ce se
numea Dacia.
Avea hotarele de la Tisa la Nistru şi mare, de la
Dunăre spre nord pînă la izvoarele Nistrului. Mitropolia
blakilor avea sediul la Ticina – cetatea din insula Pacuiul lui
Soare”, a descoperit Viorica Enachiuc. „Jurământul tinerilor
blaki” Codexul conţine şi versurile unui cântec de luptă,
numit „Jurămîntul tinerilor blaki”, care a fost tradus în felul
următor:
„O viaţă, tăciunele Şarpelui, puternic veghetor,/
Înşelător, să nu primeşti a te uni/
Cu prorocirile Şarpelui, anuale, pentru că lovit/
Vei fi/ Cîntecul cetăţii aud îndelung/
Mergeţi vioi, juraţi pe căciulă, pe puternica caciulă!/
Să juri cu maturitate şi cu convingere!/
Să fiu ţie putere vie, trăiesc, în luptă să fiu!/
Alesul jurămînt preţuieşte şoimul tău, mergi cu
jurămînt puternic!”
Notă: Codexul Rohonczi (grafii alternative: Codicele şi
Rohonczy sau Rohonc, în toate combinaţiile) este un
document controversat al cărui sistem de scriere este inedit
şi încă nedescifrat în mod convingător. Este numit după
orăşelul Rohonc (Rohoncz e grafia maghiară veche; pe
germană Rechnitz, pe croată Rohunac), aflat astăzi în
provincia Burgenland din estul Austriei.
Membra UNESCO Viorica Enachiuc e absolventă a
Facultăţii de Filologie, secţia Română-Istorie, din cadrul
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, promoţia 1963.
Lucrarea de licenţă şi-a luat-o în arheologie. E membră
UNESCO din 1983. Mulţi ani a condus şantiere arheologice
în Oltenia, Muntenia şi Moldova. A cercetat scrierile vechi
din neoliticul mijlociu şi epoca dacică.
Şi-a prezentat lucrările la conferinţe în ţară şi în
străinătate: Austria, Franţa, Germania, Italia, Israel. Burse
de studiu a primit în Italia, pe probleme de arheologie, şi in
Danemarca, unde a studiat scrierea runică. Aceste fapte nu
sînt secrete.
Dar mă întreb şi vă întreb: de ce tac autorităţile
politice şi ştiinţifice de la noi? Sau mass media?. Pentru că
sunt mai importante furturile, violurile sau accidentele auto
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sau se „vînd” mai bine? Incompetenţi nu sînt. Sau au primit
ordin să tacă?
Dacia
M-am întrebat de multe ori care este motorul
schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că
de cele mai multe ori sînt tinerii, care refuză să accepte un
adevăr relativ, mincinos, contestabil.
Ei sînt cei ce nu sînt legaţi de interese politice ori
religioase de moment, ei sînt cei ce caută un adevăr absolut.
Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi
de limba română:
- Cît la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă
profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se
întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi
până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Cîţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi
dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi
merge la următoarea întrebare:
- Soldaţii „romani” chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi
în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci
acei soldaţi „romani” vorbeau orice limbă numai latina nu!
Cohortele aflate pe pămîntul Daciei cuprindeau soldaţi
din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate.
Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din
peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni
din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei,
Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile
Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi
Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C..Giurescu, Istoria
Romanilor, I, 1942,p.130).
Şi ultima întrebare:
- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric
TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă
nouă, limba latină , de la nişte soldaţi „romani” care nici ei nu o
vorbeau?
Cînd toate popoarele civilizate din lume iniţiază,
desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc
să fie mîndre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de
„adevăraţi români”, care, nici mai mult, nici mai puţin, spun
despre formarea poporului daco-român: „soldaţii romani au adus
femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii
de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul
„roman”…
Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de
pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi
carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie
„fecundate” de soldaţii „romani”?
După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi
„curve”, ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba
strămoşească copiilor lor! Cît despre noi, urmaşii lor, cum neam putea numi altfel decît „copii din flori” apăruţi dintr-o
aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la
care masculii autohtoni priveau cu „mîndrie”, aşteptînd apariţia
„sîmburilor” noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cît
mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , cînd de la soţii,
cînd de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba
chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit
căminele.
La Centrul Cultural Român [din New York], pe data de 26
octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine
română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat
latina, de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian!
De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără
haine pe ei?
De fapt tot dînşii ne spun că ne tragem din „doi bărbaţi
cu… braţe tari”! Astfel de declaraţii „istorice” te fac să-ţi doreşti
să fii orice, numai român nu!
(continuare în pag. 8)
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Domnilor, Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de
numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de
164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de
picior de legionar roman.
Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă
istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din
teritoriul lor să-i fi întîlnit pe soldaţii romani.
Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina ,
atunci de la cine? – se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui
Traian?
Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după
indieni erau tracii.
Dio Casius ne spune şi el: „să nu uităm că Traian a
fost un trac veritabil.
Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie
fratricide, iar Tracii au fost Daci”.
Faptul că dacii vorbeau „latina vulgară”, este „un
secret” pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.
„Cînd sub Traian romanii au cucerit pe daci la
Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi
asta schimbă totul.
Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!” Dacă
astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de
omenire sînt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi
noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot
evolua.
Cînd nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei
umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la
concluzia că „prima femeie” a apărut în sud-estul Africii.
Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de
aici, în Peninsula Balcanică.
Cînd profesoara de arheologie lingvistică Marija
Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California ,
a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca
despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început
să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi
istoricii noştri să reacţioneze la fel.
Dar, din partea lor am auzit numai tăcere.
Cînd profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în
cartea „The Indo-European heritage”, apărută la NelsonHall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard,
Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre
Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în
centrul României de azi, să nu fim mîndri?
Cînd studiile de arheologie moleculară ne
îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca
vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care
nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici
măcar ce scriu eu.
Studii impecabile cromozomale, la nivel de
mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot
determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi
mii de ani.
Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean
ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a
început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani
sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam.
Cînd am scris „Epopeea Poporului Carpatodunărean” şi volumele „Noi nu suntem urmaşii Romei”, „În
căutarea istoriei pierdute” şi „Călătorie în Dacia – ţara
Zeilor”, m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea
unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon
Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia
i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New
York , „The History of Civilization” , „The Aryans”.
El explorează într-un mod fascinant originea şi
difuzarea limbilor în Europa preistorică.
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Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătînd leagănul
aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial
Carpatodunărean este cel vizat! Cînd roata, plugul, jugul, căruţa
cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe
teritoriul nostru, dacic, cînd primul mesaj scris din istoria
omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tărtăria, cînd primii
fermieri din Europa sînt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o
perioadă cînd Anglia abia se separa de continent şi din
peninsulă devenea insulă – 6,500 î.d.H.,
(vezi John North, „A new interpretation of prehistoric man and
the cosmos”, 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of
Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că
tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile
despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te
decepţionează!
Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie,
Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în
istorie Augustin Deac ne vorbea despre „Codex Rohonczy”, o
cronică daco-românească, însumînd 448 pagini, scrisă în limba
română arhaică, „latina vulgară”, cu alfabet geto-dac..
Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În
text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care
prezintă diferite scene laice şi religioase.
Direcţia scrierii este de la dreapta la stînga şi textul se
citeşte de jos în sus.
Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul
ortodox se exercita în limba „latina vulgară”, chiar pînă în
secolele XII-XIII, cînd s-a trecut la oficierea cultului în limbile
greacă şi slavonă.
Codexul cuprinde mai multe texte, ca „Jurământul tinerilor
vlahi”, diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi înaintea
luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind
viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 10461091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra
pecenegilor, însoţit de note muzicale etc.
Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul
profesor doctor în istorie Augustin Deac: „de ce institutele de
specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la
descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în
limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic
existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?”
Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar
fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia
Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică cu
caracter nu numai naţional, cît mai ales internaţional. Dar şi ei,
la fel ca şi „românii adevăraţi”, vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să
arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti
strămoşii, trecutul şi neamul…
Faptul că NOI, Românii, sîntem strămoşii tuturor
popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar
trebui să ne facă să ne mîndrim şi nicidecum să căutam contra
argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sîrg
craca de sub picioare…
Preluat după:
http://paginaromanilor.at/stiri-revista-presei/itemlist/user/102-valentinhoniges
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Cu serviciile la raport (3)
2013 Directorul general al SRI George Maior spune:
Uitîndu-ne în istoria ţări noastre, vom putea constata o
diferenţa colosala de performanţă între structurile de
''Corupţia rãmîne o vulnerabilitate a statului român''.
securitate (intelligence) cele Socialiste şi cele actuale.
2016 Directorul general al SRI, Eduard
Dacă structurile de securitate (SECURITATEA) din
Hellvig, a declarat: terorismul, migraţia ilegală,
Socialism erau extrem de eficiente (mediul infracţional
criminalitatea informatică, radicalizarea, traficul
nu a putut dilua prea mult timp nici măcar vinul,, 71
de droguri sau alte reţele de criminalitate orgafacerea Gheorghe Ştefănescu „Bachus“) se pare că nu
anizată au atins, din păcate, cote alarmante,
putem spune însă acelaşi lucru despre structurile de
care ne obligă la asigurarea unei capacităţi sposecuritate (intelligence) de azi. Se pare că epoca modernă
rite de adaptare şi reacţie rapidă”.
a
permis
unor reţele de criminalitate organizată să
Din fraza ''sau alte reţele de criminalitate orgavînda dezinfectanţi diluaţi, citostatice diluate, băuturi spirtuoase
nizată'', putem înţelege cã: este posibil sã existe, reţele de
făcute din lichid de spălat parbrizul lăsat la decolorat în
criminalitate organizatã chiar şi în cadrul SRI, nu ar
fi de mirare, avînd în vedere cã în ţara noastrã s-a re- SRI şi averea soare, şi multe alte lucruri vătămătoare. Oare cîţi ofiteri
SRI aveau cunostiinţă de astfel de lucruri şi le-au tăinuit ?
uşit performanţa ca mediul infracţional sã dilueze
De reţinut este faptul că: uni dintre ofiţeri din interiorul SRI
dezinfectanţi, sau chiar citostaticele, iar în tot acest timp
au fost şcoliţi în VEST şi tot de reţinut este faptul că reţele de
instituţiile pareau ca şi inexistente, fiind parcã nepunticioase
criminalitate organizată să vîndă dezinfectanţi diluaţi,
sã-i opreascã, deşi se pare, cã aveau cunoştiinţã de
citostatice diluate, băuturi spirtuoase făcute din lichid de spălat
activitaţiile lor infracţionale, oare cîţi oameni au murit din
parbrizul, în timpul funcţionări SRI. Oare actualele programe de
cauza DEZINFECTANŢIILOR DILUAŢI DAR ŞI AL
şcolarizare VESTICĂ îndrumă la tolerarea unor astfel de fapte ?
CITOSTATICELOR DILUATE ?
Totuşi să nu uităm că fosta securitate avea încadrate cadre
În tot acest context, apare în scenã, judecãtoarea
şcolarizate
în Est adică în URSS,mai precis în RUSIA (ţară
Lavinia Nicoleta Coţofanã, o doamnã ce a fost timp de 11 ani
considerată azi potenţial inamic) iar pe timpul securitaţi,
ofiţer SRI şi care are o declaraţie de avere fabulos de mare
mediul infracţional nu a putut dilua prea mult timp nici măcar
pentru nivelul de trai al ţãri în care trãim: bijuteri în valoare
vinul, apăi minte comiterea năzdrăveniilor de mai sus.
de 248.000 de euro, dar şi alte bunuri extrem de valoroase.
Iar despre fosta securitate, trebuie să spunem
Dumneaiei susţine cã: şi-a clãdit averea în
criptonimul norocos că a fost: ''unealta şi cu care COMUNISMUL a putut
timp ce era ofiţer SRI. Se pare ca pentru domcreea o infrastructură socială, ce avea un salariu minim pe
nia sa criptonimul a fost unul norocos, în cazul în care i-a
economie de 2.000 lei, iar costul unui apartament era de
fost atribuit unul.
aproximativ 30-33 de salarii minime (retribuţi muncitoreşti)'',
Spuneam în rubriciile anterioare ''Cu serviciile la
asta da performanţă socială !!! Asadar, cei ce au fost pe timpul
raport'', despre posibila neconcordanţã cu realitatea a
Comunismului lucrători în securitate, nu trebuie să le fie
delcaraţiilor de avere ale ofiţerilor SRI, dar şi cã este posibil
ruşine, deoarece au pus umărul la construirea unei infrastructuri
ca ei, uni dintre ofiţeri SRI, sub paravanul criptonimelor sã
sociale demne de invidiat: în anul 1989 Romania nu mai avea
agoniseascã averi ilicite si nejustificate.
nicio datorie.
În cazul în care ar fi adevarat cã: SRI a tãinuit faptul
Închei prin a spune :
ca dezinfectanţi sunt diluaţi, atunci eu mã întreb: cît de
ticãlos poate fi un sistem ca sã tãinuie o vulnerabilitate care
VREAU SOCIALISMUL ÎNAPOI !!!
se poate rãsfrînge asupra lui dar şi a familiei lui ?
Un sistem poate tãinui o astfel de atrocitate, numai
Prezentul articol reprezintă exprimarea unui cumul de
dacã asupra lui se exergitã o teroare mult mai atroce decît
opinii
şi este posibil ca articolul să contină informaţii eronate.
însãşi fapta penalã tãinuitã. Oare asupra unor ofiţeri SRI se
exercitã o teroare nelegalã ? Sintagma: ''din sistem pleci
TIRON OCTAVIAN IULIAN
doar cu picioarele înainte'' este un pamflet nu? Cãci dacã
nu, atunci ar suna ca un slogan de tip mafiot.

ANGAJAT ÎN SECȚIA RADIO A COMINTERNULUI de la MOSCOVA
În

februarie 1943, m-am prezentat la CC al PCUS de la
care primisem chemarea, iar de acolo am fost condus cu o
mașina la Comintern, unde m-a primit Valter Roman, cu
care am intrat apoi în biroul Anei
Pauker. Ana m-a primit cu amabilitate
și, observînd că aveam emoții, mi-a
spus că are cunoștință despre datele
mele personale de la Elena Tudorache și că va trebui să mă pregătesc să
devin spicher la stația de radio de
limba română "România Liberă".
Am fost cazat la Hotelul "Lux" pe str
. Gorki, din centrul Moscovei. Clădirea Cominternului, o clădire mare, sobră, se afla în cartierul rus Rostokino, într-o zonă plină de
pomi și verdeață.În fiecare zi, cei care locuiam la hotelul
"Lux" plecam la Rostokino cu microbuzul.A doua zi, am
facut cunoștință cu membrii redacției postului de radio

"România Liberă". În afară de Valter Roman,șeful
redacției, din redacție făceau parte numai femei: Tatiana
Bulan, Bety Luca, Alexandra Moisescu, Natalia Scurtu.
Departamentul radio al Cominternului, condus de cehul
Fritz Geminder, în cel de-al Doilea
Razboi Mondial a avut rolul de a
duce un război psihologic în
spatele frontului hitlerist, folosind
pentru propagandă posturile de
radio naționale, precum:"Svoboda
Ceskolovenska" (ceh), "Deutsche
Volkssender" (german), "Milano
Liberta" (italian), "France Libre"
(francez), "Romania Libera"
(român), "Kossuth" (ungar), "Hristo
Botev" (buIgar) ,"Osterreich" (austriac) s.a. Textele
pentru emisiuni de radio erau elaborate în redacție în
timpul zilei, iar apoi, la orele fixate, Ie transmiteam de la
(continuare în pag. 10)
postul de emisie situat intr-o
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încăpere specială. Textele conțineau inforrnații despre
situatia de pe front, situația din țară, apeluri către șefii
partidelor istorice să se opună măsurilor luate de
Antonescu pentru continuarea războiului catastrofal
pentru poporul român. La întocmirea materialelor
contribuiam cu toții, dar în primul rînd Valter Roman si
Tatiana Bulan. informațiile Ie primeam sau Ie preluam de
la buletinul de informații zilnic editat de departamentul
radio al Cominternului, din ascultarea și înregistrarea
emisiunilor importante ale Radioului Bucuresti, din
ziarele centrale din România, care
ne parveneau prin Turcia, cu întîrzieri nu prea mari. Atmosfera în
colectiv era destinsă datorită în
primul rînd lui Valter Roman, care, în calitate de șef, nu ridica niciodată tonul. În fiecare dimineață
aveam 0 scurtă ședință în care
se fixa ce materiale și de către cine trebuiau să fie elaborate, după
care fiecare se străduia să se
achite cît mai bine de sarcină. Cu
toți cei din colectivul redacției
radio de la Comintern am rarnas
prieteni pentru toata viata. Din
august 1943 și pînă la 25 august
1944, cînd a fost ultima emisiune
a postului de radio "România Liberă", am fost crainic al acestui post. Afară de mine, la
emisiuni au participat Alexandra Moisescu, Bety Luca și
uneori Valter Roman. Cînd am venit în țară, am avut
ocazia să cunoasc persoane care ascultau emisiunile
postului și au apreciat rolul lor pozitiv în cadrul războiului
psihologic, cu toate că uneori emisiunile erau bruiate. Am
primit, pe calea undelor, de la postul de radio din Londra
felicitări pentru activitatea postului de radio "România
Libera". Le-am raspuns cu rnulțumiri și cu sentimente de
solidaritate în lupta împotriva hitlerismului. Activitatea
redacției era sprijinită de Ana Pauker care, cînd era
necesar, participa la ședintele colectivului redactional.
Aveam relații de colaborare cu Dumitru Petrescu, Mihail
Roller, Minea Stan s.a. l.egături strînse aveam și cu
membrii celorlalte redacții internationale ale căror birouri
se aflau pe același palier, cele mai strînse cu sîrbii,
bulgarii, francezii și cu spaniolii, cu care deseori ne
sfătuiam și făceam schimb de opinii. Cu toate celelalte
redacții aveam, de asemenea, relații prietenești. Mulți
dintre acești colegi au participat la rezistența împotriva
fascismului și ca să ajungă la Moscova și-au riscat viața
trecînd linia frontului, Cei mai mulți refugiați la Moscova
erau din Spania republicană, a cărei armată a fost
înfrîntă în războiul civil izbucnit în urma rebeliunii
fasciștilor spanioli, sprijiniți de Germania hitleristă și Italia
fascistă. Spaniolii formau 0 mică colonie, ajutați de
guvernul sovietic ca să lucreze într-o fabrica de avioane.
Unii au plecat voluntari pe front, iar cei din Moscova
aveau un club unde se întîlneau și-și petreceau timpul
liber. Cu Valter Roman, care a luptat ca voluntar în
Spania, am fost în mijlocul spaniolilor adunati la club și
am rămas impresionat de temperamentul lor vulcanic.
Era un fel de vacarm în care toți vorbeau, gesticulau și
se simțeau ca la ei acasă. Mi-a plăcut să merg la clubul
spaniol și pentru că acolo am cunoscut 0 spaniola.
Participase la războiul din Spania, fusese rănită și lucra
acum în redacția spaniolă de radio din Comintern. Era
Marina Lopez Sendin, care mi-a devenit soție.
Lucrînd la Comintern și locuind la Hotelul "Lux", am
avut ocazia să cunosc pe unii din corifeii mișcării
muncitorești internaționale:
- Gheorghi Dimitrov m-a primit în 1943, cînd am fost
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încadrat în secția radio, așa cum primea pe fiecare nou
angajat, urîndu-i bun venit și succes. în cele cîteva minute cît
a durat prezentarea m-a impresionat ca un om puternic și
binevoitor. În anul 1948, cand l-am însoțit pe Petru Groza întro vizită oficială la Sofia, am fost întîmpinat de Gh. Dimitrov.
Aproape ca nu l-am recunoscut din cauza că arăta bolnav si
foarte slăbit.
- Pe Mathias Rakoczi l-am întîlnit de mai multe ori la "Lux",
adesea discutînd în contradictoriu cu Valter Roman despre
relațiile româno-maghiare. Din păcate, n-am putut înțelege ce
discutau deoarece vorbeau
ungurește, dar Valter mi-a spus că el
susținea realipirea Ardealului de
Nord la România. Nu întîmplător
Valter a fost un mare admirator al lui
Petru Groza, care a avut un rol
primordial în revenirea Ardealului de
Nord la Patria mamă și pentru
cinstirea lui Groza, mi-a spus
chiar el, și-a botezat fiul cu
numele de Petru.
I-am cunoscut de asemenea pe
conducătorii Partidului Comunist
German, Wilhelm Pieck și Walter
Ulbricht, pe austriacul Johann
Koplenig, pe cehul Klement
Gottwald. Pe Dolores Ibarruri am
cunoscut-o cînd vizitam clubul
spaniolilor din Moscova. Ea ne-a felicitat pe mine si pe
Marina Lopez cu ocazia casătoriei. Atunci cînd am fost
arestat în 1938, la Chisinau, la percheziție s-a găsit la mine
fotografia Passionariei (Dolores Ibarruri), care a fost
declarata corp delict. Pe atunci eu visam să merg să lupt în
Spania Republicană și nici prin minte nu-mi trecea că am să
0 cunosc pe Passionaria personal. Am cunoscut și pe alți
reprezentanți ai partidelor comuniste din alte țări.
Pe Ana Pauker am cunoscut-o la locul de muncă, în
redacția postului de radio "România Liberă". Ana venea cînd
avea posibilitatea la consfătuirile cu membrii redacției
postului de radio, interesată de calitatea emisiunilor.
Ne bucuram de venirea ei și profitam de ocazie pentru
a discuta și multe alte probleme. Ca îndrumător din partea
departamentului radio al Cominternului, venea la redacție și
franțuzoaica Rose Michel, dar era 0 vizită mai mult formală.
Cît timp a funcționat postul "Romania Liberă", activitatea
acestuia a fost bine organizată, fără întreruperi, într-o
atmosferă colegială în redacție pe care așa cum am spus,
stia s-o întrețină Valter Roman.
Ana Pauker, aflată la Moscova, aprecia importanța luptei
Partidului Comunist, aflat în ilegalitate, împotriva războiului și
niciodată n-a fost vorba despre un grup moscovit în frunte cu
Ana care să fi vrut să preia conducerea partidului, asa cum
se insinuează în presa actuală. Ana Pauker se bucura de
prestigiu și simpatie în România din partea muncitorilor și
muncitoarelor din Intreprinderile din București, care trăiau în
cruntă mizerie și pe care îi ajutase să organizeze greve
pentru a-și obține drepturile legitime.
În Rusia era de asemenea cunoscută și primea
adesea scrisori la Comintern de la românii refugiati în URSS,
care îi cereau sfatul și ajutorul în diferite probleme. M-a
impresionat 0 scrisoare în care un grup scria: "Draga Ana, tu
ești mama noastră, sîntem într-o situație grea, dar avem
speranță în ajutorul tău." Ea făcea tot ce putea să-i ajute pe
refugiații români, apelînd la organele de partid din teritoriu și
la MOPR. Din păcate, mult nu putea să facă. URSS era într-o
situație teribilă. Ucraina, care era grînarul țării, era ocupată
de nemți, iar în orașul Leningrad, blocat de trupele germane,
au murit de foame aproape un milion de oameni. Principala
țintă era aprovizionarea frontului antihitlerist.
I-am cunoscut și pe copiii Anei, (continuare în pag. 11)
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Tania si Vlad, pe care i-a educat ca pentru lumea pe
care a visat-o, mai buna si mai dreaptă, Învățîndu-i să
studieze si să muncească, să fie corecți, principiali și
generoși. așa cum de altfel au devenit.
Din 1943, Ana a participat la organizarea Diviziei de
voluntari "Tudor Vladimirescu", cu care ocazie am
luat parte la întîlnirea ei cu colonelul Nicolae
Cambrea. Aceasta a avut loc în martie 1944, cînd mam dus la locuința Anei Pauker din Moscova ca să-mi
predea un material pentru redactia postului de radio
"Romania Libera". În timp ce îmi dădea unele
explicații, a sosit la locuința ei colonelul N. Cambrea
în uniforma de ofițer, pe care Ana l-a întîmpinat cu
căldură. Așa l-am cunoscut pentru prima data pe
viitorul 'general Cambrea, comandantul Diviziei de
voluntari "Tudor Vladimirescu". Cambrea a anunțat-o
pe Ana Pauker că a venit să-și ia rămas bun de la ea
pentru că divizia este gata să plece pe frontul
antihitlerist. Puțin emoționată, Ana l-a felicitate și i-a
spus că are toata încrederea în succesul diviziei în
luptă. Cambrea a colaborat cu Ana încă din anul
1943, cînd ea vizita lagărele de prizonieri de război
români din URSS pentru a-i îndemna cu înflăcărare
să se înscrie ca voluntari în lupta împotriva
hitlerismului, adevăratul dușman al României. Ana a
avut un rol important în formarea diviziei de voluntari
si în încadrarea secției de educație și propagandă a
diviziei cu emigranții politici între care viitorii generali
Dumitru Petrescu, șeful sectiei, Alexandru Paraschiv,
Boico Mihail, Gheorghe Stoica s.a. De dislocarea,
aprovizionarea, dotarea cu armament și tehnica de
luptă, de transportul diviziei "Tudor V/adimirescu",
precum si, mai tîrziu, al Diviziei "Haria, Closca și
Crișan" s-a ocupat cu competență printr-un birou de
legatură din cadrul Cartierului General al Armatei
Sovietice. Divizia "Tudor Vladimirescu" a intrat în țară
la 28 august 1944, iar la 6 septembrie a executat
primul atac împotriva trupelor germano-horthiste în
zona Sfîntul Gheorghe. Alături de diviziile sovetice a
luptat cu cinste pentru eliberarea Ardealului si, în
continuare, pînă la sfîrșitul războiului.
La 15 mai 1943 a fost hotărată dizolvarea
Cominternului. Știrea a fost publicată la 22 mai.
Pentru noi, cei care eram funcționari ai aparatului
Comintern, dizolvarea acestuia a fost 0 surprlză.
Măsura a stîrnit ecouri și comentarii în întreaga lume
și despre ea s-a scris mult. Voi face cîteva observatii.
Dizolvarea Comiternului nu s-a făcut ca urmare a
hotarîrii unui congres al Cominternului, ci a fost
premeditată și decisă de către Stalin. Comunicatul a
fost semnat de către membrii prezidiului Comitetului
Executiv al Cominternului, în frunte cu Gh. Dimitrov și
ceilalti conducători ai partidelor comuniste, între care
și Ana Pauker. Prin aceasta, Stalin a urmărit
extinderea modelului stalinist al socialismului în țările
în care avea certitudinea că va pătrunde Armata
Roșie: Polonia, Cheoslovacia, România, Bulgaria,
Germania. Din păcate, nu am bănuit că modelul
stalinist al socialismului, pe care partidul nostru l-a
preluat cu entuziasm cînd a venit la putere, era de
fapt produsul unui proces de denaturare a
marxismului, în esență contrarevolutionar,
antisocialist, antidemocratic. Dar în timpul dominației
stalinismului, popoarele, oamenii de bine, comuniști
sau necomuniști cinstiți din țările dominate de
stalinism, au dat dovadă de patriotism, solidaritate,
dragoste de glie și de familie, si-au păstrat tradițiile
culturale, au contribuit prin munca lor tenace la
dezvoltarea econornică și culturală a țărilor, la

pagina 11
întăririrea capacității de apărare, la întărirea prestigiului
statelor socialiste pe plan internațional.Multe din
aceste valori au fost, după decembrie 1989, în mare
parte jefuite, distruse sau vîndute pe nimic în
procesul "privatizării".
Un alt motiv pentru care Stalin a vrut să se
descotorosească de Comintern a fost acela că avea
informații, prin agenții săi strecurați în Comintern, că
în unele secții era o stare de spirit ostilă dictaturii
staliniste. Cei care manifestau "nesupunere" erau în
special sîrbii, spaniolii, germanii s.a. Pentru
propaganda împotriva încălcării în URSS a libertaților
democratice a fost arestat un functionar din sectia
radio germană din Cominternș i trimis în lagărul de la
Vorkuta (dincolo de cercul polar). Acolo l-a întălnit pe
prietenul meu, Kostyal Stefan, care fusese internat în
același lagăr pentru că, în ajunul războiului, a trecut
granița în URSS, dar bănuit de spionaj, a fost internat
în lagărul de la Vorkuta de unde a fost eliberat abia în
1945. Din aceleași motive de ostilitate față de
dictatura stalinistă, a fost arestat un ofițer spaniol din
grupul spaniolilor refugiați în URSS.
Dupa 23 august 1944, postul de radio "Romania
Libera" și-a încetat activitatea, ca de altfel și posturile
de radio ale altor state. În locul Cominternului a fost
înființat Institutul de Cercetare Stiintifică nr. 205, în
care am fost numit referent în secția informații, deși
cerusem să nu fiu angajat pentru a mă putea întoarce
în România. Am lucrat acolo pînă în mai 1945 cînd.
datorită intervenției Anei Pauker, am fost eliberat din
funcție la cerere.
Dupa plecarea mea de la Institutu de Cercetare
nr. 205, care avea ca obiectiv studiul și cercetarea
unor aspecte în evoluția vieții internaționale. am
folosit răgazul ca să stau mai mult cu familia la
Hotelul"Lux". Între timp, soția mea născuse o
fetiță,pe care am botezat-o Lidia. De Hotelul "Lux" mă
leagă mai multe amintiri. Înainte de a mă căsători și a
primi o cameră, am stat, ca burlacii. cîte doi sau trei
într-o cameră. Condițiile erau acceptabiIe dacă ne
gîndim că era război și multi sovietici trăiau în
locuințe neîncălzite și fără apă caldă. Prima dată am
stat în aceeași cameră cu un finlandez, ziarist de
profesie, Heinonen, care pentru activitate comunistă
a fost condamnat la ani grei de temniță, dar a reușit
să se refugieze la Moscova și lucra la Comintern ca
redactor al emisiunii radio pentru Finlanda. Era un om
foarte cult și sportiv. În iarna cît am stat cu el în
cameră, mă lua la plimbare pe malul rîului Moscova,
unde se dezbrăca și intra în apă sub gheața spartă.
Se bălăcea în apă, după care se freca bine cu un
prosop. Cînd ne întorceam în cameră, fierbea un ibric
de cafea pe reșou, în care la sfîrșit turna cam o sută
de grame de spirt curat. Amestecul acesta îI turna
într-o cană mare și-l savura apoi îndelung. Cîteodată,
eram și eu părtaș la acea cafea, dar după o
înghițitură simțeam că luam foc și mă lăsam
păgubaș. După un timp, Heinonen s-a mutat în altă
cameră, locuită de un activist al partidului comunist
finlandez, a carui sotie, Rosa, a murit subit în floarea
vîrstei. Era o ființă rninunată, a cărei dispariție am
deplîns-o cu toții. În locul finlandezului s-a mutat în
cameră cu mine un activist de seamă al Partidului
Comunist din Brazilia, Harandau, un om mai în vîrstă,
fost profesor de teorie la universitatea din Rio de
Janeiro.
De la el am cele mai frumoase amintiri, deși nu
am stat prea mult timp împreună, eu fiind obligat să plec
pentru a participa la organizarea Diviziei de voluntari
români ”Horia, Cloșca
(continuare în pag. 11)
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și Crișan". Era o adevarată enciclopedie ambulantă.
Am aflat de la el multe lucruri despre Brazilia datorită
harului său de povestitor; mi-a descris țara lui, oamenii,
triburile, jungla, activitatea partidului comunist etc. Mi-a relatat
un moment hazliu din activitatea sa de propagandă pe linie de
partid Astfel, vorbind la o fabrică despre imperialism și efectele
sale, un muncitor i-a ripostat: "De ce ne vorbesti despre
împărați? Astea sînt lucruri de domeniul trecutului, nouă să ne
vorbesti de problemele noastre, care ne frămîntă." Prin
intermediul soției. am cunoscut și m-am împrietenit cu mulți
spanioli. Unul din cei mai buni prieteni a fost Baodelio Sanches
care, împreună cu soția sa și o prietenă a soției. Lidia Velasco,
au avut grijă de soția mea Marina și fiica Lidia în perioada cînd
am fost în Divizia de voluntari români și apoi în țară. Baodelio
a venit apoi în România, unde a lucrat la reprezentanța
Partidului Comunist Spaniol în România. În 1982 urma să
plece în Spania, unde primise o locuință, dar mai întîi s-a dus
la Moscova să-și aducă familia. Din păcate, a murit la
Moscova, neputînd fi înmormîntat în țara natală.
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Secția din Comintern care se ocupa cu coordonarea activității
grupurilor de partizani în spatele frontului hitlerist a cerut pe cineva
dintre comuniștii români care să acționeze în cadrul grupului de
partizani din Crimeea, folosind mijloace de propagandă ce vizau
trupele românești blocate împreuna cu cele germane, în peninsulă.
Pentru această misiune a optat Tatiana Bulan, care făcuse parte
din redacția postului de radio "România Liberă". Ea a ajuns în zona
controlată de partizani cu avionul, însoțită de o rusoaică pe nume
Tamara, radiooperatoare, cu un aparat radioemitator, Tatiana
redacta manifeste în limba română care se multiplicau și se
împrăștiau acolo unde erau unități românești. Nu cunosc mai multe
despre activitatea celor două. Mai trist a fost că Tamara a fost
capturată de o patrulă germană și torturată la închisoarea din
Sevastopol. A fost dusă la spînzurătoare, unde, de obicei, nemții
adunau localnici pentru a băga frica în ei, după care l-au silit pe un
prizonier rus să mearga s-o spînzure. Cînd acesta s-a apropiat de
eșafod ea i-a strigat: "Nu-ți păta mîinile!" și-a pus ștreangul de gît și
s-a aruncat în gol, curmîndu-și singură viața.
Anton Bejan

SPORT. Campioni fără vîrstă
În zilele de 23 și 24 iulie, în localitatea Trakai din Lituania, s-au desfășurat
Campionatele mondiale de kaiac-canoe , categoria Masters, și unde tovarășul Petre
Ignatencu, președintele Partidului Comunitar din România-PCR a cucerit medalia de bronz.
Acestă medalie este prima medalie cucerită de tov.Petre Ignatencu la un campionat
mondial și a fost cîștigată în proba de Kaiac 4 pe distanța de 2000m la categoria de vîrstă
60-64 ani împreună cu coechipierii săi: Costel Coșniță(73 de ani), Gheoghe Radu(48
ani),și Bucur Constantin(58 ani). În aceeași componență s-a obținut și un loc 4 pe dintanța
de 200m. De remarcat că Costel Coșniță, datorită celor peste 73 de ani, a fost cel mai în
vîrstă concurent la această ediție a campinatului mondial.
Acest concurs(Campionatul Mondial categoria Masters) este prevăzut în calendarul
Federației Internaționale de Canoe-ICF și la el participă sportivi cu vîrste cuprinse între 35
și peste 70 de ani, împărțiți în categorii de vîrstă

din cinci în cinci ani.
În echipaje se face media vîrstei componenților echipajelor și acestea concurează la
categoria corespunzătoare a acestei medii, așa cum a fost și cazul echipajului de K4 unde
media rezultată s-a încadrat la vîrsta de 60-64 ani.
Lotul care a reprezentat România la această competiție a fost compus din 10 sportivi,
5 concurînd în probele kaiac și 5 în cele de canoe, 9 din ei obținînd cel puțin o medalie.
S-au obținut în total 5 medalii: 2 de argint și 3 de bronz ( 4 la canoe și 1 la kaiac).
Să-i menționăm pe ceilalți medaliați: Mihai Munteanu o medalie de argint(canoe
1 200m) și una de bronz(canoe 1 2000m); echipajul de Canoe 4 format din: Lucian Mursez,
Ivan Anghel, Constantin Dumitra și Aurel Miloș a cucerit o medalie de argint și una de bronz.
De remarcat este faptul că toate costurile ce au decurs din participarea la această
competiție mondială, în numele României, (înscrierea la concurs, transport și cazarea), au
fost suportate de sportivii participanți. Trebuie spus că un ajutor a fost, totuși, acordat de Federația Română de Kaiac-Canoe, ajutor ce
a constat din bărci de concurs și echipament pentru caiaciști. Sportivii de categorie ”masters”care fac sport de performanță, indiferent
de sportul practicat, sînt adevărate exemple pentru noile generații, ei arată că sportul înseamnă viață, sănătate și poate fi practicat pînă
la vîrste înaintate iar prin aceste concursuri, campionate, organizate la nivel continental și mondial, ei demonstrează că rămîn campioni,
CAMPIONI FĂRĂ VÎRSTĂ.
P.I.

Mun București, str. Anghel Saligny nr. 8, etj.4, camera 5, sector 3.
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S-a constituit ALIANȚA COMUNIȘTILOR
În vederea asigurării unității comuniștilor în lupta
politică pentru promovarea și apărarea intereselor
claselor muncitoare în raport cu forțele politice
procapitaliste și proimperialiste din România a luat ființă
ALIANTA COMUNIȘTILOR prin asocierea PARTIDULUI
COMUNITAR DIN ROMANIA și PARTIDULUI COMUNIȘTILOR.
În Protocolul semnat de președinții celor două partide,
tov. Petre Ignatencu PCDR și tov. Prof. Gheorghe
Ungureanu-PCO, s-au inclus prevederi privind scopul și
obiectivele acestei alianțe dar și modul de
organizare și conducere a acesteia.
Prezentăm cîteva prevederi esențiale din
acest PROTOCOL.
„Având în vedere faptul ca Partidul Comunitar Din Romania si
Partidul Comunistilor au stabilit
relaţii de colaborare politică și
electorală în vederea participării
la viitoarele alegeri parlamentare preconizate a avea loc la sfîrșitul anului 2016.”
„ Luînd în considerare faptul că cele doua
partide îşi asuma misiunea de a promova si
implementa la toate nivelurile, în spirit solidar,
dezvoltarea durabilă pentru realizarea unei
societăţi democratice, favorabilă majorității, în
care se recunoaşte dreptul generaţiilor viitoare
la un mediu sănătos, ca drept fundamental al
omului”.
”Tinînd cont de faptul că scopul principal al
politicilor pentru construirea unei societăți
socialiste îl constituie edificarea unei societăți
bazată pe colaborarea dintre membrii săi prin
eliminarea exploatării muncitorilor de către
capitaliști și asigurarea unei creşteri economice
curate, reale şi inovative, spre binele
generaţiilor actuale şi viitoare. S-a convenit
asupra constituirii unei Alianţe politice și
electorale.....” ...........

„Însemnul si semnul electoral al Alianţei este
reprezentat de Semnul Permanent al Partidului
ALIANŢEI la nivel național. Comuniștilor ”Secera și
Ciocanul” pe fond roșu”.
„IDENTITATEA SI EGALITATEA PĂRŢILOR..

„Fiecare partid exista si funcţionează în
conformitate cu Statutul său, hotărîrile sale,
sistemul său de organizare, doctrina si
programul său, care nu sînt afectate
în nici un fel de acest PROTOCOL”...
„Fiecare partid adoptă hotărîri în
conformitate cu prevederile sale
statutare”....„ În relațiile dintre ele,
partidele sînt egale”...
„ Eventualele contradicţii dintre
PROTOCOL si statutele partidelor se
supun Consiliului Central de
Conducere al Alianţei pentru a fi
rezolvate amiabil”.
OBIECTIVELE ALIANŢEI
OBIECTIVE ELECTORALE

Obținerea funcției de senator / deputat la
alegerile din toamna anului 2016,

Pregatirea si participarea comună pe perioada campaniei
electorale,
Candidații, conducerea si membrii celor doua partide iși vor
aduce contribuția pentru obținerea unui rezultat cît mai bun,
Însușirea și promovarea valorilor și principiilor din Programul
Electoral comun care se va realiza de comun acord.

OBIECTIVE POLITICE:

Alianţa are drept scop principal promovarea şi apărarea
principiilor comuniste pe plan politic, economic, ştiinţific şi
social, urmărind edificarea unei societăţi româneşti moderne,
bazată pe realizarea unor relaţii armonioase între fiinţa
umană şi mediul natural conform intereselor și tradițiilor
poporului daco-român;
Va promova politici locale prin care se urmarește susținerea
intereselor comunității respective;
Va promova politici pentru creşterea productivităţii terenurilor
agricole, asigurarea securităţii alimentare si realizarea unei
agriculturi sanogenice echilibrate;
(continuare în pag. 2)
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Se pronunță și va acționa pentru creşterea eficienței
energetice prin unificarea tuturor producătorilor de
energie electrică la nivel naţional și constituirea unei
entități economice unice care să livreze curent electric
tuturor consumatorilor la un preț unic, determinat direct
de costurile de producție și nu de jocurile pieței
capitaliste. Concomitent va elabora programe de educație
a populației privind modul de folosire a energiei si
elaborarea de noi tehnologii de conservare si dezvoltarea
de surse regenerabile de energie (energie eoliana,
biocarburanti, fabricarea celulelor solare etc.);
Susține promovarea proiectelor si tehnologiilor de
reciclare şi refolosire a deşeurilor industriale si materiilor
prime, susţinerea proiectelor de reconstrucţie ecologica,
urbană și dezvoltare rurală;
Se pronunță pentru proiectarea de oraşe durabile, prin
aplicarea modelelor de "dezvoltare a oraşelor pentru
oameni" (care incurajeaza utilizararea bicicletelor,
nepoluante, silenţioase) si a " inverzirii oraşelor".

Se pronunță pentru protejarea biodiversității, conservarea
și refacerea solurilor, păşunilor, pădurilor, stoparea defrişării
suprafeţelor forestiere pentru refacerea sanătății planetei.
Se pronunță și va acționa pentru un Sistem de sănătate unic,
gratuit pentru toți, fără nicio discriminare, după principiul
”FIECĂRUIA DUPĂ NEVOI”;
Va acționa fără menajamente pentru eradicarea sărăciei prin
asigurarea unui loc de muncă tuturor cetățenilor apți să
presteze o activitate utilă societății;

Conducerea ALIANȚEI este asigurată de
CONSILIUL DE CONDUCERE-CC „ compus din
Președinții partidelor ce compun alianța plus cîte
3 membri din partea fiecărui partid. Peședinții
formeză Biroul executiv al C.C. și iau decizii în
executarea oricăror probleme impuse de
executarea prevederilor PROTOCOLULUI si
funcţionarea.
P.I

ALERTĂ PCdR
Un asemenea mesaj așteaptă majoritatea românilor!
Românii nu se regăsesc în mesajul electoral al partidelor parlamentare, partide
definitiv compromise!
Numai așa poate fi explicată și înțeleasă absența românilor de la vot! Românii
s-au săturat de aceste partide!
Pretutindeni în Europa alegătorii s-au dumirit cît de falsă, mincinoasă și diversionistă
este eticheta de extremism, de rasism, xenofobie și altele, pusă partidelor cu mesaj
naționalist, patriotic! A fi naționalist, a fi patriot este un atribut al normalității!
Orice ins, cu scaun la cap și cu inimă în piept, își iubește țara și compatrioții,
își prețuiește istoria și eroii NEAMULUI, este preocupat de viitorul copiilor săi, de
viitorul ȚĂRII!
Pretutindeni în Europa crește aderența electoratului la ideea unei Europe a Patriilor! Așa cum respectăm dreptul la diversitate
al indivizilor, trebuie respectată și cultivată diversitatea culturală și spirituală a popoarelor.

Pîine otrăvită în România - informație urgentă!

Atenție la făina de Titan, MĂLAI SUPERIOR FAMIGLIA (Lujerul SA),
biscuiții Rostar, mezelurile Aldis, margarina Delma,Tăițeii de casă Băneasa și
tot ce conține specificația CODEX ALIMENTARIUS!
FAȚĂ DE AUTORITĂȚILE CARE AU AUTORIZAT PENTRU „BINELE
POPULATIEI”(AȘA MOTIVEAZĂ EI) INTRODUCEREA ÎN ROMÂNIA A
FUNGICIDULUI INTIUM / ENERVINT PRODUS DE BASF GERMANIA. ESTE
CAZUL SA NU RĂMÎNEM NUMAI LA O ATITUDINE COTEMPLATIVA FAȚĂ
DE MODUL CUM GÎNDESC GUVERNANȚII PENTRU STAREA NOASTRĂ
DE SĂNĂTATE !!!
Pîine otrăvită în România - informatie urgenta! Pe pachetele de pîine Titan
scrie deja cã pâinea este fabricatã conform Codex Alimentarius. România va
experimenta pe populatie produsul CANCERIGEN INITIUM. Experimentul
"Codex Alimentarius" începe cu România. De la 31 decembrie 2009,
Guvernul Boc a fost obligat de... UE să înceapã implementarea "Codexului",
alături de alte 165 de state semnatare (95% din populatia planetei)."Codex
Alimentarius" este un pachet de norme dupã care se vor alimenta populațiile
tărilor semnatare. Acesta porneste de la principiul cã Terra nu mai poate hrăni
pe toatã lumea natural, ca atare se va trece la hrana artificialã, din produse
chimice, cea modificatã genetic etc.
Nu a trecut mult timp si iatã că apare știrea cã România este prima țarã din
lume care va folosi în agricultură un compus chimic
(continuare în pag. 3)
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pe bazã de initium, un ingredient activ din noua clasă a
substanțelor chimice impuse de"Codex Alimentarius".
Produsele vor fi furnizate de compania germanã BASF si vor
fi folosite pentru culturile de struguri, cartofi, roșii, castraveți
și ceapă. Pentru publicul larg se spune că "beneficiile pe
care le-ar aduce aceastã substanță sînt legate în primul rînd
de combaterea dăunătorilor, dar, totodată ea micșoreazã și
durata în care se obține recolta." Dupã ce acest produs va fi
experimentat în România, urmeazã să fie omologatã
utilizarea lui si în Olanda, Germania , Franța, SUA, Canada
și Marea Britanie. Neoficial, conform cercetătorilor care
combat "Codex Alimentarius", folosirea produselor cu initium
sporește cu pînã la 65% rata riscului de cancer de colon,
substanțã care intrã rapid în combinații chimice, devenind
rezidualã în organism. De pilda 1 mg de initium intrat în
organism o singurã datã se eliminã în aproape un an. Or,
dacã acest produs este folosit zilnic, practic el nu mai este
eliminat din organism. Apoi, asa cum INITIUM ajutã la
cresterea rapidã a celulelor leguminoase, la fel de repede va
conduce la mãrirea tumorilor maligne. S-A APROBAT CA

ROMÂNIA SĂ FIE COBAI PENTRU STUDIUL ACESTUI
INITIUM. CEI CARE SE IMPLICĂ ÎN IMPLEMENTARE sînt ,
se pare, chiar funcționarii ministerului Agriculturii prin firme
private
cum
ar
fi:
www.pressreleasepoint.com/first-approval-worldwide-fungicides-in...
Pe acest site, BASF-ul se lăuda !!!!!!... cã pentru prima datã
în lume a fost autorizat într-un timp record fungicidul
INITIUM care în România este vîndut sub numele EnervinT
pentru, chipurile, protectia viilor, SOLARIS pentru roșii,
ZAMBRO pentru cartofi. Ar fi bine să se răspîndească cît
mai mult informația(ceeace facem și noi prin publicarea
acestui material n.r.) pentru. că așa cum s-a întîmplat cu
vaccinurile contra cancerului de col uterin și împotriva gripei
porcine, se pare că, nu este în zadar. Așa este și cu
substanțele pe care oamenii nu le văd dar le inhalează, și
mulți doresc ca ei sa tacă,iar noi să nu spunem
adevarul......atunci mai este democratie?
Dr.Dan Flueras

Cuba solicită în cadrul Organizației Națiunilor Unite încetarea statutului colonial din
Puerto Rico

Reprezentanții Boliviei, Ecuadorului, Nicaraguei, Siriei și
Venezuelei la ONU au susținut, de asemenea, puncte de vedere favorabile independenței și suveranității insulei Puerto Rico.
Cuba, prin reprezentantul său la ONU, a cerut pentru Puerto
Rico dreptul la autodeterminare și independență în timpul unei sesiuni a
Comitetului Special al ONU pentru Decolonizare, din data de 20 iunie
anul curent, reprezentantul cubanez la ONU susținând că acest lucru
este esențial pentru abordarea provocărilor socio-economice cu care se
confruntă insula.

(Drapelul Statului Cuba)

La scurt timp după ce Comitetului Special al ONU pentru
Decolonizare,(creat în 1961 de către Adunarea Generală), a
adoptat o nouă rezoluție privind cazul insulei Puerto Rico,
Ambasadorul Cubei la ONU, Humberto Rivero, a avertizat că
problemele economice și sociale ale acestei insule caraibiene
aflate sub dominarea SUA de 118 de ani, se agravează.
Sărăcia și șomajul sînt în creștere în fiecare zi, în timp ce o
recesiune economică face ca acest teritoriu să se îndrepte spre o
criză fără precedent, cu consecințe devastatoare pentru
populație. În timpul sesiunii desfășurate la New York pe 20 iunie
anul curent,
Comitetul Special pentru Decolonizare a aprobat o
rezoluție, a 35-a de acest fel din anul 1972, reafirmînd dreptul
insulei Puerto Rico la autodeterminare și independență.

Rezoluția a fost aprobată prin consens și diferitele intervenții
din timpul lucrărilor nu au făcut decît să demonstreze un sprijin
larg pentru cauza populației din Puerto Rico.
Pe lîngă Cuba, diplomații Boliviei, Ecuadorului, Nicaraguei,
Siriei și Venezuelei la ONU au exprimat sprijinul pentru
independența și suveranitatea Puerto Rico.
Ciprian POP
(Drapelul Statului Puerto Rico )
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Președintele Partidului Comunitar, Petre Ignatencu,
medaliat la Campionatul Mondial
În zilele de 23 și 24 iulie, în localitatea Trakai din
Lituania, s-au desfășurat Campionatele Mondiale de
kaiac-canoe , categoria Masters, și unde tovarășul Petre
Ignatencu, președintele Partidului Comunitar din
România-PCR a cucerit medalia de bronz.
Acestă medalie este prima medalie cucerită de
tov.Petre Ignatencu la un campionat mondial și a fost
cîștigată în proba de Kaiac 4 pe distanța de 2000m la
categoria de vîrstă 60-64 ani, împreună cu coechipierii
săi: Costel Coșniță(73 de ani), Gheoghe Radu(48 ani),și
Bucur Constantin(58 ani). În aceeași componență s-a
obținut și un loc 4 pe dintanța de 200m. De remarcat că
Costel Coșniță, datorită celor peste 73 de ani, a fost cel
mai în vîrstă concurent la această ediție a campinatului
mondial.
Prin această medalie Președintele Petre Ignatencu
demonstrează că este un adevărat CAMPION în sport
dar și în politică. Știe, pe viu, cum se face performanță,
în orice domeniu al vieții sociale, inclusiv în politică: prin
pasiune și dăruire, prin efort și spirit de sacrificiu, prin
răbdare și perseverență, prin credința în idealul slujit.
La mai multe succese!
Redacția

Partidul Comunitar are sediu
Aducem la cunoștința membrilor, simpatizanților PCDR și tuturor celor intresați că partidul are sediu,
chiar dacă provizoriu, la adresa: București, str.Anghel Saligny, nr.8, etj.4, camera 5, sector 3, coordonate GPS
44.434148, 26.093971.
Stația Ratb Grădina Cismigiu (definită
pe hartă cu cifra 2) treolebuz: 61, 66, 69,
70, 85,
90, 91, autobuz: 122, 137, 138, 268,
336,601, N116, dar și stația Ratb Elie
Radu (definită cu cifra 1) autobuz:
104,123,124,385,N110,N115.
Programul de lucru cu publicul este în
fiecare zi de miercuri între orele 12-16 și
în
orice altă zi dacă se solicită la tel.
0766746682 sau +40766586455.

Mun București, str. Anghel Saligny nr. 8, etj.4, camera 5, sector 3.
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